
Coleção Título Direção Ano Min. N° Cópias Sinopse

 Projeto 01                 
Filmes de Henrique V. 

Cristófani                                               

"Ao Norte de Lassigny" Henrique V. Cristófani 1963 24

1

"(...) história de um soldado, Branche Armand, que se arroja à mira 
do fogo inimigo, na primeira guerra mundial, para pregar a paz, 

caindo ferido gravemente. Enquanto Branche Armand agonizava no 
campo de batalha, fervoroso pela paz que pregara e pela qual fora 

ferido, as trincheiras eram abandonadas e em pouco a paz se 
restabelecia." (Diário do Rio Claro)

Por Trás da Urupema Henrique V. Cristófani 1964 26

Na véspera de Natal, dois presos políticos, um frei e um médico, 
fogem de um campo de prisioneiros e refugiam-se na casa da 

esposa de outro preso político cuja filha, a menina Maria Tereza, 
encontra-se adoentada. Na velha casa, celebram a noite de Natal e 

refletem sobre a falta de liberdade do atual governo. Enquanto a 
casa é vigiada pela polícia, os fugitivos relembram o percurso da 

fuga desde o enfrentamento com o guarda; os percalços e 
esconderijos em meio à plantação de cana, a mata e os açudes; a 
perseguição dos guardas com seus cães treinados; e o milagre de 

saírem ilesos.

Projeto 02/Disco 1                                       
Veja o Brasil

Arte Popular Alceu Maynard 1950 4

1

Uma mistura entre quadros, esculturas e trechos de danças 
populares que nos fornece um panorama de arte popular no Brasil. A 
Congada na zona Bragantina, suas danças e instrumentos musicais. 

A Dança do Jongo, típica dança negra que faz parte das festas 
populares. Os Bonecos Gigantes e o Boi que atraem a população 
para brincar nas ruas e representam um pouco dessa arte popular.

Bahia Baixa - Itatiaia Alceu Maynard 1950 8
A parte baixa da cidade com embarcações, casas, prédios públicos e 

o Elevador Lacerda, entre outras imagens.

Bahia Cidade Baixa Alceu Maynard 1950 5

Numa praça, camelôs e suas pequenas bancas com artigos 
religiosos à venda. Dois homens, vestidos com terno e gravata, 

posam para a câmera segurando uma pequena caixa com objetos e 
fitas do Nosso Senhor do Bonfim. Destaque para os objetos 
religiosos no mostruário do camelô, tais como terços, figas e 

patuás...
Bahia de Contrastes Alceu Maynard 1955 5 Salvador, práticas religiosas cristãs e de matriz africana coexistindo. 

Bahia de Dona Janaína Alceu Maynard 1951 3

Ritual religioso de pescadores na Bahia na época da pesca do Xaréu 
quando os pescadores pedem proteção a Dona Janaína 

(considerado um dos nomes de Iemanjá) e lançam suas redes ao 
mar na esperança de uma boa pesca. A puxada de rede é 

acompanhada de rezas e rituais de agradecimento quando a rede 
chega cheia de peixes

Cachoeira de Paulo Afonso Alceu Maynard 1951 10 Imagens da cidade de Paulo Afonso, Pernambuco.

Candomblé Alceu Maynard 1952-1954 5

Diante de um altar com imagens e artefatos para o culto do 
Candomblé, homens e mulheres (pai-de-santo, loxa, contra-loxa e 

presidente) posam diante da câmera, ajoelhados em frente ao 
mesmlheres incorporando entidades e sendo amparadas pelo próprio 

pai-de-santo.

Carpição Alceu Maynard 1950 4

No Bairro do Pernambucano, em São José dos Campos, populares 
transitam diante da capela da Nossa Senhora da Carpição, decorada 

com arcos e bandeirinhas.

Casa de Farinha Alceu Maynard 1952-1958 3

O processo de fabricação da farinha de mandioca: a colheita, a 
trituração, peneiração e torrefação na casa de farinha da fazenda. 

Um processo que envolve não só trabalho de homens, mas também 
de mulheres e crianças. O comércio desse alimento básico da dieta 
dos nordestinos nas feiras semanais e as dificuldades do pequeno 

agricultor.



Projeto 02/Disco 1                                       
Veja o Brasil

Coletânea Alceu Maynard 1959 16

1

Uma localidade no Ceará com ambiente campestre, muitas palmeiras 
e outras árvores, e casas simples feitas de barro, entre outras 

imagens.

Crepúsculo de Urupã Alceu Maynard 1952-1958 3

A linha de trem Santos - Juquiá chega até Guarajuva, antiga aldeia 
do Bananal onde há um Posto de Proteção ao Indígena que tenta 

preservar o que ainda resta da cultura guarani no município de 
Itanhaém. Há uma busca por retratar o cotidiano da aldeia, o mundo 

do trabalho e das tradições, que de alguma maneira foi dizimada pelo 
homem branco, colocando em risco a subsistência e as tradições 

indígenas desse povo. 
Da Terra ao Céu Alceu Maynard 1954 5 Do barro à construção de um prédio.

Projeto 02/Disco 2                                     
Veja o Brasil

Evocações de Anchieta Alceu Maynard 1956 7

1

Ilha com coqueiros e a ruína da igreja onde o Padre Anchieta 
realizou suas missas. Destaque para as ruínas de edifício histórico e 

homem que escreve na areia da praia poemas em latim. Pés 
caminham em pedras na praia, simbolizando os passos de Anchieta. 

A representação de Anchieta com padre ajoelhado na pedra 
segurando galho. As pegadas na areia e uma cruz com igreja ao 

fundo. Destaque em igreja, estátua de padre próxima à igreja 
seguida de destaque em própria estátua.

Ferve o Frevo Alceu Maynard 1957 2

Pessoas fantasiadas dançam o frevo em Recife. Foliões, alguns com 
chapéus e camisas listradas, tocam instrumentos de sopro e de 
outros tipos. Em meio a multidão, alguns homens dançam com 
guarda-chuvas. Destaque para os passos de dança dos foliões.

Festa da Santa Cruz Alceu Maynard 1950 3

Aspectos históricos da aldeia de Carapicuíba. No dia 03 de maio, a 
Igreja Matriz concentra as atividades para a festa da Santa Cruz. 

Barracas de comidas típicas, cruz adornada com flores, a procissão 
que parte da igreja e a participação dos fiéis, alguns posam para a 

câmera. Um leilão de mercadorias e os fiéis que dançam ao som da 
viola caipira.

Folcloristas Alceu Maynard 1951 2
Reunião de folcloristas. Todos reunidos posam para a câmera, entre 

eles Alceu Maynard Araújo

Irmãos da Canoa Alceu Maynard 1956 5

Pessoas reunidas em frente a igreja matriz para a Festa do Divino, 
em Tietê. Membros da confraria Irmãos da Canoa, em fila, seguram 

remos com bandeira na ponta: "Divino Espírito Santo". Membros com 
faixa cruzada no peito e homem uniformizado segura bandeira com o 
símbolo de uma pomba. Alguns participantes tocam violão e outros 

exibem os remos. O desfile da banda da cidade. Os Irmãos da 
Canoa deslizam rio abaixo para encontrar a outra parte da confraria. 
O encontro dos dois grupos e uma grande aglomeração de pessoas 
nas margens. Destaque para bandeira com imagem de uma pomba.

Itanhaém 2 Alceu Maynard 1956 7 Imagens de Itanhaém, da fachada da Igreja à praia. 
Itapetininga Alceu Maynard 1956 8 Registros de Itapetininga.

Jangadas 2 Alceu Maynard 1951 3

Fachada de igreja com porta formada por pentágonos. Menino 
caminha carregando nos ombros vara com peixes amarrados. Na 

praia de Iracema, as habilidades dos jangadeiros e suas formas de 
vida.

Manaus Alceu Maynard 1950 5

Um passeio pela cidade de Manaus, apresentada como "Pérola da 
Floresta", cidade que nasceu como fortaleza e se destacou no 
cenário internacional pela extração da borracha. As condições 

geográficas, difíceis para a fixação do homem, não foi um 
impedimento para que Manaus se desenvolvesse econômica e 

socialmente



Projeto 02/Disco 2                                     
Veja o Brasil

Maquinária de Antanho Alceu Maynard 1954 5

1

Máquinas do Brasil colonial: o pilão e o monjolo. Casal utiliza pilão. 
As diversas possibilidades de uso do monjolo, com tração animal e 
aquática. A complexa engrenagem do monjolo movido pela força da 

água.

Moçambique Alceu Maynard 1950 4

Em São Luís do Paratinga (SP) a confraria Irmãos de São Benedito 
dança o Moçambique. Grupo de homens em semicírculo, ao fundo 

estandarte com músicos, à frente homens descalços. Todos 
caracterizados com roupas e chapéus claros e faixas cruzadas no 

peito dançam com bastões de madeira e guizos.

Noite de São João Alceu Maynard 1950 4

A Festa de São João, uma das mais tradicionais da cultura brasileira, 
que acontece durante o mês de junho em homenagem a Santo 

Antônio, São João e São Pedro. As pessoas se reúnem na igreja 
para a reza, logo após participam do leilão de prendas, onde tomam 
o tradicional quentão. Por volta da meia-noite há a procissão para o 
"Banho de Santo" com cânticos e danças; por fim uma grande festa 

com queima de fogos

Petróleo, Sondas e Refinaria Alceu Maynard 1950 8

A extração do petróleo no estado da Bahia. Panorâmica de campo 
com reservatório. Carros de bois. Maquinários modernos de uma 

usina petrolífera. A extração de petróleo nas refinarias de Mataripe e 
Candeias.

Projeto 02/Disco 3                                         
Veja o Brasil

9 de Julho Alceu Maynard 1950 1

1

Desfile militar na avenida São Luiz, no centro de São Paulo

Alceu Maynard - Posse no I.H.G SP Alceu Maynard 1962 1

A posse de Alceu Maynard Araújo no Instituto Histórico Geográfico 
de São Paulo. O evento foi marcado pela presença de diversos 
membros e pelos discursos de diferentes personalidades que 

saudaram o novo membro.

Capital Alceu Maynard 1950 2

Locais da cidade de São Paulo: a fachada do Teatro Infantil Leopoldo 
Froes; ruas com carros e transeuntes; a Igreja da Consolação; e o 

transporte coletivo com pessoas utilizando ônibus e o bonde lotado...

Casa dos Bandeirantes Alceu Maynard 1950 2

O exemplar de uma casa construída durante o movimento das 
bandeiras nos séculos XVII e XVIII. Alguns detalhes externos como 

fachada, telhado, portas, janelas e paredes de taipa de pilão. E 
detalhes internos como o pé-direito, colunas, trancas e fechadura. 

Destaque para a casa vista de longe

Chapéu de Palha Alceu Maynard 1953 2

A manufatura do chapéu de palha: mulher, segurando um feixe de 
palha, trança as fibras na confecção de um chapéu. Em seguida, 

homem põe o chapéu feito artesanalmente.

Dança de Crianças Alceu Maynard 1950 2

Crianças adentram uma sala e dançam, meninas com vestidos 
rodados e meninos de calça e camiseta. Danças em círculo e em 

pares. Mulher conversa com as crianças.

Igreja Alceu Maynard 1950 -
Na cidade de Campinas, rua com casas e pessoas e a escadaria da 

Igreja de Nossa Senhora da Conceição.
Macumba 2 Alceu Maynard 1950 4 Um ritual de religião afro-brasileira, provavelmente Umbanda...

Presença da Cruzada Paulista Alceu Maynard 1956-1959 9

As funções da Cruzada Paulista, sociedade civil sem fins lucrativos, 
apartidária e voltada à "reintegração do Estado de São Paulo nos 

mais elevados princípios políticos e administrativos" e aos interesses 
paulistas "no campo moral, cultural, social, econômico e histórico"...

Procissão da Roça Alceu Maynard 1950 2

"No dia 07 de outubro de todos os anos, os moradores do bairro rural 
do Pinheirinho, no município de São Roque promovem a tradicional 

procissão de Nossa Senhora do Rosário."



Projeto 02/Disco 3                                         
Veja o Brasil

Ribeirão Preto Alceu Maynard 1950 3

1

O Monumento ao Estudante na Praça Carlos Gomes, em Ribeirão 
Preto, e sua estátua com a placa: "Ribeirão Preto ao Estudante - 
28.03.53". O portal de entrada da Escola Prática de Agricultura 

Getúlio Vargas. Destaque para os seus prédios e campos com a 
presença de um rio. A construção de edifício sob a responsabilidade 

do Escritório de Engenharia Hélio Fóz Jordão Ltda. Aspectos do 
bosque de Ribeirão Preto com piscina e crianças brincando. Mais 

registros do Monumento ao Estudante e do edifício da Prefeitura de 
Ribeirão Preto. Destaque para a Praça XV.

Ruínas de Bertioga Alceu Maynard 1950 7

Numa iniciativa da Cruzada Paulista e do Sociedade Geográfica 
Brasileira registros das ruínas de Bertioga. Planos da Via Anchieta. 

Planos do Forte São João, antigo Forte São Tiago. Planos das ruínas 
em meio a matagal. Panorâmica da Prainha. Planos da Igreja de 

Santo Antônio de Guaimbé. Panorâmica de Armação das Baleias e 
do Campo Santo. Planos do Forte de São Felipe.

São Roque Alceu Maynard 1950 4 Imagens de São Roque.

Tourada Alceu Maynard 1954 4

Planos aéreos da cidade de Botucatu. Homem monta touro e desfila 
pela rua anunciando a tourada. Na rua Armando de Barros, palhaços 

anunciam a tourada. Alguns touros, pessoas nas arquibancadas. 
Dois homens pregam faixa: "Colaboração da Comisão (sic) do 1o. 

Centenário da Cidade". Momentos da tourada.

Viagem ao Passado Alceu Maynard 1950 5

Planos da cidade de Santana do Parnaíba: rua com casas, carros e 
pessoas, homens de terno posam com faixa: "Veteranos de 1932 M.
M.D.C da Capital do Interior - Salve 9 de Julho de 1932". Plano de 
placa: "Roteiro histórico - São Paulo (Pateo do Colégio) - Jaraguá - 

Parnayba - Pirapora - Rasgão - Cabreúva - Itú - Porto Feliz - 
Sorocaba - São Roque / Excursão Pioneira sob o patrocínio de 

Cruzada Paulista; Soc. Geografica Brasileira; Soc. de Amigos da 
Cidade de S. Paulo; Cons. Turismo e Hospitalidade FCESP; Cons. 
Turismo - Pref. Mun. de Santos; Veteranos de 1932 - MMDC 1955". 
Planos da cidade de Pirapora do Bom Jesus: homens descem rua, 
duas gaiolas de passarinho, ruas com casas; igreja, pessoas em 
caçamba de caminhão, pessoas próximas a pedras. Planos da 
cidade de Cabreúva: pessoas em mirante sobre pedra, riacho. 

Planos da cidade de Itú: interiores do Museu Republicano, móveis de 
madeira, destaque em lustre, homem olha para o relógio, menino 

olha para baú, louça com desenho de flores.

Vitória Alceu Maynard 1950 5

Plano geral de cidade de Vitória. Pessoas caminham em frente à 
Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Detalhe arquitetônico. Planos 
de prédios da cidade. O monumento a Domingos José Martins. O 
porto de Vitória. Prédio histórico. Restauração de Igreja histórica. 

Plano geral da cidade. Diversos planos do Cais dos Minérios. A baía 
de Vitória. Juventude pratica esporte no Clube Saldanha da Gama. 
Plano geral da ponte Florentino Avidos. Planos gerais do Convento 

de Nossa Senhora da Penha e da Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário. Interior da igreja, fiéis orando diante de inúmeras velas 

acesas.
Projeto 03/Disco 1                                                

Águias de Fogo Águias em Patrulha Ary Fernandes 1969 87 1
Série inspirada em histórias dos aviadores da Força Aérea Brasileria. 

Inclui os episódios: A Viagem, O Rapto, Diplomata e Contrabando.



Projeto 03/Disco 2                                     
Águias de Fogo

Agente Ary Fernandes 1967-1968 20

1

O aspirante Fábio se encanta com garota em lanchonete, enquanto é 
vigiado por fascínoras. Os vilões bolam um plano: causar uma 

"pressão da esquerda e liberais, tumultuando o país, obrigando os 
generais a depor o presidente, para impor a ordem". Carla, a garota, 

faz parte do plano, já que seu irmão "idealista" foi preso e sua 
liberdade depende da participação da irmã no plano, conquistando o 

aspirante Fábio. Carla insiste em um passeio com membro da 
quadrilha em avião oficial. Os superiores de Fábio descobrem parte 
do plano e supervisionam o passeio. Fábio, ameaçado, é obrigado a 
desviar a rota. Ao chegar ao destino, encontra outros membros da 
quadrilha. Após pouco tempo, os companheiros de Fábio chegam, 

restabelecendo a ordem e a paz.

Alvo Ary Fernandes 1967-1968 20

"Elementos radicais procuram tumultuar, boicotar, enfim, estabelecer 
o caos". Aproveitando as comemorações dos 20 anos da base aérea 

da FAB, os terroristas contrata João para colocar uma bomba no 
local. João aceita a missão somente para pagar o tratamento de sua 
mãe doente. Arrependido, avisa o tenente, que o acompanha até o 
escritório dos criminosos. Um golpe deixa o tenente desacordado. 

João é levado à base para finalizar seu trabalho, enquanto sua mãe 
é mantida capturada. Fritz acaba descobrindo o escritório, 

mobilizando a ação anti-terrorista. Após perseguição, o esquadrão 
dos Águias de Fogo capturam os bandidos e libertam João e sua 

mãe.

Aspirante Ary Fernandes 1967-1968 20

Mônica, integrante de um grupo de contrabandistas de diamantes 
brasileiros para o exterior, seduz o aspirante Fábio, para pilotar o 

avião. Desconfiado, não concorda com a viagem, sendo logo 
capturado pelos bandidos. Na base, descobrem parte do plano e 

resolvem investigar, chegando ao campo clandestino. Após briga, o 
esquadrã Águias de fogo captura os bandidos e os diamantes.

O Assalto Ary Fernandes 1967-1968 20

Durante assalto em banco, o sargento Fritz é golpeado e perde o 
dinheiro arrecadado para crianças carentes. Os assaltantes, também 
contrabandistas de minerais, raptam um piloto com um avião da base 
aérea da FAB, para ajudar nos negócios. Uma equipe sai da base a 

procura do avião, encontrando os bandidos. Após briga, os 
contrabandistas são capturados e o dinheiro roubado é depositado 

para as crianças.

Projeto 03/Disco 3                                
Águias de Fogo

Clandestina (Estação Clandestina) Ary Fernandes 1967-1969 28

1

A equipe dos Águias de Fogo está atenta cumprindo uma perigosa 
missão sobre o desvio de explosivos. Terroristas planejam explodir 

uma barragem, mas um morador a tudo observa e comunica o fato à 
equipe da Força Aérea Brasileira.

A Competição Ary Fernandes 1967-1968 10

Juquinha é um menino aficionado por aviões e quer participar de 
uma competição de aeromodelismo, mesmo se seu avião fora 

quebrado por meninos rivais. Mas o sargento Fritz e o Aspirante 
Fábio resolvem ajudar o menino lhe emprestando o aeromodelo do 
major Ricardo. Com isso, Juquinha consegue o primeiro lugar na 

competição e um emprego de engraxate no quartel.
Emergência Ary Fernandes 1967-1969 18 Três situações diferentes com três homens em perigo no ar.

Estação de Junção Ary Fernandes 1967-1970 17

A Força Aérea Brasileira se empenha na instalação de uma estação 
de transmissão, mas um grupo de bandidos decide sabotar o 

trabalho. Porém, graças à colaboração de um mudo, aficionado por 
aviões, o bando é detido pelo esquadrão Águias de Fogo.



 Projeto 03/Disco 4                       
Águias de Fogo

Imprevisto Ary Fernandes 1967-1971 17

1

O aspirante Fábio e o Capitão César recebem a confidencial missão 
de transportar a miss Brasil, porém um incidente com uma criança 
faz com que os ínclitos soldados desviem sua rota para salvar uma 
vida. Com a colaboração do Vigilante Rodoviário, eles resgatam a 
menina e tudo termina bem com a criança sendo transportada para 

um hospital.

O Invento (O Equipamento de Fritz) Ary Fernandes 1967-1972 20

Um grande invento será experimentado na base aérea pelo Major 
Ricardo, responsável pela segurança do projeto. Mas espiões da 
indústria petroquímica estão de olho nas atividades do laboratório.

Operação Rondon Ary Fernandes 1967-1973 10

O posto de Pouso Seco (RJ) é destruído e o sargento de plantão 
está desaparecido, assim como a tabela de códigos. Junto com o 

sargento Fritz e o capitão César, o Major Ricardo chega ao posto e 
inicia minuciosa busca aérea pela floresta...

Operação Tatu Ary Fernandes 1967-1974 19

O sargento Fritz recebe a missão de se infiltrar no Vale dos Índios 
para proteger um projeto com energia elétrica para a segurança 

nacional. Para não despertar suspeitas, Fritz vai à paisano e 
descobre um plano de sabotagem e assassinato de um ministro. 

Projeto 03/Disco 5               
Águias de Fogo

Perigo (Zona de Perigo) Ary Fernandes 1967-1975 17

1

Inventor é raptado por um grupo misterioso que o obriga a 
aperfeiçoar seu experimento. Enquanto isso, os Águias de Fogo 

sofrem diversos problemas de turbulência e clarões repentinos ao 
sobrevoarem um determinado local, indo investigar a região por terra.

Procura Ary Fernandes 1967-1976 20

Enfermeira não consegue lugar no avião do correio e pede carona 
para dois pilotos dos Águias de Fogo. Voam com apenas um motor e 

sem comunicação debaixo de um violento temporal, não 
conseguindo chegar ao destino...

Rádio Compasso Ary Fernandes 1967-1977 19

Os Águias de Fogo vão ao Rio de Janeiro para fazer uma série de 
testes nos aviões da FAB. Ao chegarem, os pilotos se encontram 

com o engenheiro Paulo designado para ajudá-los. Notam que Paulo 
está trabalhando em um equipamento que parece ser uma cópia do 
rádio desenvolvido pelo sargento Fritz. Na verdade, o engenheiro 

quer vender o equipamento sem que os Águias descubram. Ao tentar 
investigar o laboratório de Paulo, Fritz é descoberto e raptado pelo 
engenheiro. O desaparecimento de Fritz levanta as suspeitas do 

capitão César que vai até o esconderijo e luta contra Paulo e seus 
comparsas.

A Trama Ary Fernandes 1967-1978 18

Ministro europeu vem ao Brasil e sua viagem ficará a cargo do avião 
presidencial pilotado pelos Águias de Fogo. Michele, namorada do 

aspirante Fábio, está envolvida com rebeldes que planejam um 
atentado contra o ministro...

Urânio Ary Fernandes 1967-1979 21

Grupo de contrabandistas atômicos planeja transportar secretamente 
uma carga de urânio 238, mas um acidente com o avião adia o 

plano. O esquadrão Águias de Fogo registra o incidente e parte para 
investigar o fato. Em uma corrida contra o tempo, os Águias de Fogo 

localizam os contrabandistas portadores do urânio e capturam a 
quadrilha que ameaçava toda a nação brasileira.

 Projeto 04/Disco 1              
Coleção Líbero Luxardo

Belém do Pará Líbero Luxardo 1966 11

1

Aspectos de Belém no seu 350° aniversário: as vias públicas 
arborizadas, o rio, alguns estabelecimentos bancários, etc. Aspectos 

de um clube social com mulheres e crianças à beira de piscina e 
brincando em parquinho. A fachada do Teatro da Paz, onde ocorre a 

solenidade de início de ano letivo da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Pará, presidida pelo reitor José da Silveira Neto - 
que discursa para auditório repleto. Certificado de Censura Federal.



 Projeto 04/Disco 1              
Coleção Líbero Luxardo Um Dia Qualquer Líbero Luxardo 1965 92 1

Uma crônica da cidade de Belém: a jovem estudante gazeteira e seu 
irmão, a prostituta motorizada, o romeiro no Círio de Nazaré, a 

sessão de Macumba. Em meio às historietas, imagens da cultura 
local, de paisagens naturais e de monumentos arquitetônicos. 

Certificado de Censura Federal.

 Projeto 04/Disco 2              
Coleção Líbero Luxardo

Homenagem Póstuma a Magalhães 
Barata Líbero Luxardo 1959 15

1

O velório do governador Magalhães Barata no Palácio Lauro Sodré. 
Registros da chegada do caixão ao palácio, a visitação por 

familiares, autoridades e filas extensas de populares, sob a guarda 
da Polícia Militar do Estado do Pará...

Marajó Barreira do Mar Líbero Luxardo 1967 82

Chega à Fazenda Marajoara, na Ilha de Marajó, o Dr. Ernâni, cuja 
presença perturba a rotina da casa Grande, onde Teté impõe o seu 

espírito irreverente e Marilda conserva o seu mundo de ilusões 
infantis. Certificado de Censura Federal.

Projeto 05                        
Museu de Comunicação 
Social Hipólito José da 

Costa 

O Cavalo Camillo Tedaldi 1952 10

1

Presente em diversas épocas da nossa história e em diferentes 
partes do mundo, o cavalo concilia como poucos o antigo e o 

moderno.

Quem Dorme... Não Pega Peixe Camillo Tedaldi - 10

O trabalho cotidiano dos pescadores na cidade de Rio Grande. Os 
cuidados no uso da rede; o armazenamento nos frigoríficos do 

entreposto de pesca; o salgamento e a secagem de peixes ao sol; e 
a preparação para a conserva dos enlatados. O trabalho da 

Secretaria da Agricultura no Posto de Piscicultura do Serviço de 
Caça e Pesca, na Lagoa dos Patos, no município de Osório.

Festa da Uva em Caxias do Sul - 1954 1

A Festa da uva em Caxias do Sul, em 1954, com a visita do 
presidente Getúlio Vargas e uma comitiva composta pelo governador 
Ernesto Dornelles, o prefeito Euclides Triches e o General Caiado de 

Castro.

São Luiz Gonzaga na Tela - - 5

Cenas de São Luiz Gonzaga: o movimento nas ruas, a igreja e a 
praça central, o cinema local, bem como alguns moradores da 

cidade. O armazenamento, a seleção e o processamento do trigo 
para obtenção da farinha no Moinho São Luizense. O registro de um 
baile de debutantes da sociedade local. A entrada com os padrinhos, 

a valsa e a coroação das princesas e da rainha do baile.

Atualidades do Sul N.26 Páscoa dos 
Aleijadinhos (Produção Tomazoni Film) 1957 9

Em meio ao intenso cotidiano da movimentada cidade de Porto 
Alegre, a obra assistencial do Educandário São João Batista. O 

cuidado dispensado às crianças deficientes físicas, portadoras de 
doenças como raquitismo, tuberculose óssea, paralisia espasmódica 

etc. A distribuição de cestas de Páscoa para as crianças doentes, 
uma iniciativa de voluntários que recolhem doações para as obras do 

educandário.

Média Três Nelson França Furtado 1960 8
Aluno prepara-se para prova de Matemática e sonha com a foto de 
uma atriz de cinema; dorme e vive um aventura nos Mares do Sul

O Náufrago N. Furtado; B. Hocheim 1957 4

Boneco naufraga e passa a viver numa ilha, onde encontra uma 
companheira. Se recusa a ser resgatado por avião e prefere viver 

longe das mazelas sociais da civilização.

Adeus aos Bondes - 1970 6

Um registro sobre o fim das linhas de bondes em Porto Alegre. As 
últimas viagens, sendo uma delas com a presença do próprio Telmo 
Thompson Flores e a primeira-dama Helena Thompson Flores. As 

garagens com os bondes desativados e os novos coletivos 
oferecidos aos cidadãos porto-alegrenses. As melhorias com a 

presença dos novos carros no trânsito cotidiano. Patrocínio: Savar 
Concessionários; Carrocerias Nicola; Maisonnave.



Projeto 06/Disco 2               
Obras Fílmicas do Acervo 
da Cinemateca Capitólio

Filmes Domésticos Sioma Breitman - - -

1

Seleção de curtas de Sioma Breitman

Cine Jornal Aurora - 1932 - Seleção de EdiçõesCine Jornal Aurora

Projeto 07/Disco 1               
Cinema de Rua

Ambulantes Jorge Santos; Wagner Carvalho 1976 9

1

Feira livre, Viaduto do Chá, locais de venda dos ambulantes e seus 
produtos variados. Depoimentos de marreteiros que justificam sua 

função devido aos baixos sálarios oferecidos pelas empresas 
tradicionais.

Domingo em Construção Reinaldo Volpato 1977 8

Depoimentos de pessoas que, após trabalharem a semana inteira, se 
agrupam em mutirões familiares para construírem suas casas aos 

domingos. O ritmo de crescimento desordenado da cidade faz surgir 
bairros sem água, sem esgoto e sem calçamento.

Pedreira João Batista de Andrade 1973 6
Uma reportagem da TV Cultura sobre o problema dos acidentes de 

trabalho no Brasil, pricipalmente no setor de mineração.

Ônibus João Batista de Andrade 1973 7

Reportagem da TV Cultura sobre os problemas nos transportes 
urbanos em São Paulo. Partindo de um ponto inicial de ônibus, 

discutem-se as deficiências do transporte, os perigos da 
superlotação e os problemas causados aos trabalhadores que, 

mesmo saindo de madrugada, acabavam chagando atrasados ao 
serviço e perdendo a remuneração dos fins de semana.

Migrantes João Batista de Andrade 1972 6

São Paulo, 20 de novembro de 1972. Moradores e comerciantes do 
Parque Dom Pedro reclamam da presença de 'marginais' que se 
abrigam sob os viadutos. Migrantes, eles constituem a massa de 
trabalhadores nordestinos que construíram São Paulo, mas não 

conseguem trabalho.

Pau pra Toda Obra Augusto Sevá; Reinaldo Volpato 1976 9

De 1970 até 1972 mais de 2 milhões de migrantes chegaram à 
Grande São Paulo em busca de melhores condições de vida e 

acabaram se dedicado a trabalhos na construção civil que eram 
rejeitados pelos paulistanos...

 Projeto 07/Disco 2              
Cinema de Rua

Restos

João Batista de Andrade; Roberto 
Menezes; Wagner Carvalho; 

Paulo Zacca 1975 9

1

O lixão da Raposo Tavares produz 10 mil toneladas de lixo por dia. 
De cem a duzentas pessoas vivem à cata desse lixo: mulheres, 
crianças, velhos, desempregados, doentes, subempregados, 

aposentados.

Buraco da Comadre João Batista de Andrade 1976 8

Um buraco com 160 metros de extensão e 4 metros de profundidade, 
apelidado de Buraco da Comadre, existe há mais de 20 anos, 

ocupando uma rua do Jardim Brasil, perifeira de São Paulo, sem que 
se encontre uma solução.

Trabalhadores Rurais João Batista de Andrade 1972 6
Reportagem da TV Cultura sobre a situação dos bóias-frias no 

interior do Estado de São Paulo, como na cidade de Itapetininga.

Herança Penna Filho 1976 8

Sobre o trabalho e a vida de operários de uma olaria em Guaianases, 
São Paulo. A profissão é a herança que os filhos de oleiros herdam, 

forçosamente, dos pais.



 Projeto 07/Disco 2              
Cinema de Rua

Nós e Eles Augusto Sevá 1977 16

1

Em 17 de julho, nas proximidades de Rio Branco, capital do Estado 
do Acre, houve uma reunião com o delegado do trabalho do Estado 

para resolver o conflito entre seringueiros que viviam na terra há 
anos tirando dela o seu sustento, e proprietários paulistas que 

haviam 'grilado' a terra para implantar a pecuária. O filme enfoca a 
luta dessa comunidade de seringueiros que, durante a expansão 

civilizatória da década de 70, estavam sendo expulsos com ameaça 
de morte e incêndios em suas casas. Sem terra, muitos desses 

posseiros acabaram se dedicando ao comércio ambulante na cidade.

Foi Assim Adilson Ruiz 1976 27

Em pleno período militar, um panorama das eleições municipais de 
1976, no Estado de São Paulo, exibindo entrevistas com políticos e 
candidatos. Um retrato da política da época: os embates entre os 

dois únicos partidos permitidos (Arena e MDB), e os adeptos do voto 
nulo como oposição ao regime; os atentados, as prisões e 

sabotagens contra o debate político e a oposição; os perfis dos 
candidatos, dos eleitores e de como a população mais carente 

continuava esquecida por qualquer dos dois partidos que estivessem 
na administração.

Projeto 08/Disco 1               
Tocaia no Asfalto e Caveira 

My Friend Tocaia no Asfalto Roberto Pires 1962 100

1

Um político jovem e idealista encontra em Salvador adversários que 
se esforçam por eliminá-lo. Ele pretende instaurar uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar denúncias de corrupção, mas, 
em paralelo, um pistoleiro é contratado para assassinar o líder do 

grupo rival

Projeto 08/Disco 2               
Tocaia no Asfalto e Caveira 

My Friend Caveira My Friend Alvaro Guimarães 1970 84

Uma proposta radical de rompimento com os postulados do Cinema 
Novo, num filme de estrutura narrativa bastante livre. A partir da ação 
de um grupo de assaltantes, o diretor costura cenas que propõem a 
iconoclastia e o desbunde como formas de contestação à opressão 

da ditadura militar.

Projeto 09                                                               Lampião (O Rei do Cangaço) - 1959 11 1

Cenas da vida cotidiana de Virgulino Ferreira da Silva - o chefe 
cangaceiro Lampião - e seu grupo, captadas pelo cinegrafista 

Benjamin Abrahão. As formas de sobrevivência na paisagem do 
sertão, os gestos, os hábitos, as vestimentas, a alimentação. 
Orgulhosos de sua condição, os principais membros do grupo 

aparecem ostentando suas armas e suas habilidades de combate na 
caatinga. Maria Bonita e Lampião surgem em instantes de tensão e 
de descontração, ressaltando a harmonia do bando e, sobretudo, o 

rigor da vida de cangaceiro. Certificado de Censura Federal.

Projeto 10/Disco 1              
O Lamparina, "O 

Corintiano", Zé do 
Periquito, "O Puritano da 

Rua Augusta"      O Lamparina Glauco Mirko Laurelli 1964 91 1

Perambulando com a família em busca de emprego, Bernardino se 
envolve com o grupo de cangaceiros de Zé do Candieiro. Com intuito 
de prender os foras-da-lei, durante a madrugada, o caipira desarma 

todo o bando em conluio com a volante local. No momento da prisão, 
Zé do Candieiro foge e Bernardino parte em seu encalço. Na 

perseguição, Bernardino se perde e termina preso em uma cidade 
distante. Com o desaparecimento do caipira, sua família e todo o 

vilarejo passam a considerá-lo como morto. Após um ano privado de 
sua liberdade, Bernardino retorna ao vilarejo, mas todos o 

confundem com uma alma penada, até que o bom senso do padre 
resolve o mal entendido e termina por evitar que sua mulher se case 

com Nhô Mané. Certificado de Censura Federal.



Projeto 10/Disco 2                
O Lamparina, "O 

Corintiano", Zé do 
Periquito, "O Puritano da 

Rua Augusta"      O Corintiano Milton Amaral 1966 100 1

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. Certificado de Censura 
Federal.

Projeto 10/Disco 3               
O Lamparina, "O 

Corintiano", Zé do 
Periquito, "O Puritano da 

Rua Augusta"      Zé do Periquito Amácio Mazzaropi; Ismar Porto 1961 86 1

Zenó é o jardineiro de um colégio, onde é muito bem tratado pelos 
alunos, inclusive por Acácio que é apaixonado por Carmen. Os 
fofoqueiros, Mexerico e Olinda, mexem com a cabeça de Zenó, 

falando que se ele fosse rico, tudo seria diferente. Ele pede 
demissão, partindo de trem para outra cidade, onde se instala na 

praça com um realejo e um periquito da sorte. Certificado de Censura 
Federal.

 Projeto 10/Disco 4               
O Lamparina, "O 

Corintiano", Zé do 
Periquito, "O Puritano da 

Rua Augusta"      O Puritano da Rua Augusta Amácio Mazzaropi 1966 95 1

Industrial adere a uma liga moralizante contra os novos costumes da 
juventude e recebe reprimendas de seus filhos e de sua segunda 
esposa. Adoece, descansa em férias e volta disposto a vingar-se, 
pondo em ação um plano de "modernização" pessoal que choca a 

família. Ao sair de um asilo para doentes mentais, recupera os filhos 
e a esposa e se despede de seus "irmãos" da Liga.

Projeto 11 Liberdade de Imprensa João Batista de Andrade 1967 24 1

Aspectos do problema da liberdade de imprensa no Brasil nos anos 
1964/67. Desde os aspectos ideológicos até os relativos ao poder 
econômico, capital estrangeiro e censura política. Um painel da 

época, onde imagens dos principais acontecimentos alternam-se 
com entrevistas com especialistas e políticos.

Projeto 12
Campinas Berço de Carlos Gomes 

1836-1936) (Produção Rossi-Rex Film) 1937 11 1

Comemorações do centenário de nascimento de Carlos Gomes em 
Campinas, sua cidade natal. Vistas gerais e parciais das praças, 

bairros e ruas com trânsito intenso de pessoas, carros e coletivos. Os 
monumentos erguidos em homenagem aos ilustres campineiros 
como Campos Salles; a tradicional Escola Normal; a Catedral de 

Campinas; e o Instituto Agronômico de Campinas. A inauguração da 
Adutora do Rio Atibaia e a abertura da Grande Exposição Feira, com 

destaque para o pavilhão de São Paulo e o parque de diversões 
montado para a ocasião. Presença de autoridades estaduais e 
municipais como o Secretário Municipal de Viação, Ranulpho 
Pinheiro Lima; o Diretor do Serviço de Águas e Esgotos, Ciro 

Lustosa; e o presidente do Departamento Nacional do Café, Pizza 
Sobrinho. Certificado de censura.

 Projeto 13                                                                          
Disco 1                                                                              

Acervo do Museu de Arte 
Pantaneira

Atualidades Gloria Filme, N. 11
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1952 18

1

Edição especial do cinejornal, sobre o Carnaval de 1952 em 
Aquidauana.

Atualidades Gloria Filme, N. 13
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1952 7

Em Miranda, missa campal pelo 174° aniversário da cidade. O 
trabalho das autoridades eclesiásticas com a participação de freiras, 
coral infantil e grande população presente. Avião aterriza em campo 

de pouso. Noutro local, um banquete com autoridades civis e 
militares e demais convidados. Cenas do local do banquete e da 

entrada de pequenos estabelecimentos comerciais, entre os quais o 
"Cine Maraba".

Atualidades Gloria Filme, N. 14
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1952 10

Homenagem aos Fundadores. Painel de madeira com fitas e duas 
bandeiras do Brasil contendo cinco retratos ovais (emoldurados e 
ornados com ramos) dos fundadores da cidade. Missa Campal, 

Clube Feminino, etc.

Atualidades Gloria Filme, N. 17
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1952 10 Festa da Asa em Aquidauana.



 Projeto 13                                                                          
Disco 1                                                                              

Acervo do Museu de Arte 
Pantaneira

Atualidades Gloria Filme, N. 26
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1957 13

1

Edição especial do cinejormal, sobre o Carnaval de 1957 em 
Aquidauana.

Atualidades Gloria Filme, N. 29
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1958 5
15 de Agosto. Missa campal oficializada por autoridade eclesiástica 

com auxílio de "coroinha", grande população presente.

Atualidades Gloria Filme, N. 42
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1968 10
Edição especial do cinejormal, sobre o Carnaval de 1968 em 

Aquidauana .

Projeto 13                                                                          
Disco 2                                                                              

Acervo do Museu de Arte 
Pantaneira

Atualidades Gloria Filme, N. 16
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1952 8

1

Festa São Pedro em Bonito

Atualidades Gloria Filme, N. 18
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1952 5
Baile dos Formandos do Ginasio Candido Mariano e das 

Professorandas da Escola Normal Jango de Castro.

Atualidades Gloria Filme, N. 28
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1959 21
Edição especial do cinejormal, sobre o Carnaval de 1959 em 

Aquidauana.

Atualidades Gloria Filme, N. 43
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1969 15
Edição especial do cinejormal, sobre o Carnaval de 1969 em 

Aquidauana.

Atualidades Gloria Filme, N. 44
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1969 9
Cobertura da II Exposição Agro-Pecuária de Aquidauana (de 20 a 27 

de Julho de 1969), entre outras imagens da vida social da cidade.

Atualidades Gloria Filme, N. 56 X 25
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1956 28
Edição especial do cinejormal, sobre o Carnaval de 1956 em 

Aquidauana .

Sempre É
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1965 16 Carnaval de 1965 em Aquidauana.
Cenas do Carnaval de 1970 

(Atualidades Gloria Filme N.45)
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1970 8
Edição especial do cinejormal, sobre o Carnaval de 1970 em 

Aquidauana.

Projeto 13                                                                          
Disco 3                                                                              

Acervo do Museu de Arte 
Pantaneira

Atualidades Gloria Filme, N. 2
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1949 16

1

Edição especial do cinejormal, sobre o Carnaval de 1949 em 
Aquidauana.

Atualidades Gloria Filme, N. 19
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1953 34
Edição especial do cinejormal, sobre o Carnaval de 1953 em 

Aquidauana.

Atualidades Gloria Filme, N. 27
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira)

Atualidades Gloria Filme, N. 60 X 29
(Produção de Décio Corrêa 

Oliveira) 1960 28
Edição especial do cinejormal, sobre o Carnaval de 1960 em 

Aquidauana.

 Projeto 14
O Despertar da Besta (Ritual dos 

Sádicos) José Mojica Martins 1969 92 1

Um psiquiatra injeta LSD em quatro voluntários para estudar os 
efeitos do tóxico sob a influência da imagem de Zé do Caixão. O 

personagem aparece de maneira diferente nos delírios psicodélicos 
de cada um, misturando sexo, perversão e sadismo

Projeto 16 O Batedor de Carteiras Aluizio T. de Carvalho 1958 83 1

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...

Projeto 18                                                                         
Disco 1                                                                

Atlântida - Cinejornais

Atualidades Atlântida 61 X 18 (Produção Atlântida) 1961 9

1

"Aliança para o Progresso". Na Casa Branca, em Washington, 
reuniram-se representantes das nações americanas, autoridades e 

congressistas norte-americanos.
Atualidades Atlântida 54 X 44 (Produção Atlântida) 1954 1 Visita à Biblioteca Nacional. Recepção no Ministério da Aeronáutica. 

Atualidades Atlântida  54 X 07 (Produção Atlântida) 1954 1

Jangadeiros cearenses. Retratos do Pintor L. Burjan. Espetacular 
demonstração aérea da esquadrilha da Força Aérea norte-

americana.

Esporte na Tela 58 X 39 Produção Cinegráfica São Luís 1958 5

No Rio de Janeiro, corrida automobilística do Automóvel Club do 
Brasil, com o patrocínio da Ford e Chevrolet. Competiçao de tiro ao 

alvo. Jogo do Vasco contra Botafogo.


