
 
 

 SUGESTÕES DE VÍDEOS PARA AS FÉRIAS 
 

 

O jogo da imitação 

O Jogo da Imitação (The Imitation Game) é baseado na história real do lendário criptoanalista 

inglês Alan Turing, considerado o pai da computação moderna, e narra a tensa corrida contra o 

tempo de Turing e sua brilhante equipe no projeto Ultra para decifrar os códigos de guerra 

nazistas e contribuir para o final do conflito. 

 

Quebrando a banca 

Ben Campbell (Jim Sturgees) é um jovem tímido e superdotado do MIT que, precisando pagar a 

faculdade, busca a quantia necessária em jogos de cartas. Ele é chamado para integrar um grupo 

de alunos que, todo fim de semana, parte para Las Vegas com identidades falsas e o objetivo de 

ganhar muito dinheiro. O grupo é liderado por Micky Rosa (Kevin Spacey), um professor de 

matemática e gênio em estatística, com quem consegue montar um código infalível. Contando 

cartas e usando um complexo sistema de sinais, eles conseguem quebrar diversos cassinos. Até 

que, encantado com o novo mundo que se apresenta e também por sua colega Jill Taylor (Kate 

Bosworth), Ben começa a extrapolar seus próprios limites. 

 

Pi π 

Max é um homem brilhante e atormentado, que está prestes a fazer a mais importante 

descoberta de sua vida. Durante os últimos dez anos, ele tenta decodificar o padrão numérico 

por trás do maior sistema do caos ordenado - o mercado de ações. À medida que vai se 

aproximando da solução, o caos vai engolindo o mundo à sua volta. Ele é perseguido por uma 

agressiva firma de Wall Street determinada à dominação financeira, bem como por uma seita 

que tem a intenção de desvendar os segredos por trás de seus antigos textos sagrados. Max 

corre para descobrir o código, esperando resistir à loucura que está à sua frente. Se tiver êxito, 

descobrirá um segredo pelo qual todos são capazes de matar. 

 

O homem que virou o jogo 

Billy Beane (Brad Pitt) é o gerente do time de baseball Oakland Athletics. Com pouco dinheiro 

em caixa e a ajuda de Peter Brand (Jonah Hill), ele desenvolveu um sofisticado programa de 

estatísticas para o clube, que fez com que ficasse entre as principais equipes do esporte nos 

anos 80. 

 

Mente brilhante  

John Nash (Russell Crowe) é um gênio da matemática que, aos 21 anos, formulou um teorema 

que provou sua genialidade e o tornou aclamado no meio onde atuava. Mas aos poucos o belo 

e arrogante Nash se transforma em um sofrido e atormentado homem, que chega até mesmo 

a ser diagnosticado como esquizofrênico pelos médicos que o tratam. Porém, após anos de 

luta para se recuperar, ele consegue retornar à sociedade e acaba sendo premiado com o 

Nobel. 

 

O homem que calculava  



O livro conta a história de Beremiz, jovem árabe que descobre uma enorme habilidade 

matemática ao pastorear ovelhas e calcular folhas de árvores. Ao encontrar o bagdali (natural 

de Bagdá) Hank Tade-Maiá, eles iniciam uma viagem a Bagdá. Ao longo da jornada, Beremiz vai 

conhecendo pessoas e lugares e solucionado diversas situações por meio de suas habilidades 

matemáticas: a partilha de 35 camelos por 3 herdeiros, a divisão de 21 vasos com conteúdos 

diferentes por 3 sócios, dentre outras questões.   

 

O Som do coração 

Evan, garoto criado em um orfanato, possui um dom musical impressionante. Ele é o fruto do 

encontro apaixonado da violoncelista Lyla e do roqueiro Louis, que foram tragicamente 

separados pelo pai de Lyla. Cada um seguiu seu caminho, sem saber que Evan estava vivo, e 

com a única certeza de que haviam sido feitos um para o outro. Evan, em seu coração, nunca 

perdeu a esperança de encontrar seus pais. Em sua incrível busca, ele foge para Nova York, 

onde recebe a ajuda do "Mago", um empresário de rua. Uma história comovente, sobre a 

magia da música e o poder do amor. 

 

A escola de rock 

Dewey Finn (Jack Black) é um músico que acaba de ser demitido de sua banda. Cheio de 

dívidas para pagar e sem ter o que fazer, ele aceita dar aulas como professor substituto em 

uma escola particular de disciplina rígida. Logo Dewey se torna um exemplo para seus alunos, 

sendo que alguns deles se juntam ao professor para montar uma banda local, sem o 

conhecimento de seus pais. 

 

Tainá 1 e 2 

Tainá (Eunice Baía), uma indiazinha de 8 anos, vive na Amazônia com seu velho e sábio avô 

Tigê, que lhe ensina as lendas e histórias de seu povo. Ao longo de aventuras cheias de 

peripécias, ela conhece o macaco Catu ao salvá-lo das garras de Shoba, um traficante de 

animais. Perseguida pela quadrilha, ela foge e acaba conhecendo a bióloga Isabel e seu filho 

Joninho (Caio Romei), um menino de dez anos que mora a contragosto na selva. Depois de um 

desentendimento inicial, o garoto consegue superar os limites de menino da cidade e ajuda 

Tainá a enfrentar os contrabandistas, que vendem animais para pesquisas genéticas no 

exterior. Juntos, os dois aprendem a lidar com os valores destes dois mundos: o da selva e o da 

cidade. 

 

Cidade de deus 

Quando a Cidade de Deussurgiu, na década de 60, ela era muito pouco parecida com o que é 

hoje. Mas a favela violenta do presente já estava desenhada lá desde o começo. Buscapé 

(Alexandre Rodrigues) sabia disso. Num lugar onde o destino quase certo era se integrar ao 

tráfico, ele não queria se tornar um bandido e procurava uma outra ocupação. Acabou 

encontrando a fotografia. 

 

Click 

A extensa jornada de trabalho, pouca diversão e quase nenhum tempo com a família são fatos 

corriqueiros para parte da população mundial. Para o arquiteto Michael Newman (Adam 

Sandler), não é diferente. Sua mulher Donna (Kate Beckinsale), aliás, passa mais tempo 

cuidando dos filhos Ben e Samantha e com os sogros do que efetivamente com o marido. A 

constante pressão para que o pai dê um jeito na situação atinge o limite quando o 



acampamento familiar esperado ansiosamente pelas crianças precisa ser cancelado por falta 

de tempo. 
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O último presente 

Jason Stevens (Drew Fuller) tinha um relacionamento muito simples com seu milionário avô, 

Howard "Red" Stevens (James Garner). Ele o odiava. Sem conversas francas, sem momentos de 

carinho, apenas o dinheiro ligava os dois. Então Jason imaginava que quando seu avô faleceu 

tudo que lhe sobraria seria outra simples transação de dinheiro, que a fortuna de seu avô lhe 

permitiria continuar a ter o estilo de vida que ele acostumou-se a ter. Mas ele acaba 

descobrindo que, como parte de sua herança, seu avô lhe deixou doze tarefas, as quais ele 

chama de "presentes", cada uma desafiando Jason de uma maneira improvável. Cumprindo as 

tarefas ele irá aprender a repensar sua vida e compreender qual é a relação entre riqueza e 

felicidade. 

 

Caramuru – A invenção do Brasil. 

A invenção de um país chamado Brasil começa em 1500, em Portugal, quando o talentoso 

pintor Diogo Álvares é contratado por Dom Jayme, o cartógrafo do rei, para ilustrar o precioso 

documento que lhe é roubado pela sedutora cortesã francesa Isabelle. Como punição, Diogo é 

deportado na caravela comandada por Vasco de Athayde. A caravela de Vasco de Athayde 

naufraga, mas Diogo consegue chegar às costas brasileiras onde conhece a bela índia 

Paraguaçu. O romance entre o descobridor e a nativa logo ganha um novo e vigoroso 

ingrediente: Moema, a irmã caçula de Paraguaçu. O primeiro triângulo amoroso da história do 

Brasil vive em perfeita paz, com a aprovação do pai das moças, o cacique Itaparica, chefe dos 

índios tupinambás, que revela várias características do folclórico perfil do brasileiro: o cacique 

é preguiçoso, malandro e, principalmente, muito engraçado. Mas o paraíso tem o seu preço e 

logo Diogo descobre que está prestes a virar refeição de toda a tribo. Numa tentativa de fuga, 

é perseguido pelos tupinambás e, no instante em que se vê completamente acuado, dá um 

tiro acidental. É o suficiente para conquistar o respeito da tribo e ganhar o apelido de 

Caramuru, o Filho do Trovão. 

 

A missão 

No final do século XVIII Mendoza (Robert De Niro), um mercador de escravos, fica com crise de 

consciência por ter matado Felipe (Aidan Quinn), seu irmão, num duelo, pois Felipe se 

envolveu com Carlotta (Cherie Lunghi). Ela havia se apaixonado por Felipe e Mendoza não 

aceitou isto, pois ela tinha um relacionamento com ele. Para tentar se penitenciar Mendoza se 

torna um padre e se une a Gabriel (Jeremy Irons), um jesuíta bem intencionado que luta para 

defender os índios, mas se depara com interesses econômicos. 

 

Elizabeth - A era do Ouro. 

O ano é 1585. Elizabeth I governa a Inglaterra há três décadas, mas está ameaçada pela inveja 

da família. No momento, a Espanha quer invadir o território inglês por motivos religiosos. Em 



meio a esse contexto de guerra, a rainha tentará lutar por sua permanência no reinado e por 

um amor proibido. 

 

A Vida é bela 

O filme “A Vida é Bela“ são dois filmes em um e conta a história do judeu Guido que se muda do 

campo para a cidade nos anos 30 onde se apaixona por uma professora chamada Dora depois 

de cinco anos eles estão casados e tem um filho chamado Josué Guido junto da sua família e seu 

tio eles são capturados e levados para um campo de concentração e Guido para amenizar o 

sofrimento do filho faz com que Giosué acredite que aquilo tudo não passa de uma grande 

brincadeira no qual se acumulam pontos e quem conseguisse mais pontos ganharia o tanque de 

guerra 


