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Abril de 2013 
Abismos de pasión 
Escravos do rancor 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
México, 1954 
 
Após anos de ausência, Alejandro retorna rico à fazenda onde foi criado, disposto a se vingar das 
humilhações sofridas no passado e a recuperar Catalina, seu grande amor. Casada com um 
latifundiário, ela se recusa a fugir com Alejandro. Ele se casa com Isabel, irmã do marido de 
Catalina, apenas para maltratá-la, mas não consegue esquecer sua paixão. 
DVD0470 
 
 
Abril despedaçado 
SALLES JR, Walter, 1956- 
Brasil / França / Suiça, 2001 
 
Seguindo uma tradição do sertão nordestino na briga por terras, pai impele filho a matar membro 
da família rival, vingando assim, a morte de seu irmão mais velho. Cumprida a missão, o rapaz 
vive na expectativa da vingança inevitável. Seu irmão mais novo apresenta-o a uma dupla de 
artistas de circo e o leva a questionar a tradição da vingança. 
DVD0189, XDVD0088 
 
 
Abschied von gestern 
Despedida de ontem 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1966 
 
Uma jovem, Anita G., rouba um pulôver para se aquecer. Cumprida a pena, ela faz várias 
tentativas de começar vida nova. Depois de uma fuga em ziguezague, vai parar de novo na 
cadeia. Os nazistas tinham levado seus pais. Ela vem do Leste. E agora passa frio no Oeste. 
Resumo extraído do site www.witz.com.br 
DVD2085 
 
 
Absolutamente certo 
DUARTE, Anselmo, 1920-2009 
Brasil, 1957 
 
Na cidade de São Paulo, década de cinqüenta, Zé do Lino, funcionário de uma gráfica sabe de cor 
a lista telefônica. Namora Gina, sua vizinha, cuja mãe o acusa de se furtar ao casamento. 
Influenciado por Raul, filho de seu patrão, inscreve-se num programa de perguntas e respostas da 
TV, com o objetivo de ganhar dinheiro e casar. É coagido por uma quadrilha de atividades 
criminosas, liderada por Raul, que controla apostas, a responder erroneamente à última pergunta 
do programa. Não se deixa intimidar, responde corretamente, ganha o prêmio e desmascara os 
bandidos. 
VC1066, VC1510, DVD1201 
 
 
The African Queen 
Uma aventura na Africa 



HUSTON, John, 1906-1987 
Grä-Bretanha, 1951 
 
Durante a I Guerra Mundial, uma missionária escapa de um massacre e foge pelo rio Congo a 
bordo de um barquinho desconjuntado, o African Queen, em companhia de um beberrão mal-
humorado, capitão da precária embarcação. Pelo caminho os dois têm de enfrentar todo tipo de 
perigo, inclusive barcos-patrulha alemães. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0607, XDVD0237 
 
 
Agosto 
PAULO JOSÉ; SARACENI, Denise; FONSECA, José Henrique; MANGA, Carlos, 1928-; direção 
artística 
FURTADO, Jorge; adaptação; BRASIL, Giba Assis; adaptação 
Brasil, 1993 
 
Em agosto de 1954, em plena crise política que antecedeu o suicídio de Getúlio Vargas, um 
honesto comissário de polícia investiga o assassinato de um industrial. 
DVD0873/4, DVD1165/6 
 
 
Ai no corida 
O império dos sentidos 
OSHIMA, Nagisa, 1932-2013 
Japäo / França, 1976 
 
Sada, uma antiga geisha, envolve-se em um caso de amor obsessivo com o dono do restaurante 
onde trabalha. Os amantes aos poucos vão se isolando do mundo, cada vez mais mergulhados 
em sua paixão, até que Sada estrangula o amante até a morte durante o ato sexual, com o 
consentimento dele. Contém cenas de sexo explícito. 
VC0309, VC1761, XDVD0210, DVD1271 
 
 
Akibiyori 
Dia de outono 
OZU, Yasujiro, 1903-1963 
Japäo, 1960 
 
Após o falecimento de Miwa, seus melhores amigos decidem preocupar-se com o futuro de sua 
viúva, Akiko, e da sua filha, Ayako. Todos crêem que a melhor solução é casar a jovem, mas esta 
rechaça todos os candidatos que lhe são apresentados. Então decide-se casar primeiro Akiko, 
pois Ayako resiste ao casamento para evitar a solidão da mãe. Resumo baseado na capa do DVD. 
DVD1368, DVD1870 
 
 
Ângela 
ALMEIDA, Abílio Pereira de, 1906-1977; PAYNE, Tom, 1914- 
Brasil, 1951 
 
Gervásio, jogador inveterado e de pouca sorte, perde sua última propriedade, a mansão onde vive 
com a mãe, a enteada e a filha doente. O vencedor do jogo, Dinarte, um homem de decisões 
súbitas e de grande sorte no jogo, insiste em ver a propriedade naquela mesma noite. Durante a 
visita, Ângela, a enteada, comunica o falecimento da esposa. Dinarte acaba se envolvendo com 
Ângela, com quem se casa, depois de deixar sua amante Vanju, uma cantora popular. Ângela 
pensa poder regenerá-lo. Os dois vivem momentos de felicidade numa viagem pitoresca às 
missões e ao Rio de Janeiro. Com o nascimento da filha, Dinarte promete não jogar mais, contudo, 
entre bilhares, cavalos e brigas de galos termina perdendo tudo, assim como Gervásio, que 



continua decaindo cada vez mais. Enquanto isso a família se dissolve, Dinarte tenta o suicídio, 
restando a Ângela somente o seu bebê e algumas recordações.Resumo extraído do site da 
Cinemateca Brasileira. 
VC0107, XDVD0311 
 
 
Die angst des tormanns beim Elfmeter 
O medo do goleiro diante do pênalti 
WENDERS, Wim, 1945- 
Alemanha / Austrália, 1971 
 
Goleiro de um time secundário do futebol alemão estrangula involuntariamente jovem que trabalha 
como caixa de um cinema. A história termina num campo de futebol, pouco antes da ação policial. 
Resumo: Vídeo 1997. 
VC0079, VC0215, XDVD0061 
 
 
Um anjo mau 
SANTOS, Roberto, 1928-1987 
Brasil, 1971 
 
Açucena, ainda menina, é vendida pela mãe a um comerciante. Mais tarde, por estar se 
relacionando com o irmão do comerciante, é maltratada e expulsa da casa onde mora. Ela 
conhece o trabalhador rural Lucas, com quem tem um filho. Um dia Açucena é atacada pelo 
capataz da fazenda onde vivem e Lucas tenta defendê-la, mas seu filho e ele morrem durante 
esse desentendimento. Novamente na rua, ela se prostitui para sobreviver até conhecer Martinho, 
que se apaixona por ela e a vinga, matando os  assassinos de Lucas e seu filho. Mas isso fará 
com que eles não tenham paz e vivam sempre em fuga. Resumo baseado no site 
cinemabrasileiro.net 
VC0105, XDVD0035 
 
 
Around the world in 80 days 
A volta ao mundo em 80 dias 
ANDERSON, Michael, 1920- 
Estados Unidos, 1956 
 
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 e complicações, até conseguir cumprir o seu objetivo: voltar a tempo de 
ganhar a aposta. 
DVD0795/6 
 
 
Azyllo muito louco 
SANTOS, Nelson Pereira dos, 1928- 
Brasil, 1970 
VC0425, XDVD0108 
 
 
Bande à part 
Banda à parte 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França, 1964 
 



Dois amigos se apaixonam pela mesma jovem, que  começa a namorar um deles. Ela lhes conta 
sobre uma grande soma de dinheiro que foi roubada do governo e que está guardada num armário 
da casa onde mora com a tia. Resolvem assaltar a casa.  Planejam tudo e quando chega o dia, a 
moça, arrependida, não quer participar do assalto. O namorado a agride e o amigo a defende. 
Deixam o assalto para o outro dia, mas novamente fracassam, pois o dinheiro havia desaparecido. 
O namorado volta depois à casa, sozinho, para procurar o dinheiro, mas morre num tiroteio. A 
jovem e o amigo resolvem fugir juntos. 
DVD0222, DVD1426, DVD1783 
 
 
La Belle et la Bête 
A bela e a fera 
COCTEAU, Jean, 1889-1963 
França, 1946 
 
A Bela, para salvar seu pai, entrega-se à Fera. Seu amor transforma o monstro num príncipe. 
VC1764, DVD0115 
 
 
Bellini e a esfinge 
SANTUCCI FILHO, Roberto, 1967- 
Brasil, 2001 
 
Um senhor rico contrata agência de detetives particulares para localizar garota de programa 
desaparecida, com quem se encontrava sempre. Bellini, principal detetive da agência, começa a 
investigar o submundo das noites paulistanas. Sua chefe coloca uma assistente para ajudá-lo. 
Entram em contato com prostitutas, bandidos e traficantes. Mas quando o seu cliente, médico 
renomado, é encontrado assassinado, a viúva pede para que continuem as investigações, que 
mudam de rumo quando Bellini é considerado suspeito do crime e tem que achar o culpado para 
se livrar das acusações. 
DVD0215 
 
 
Ben Hur 
WYLER, William, 1902-1981 
Estados Unidos, 1959 
 
Na Judéia dominada pelos romanos, o príncipe Ben Hur lidera seu povo na luta pela liberdade. 
Com isso, entra em confronto com Messala, seu amigo de infância que se tornou comandante do 
exército de ocupação. Ben Hur é preso, separado da família e enviado para trabalhar como 
escravo. Volta para seu país disposto a lutar contra os romanos, e enfrenta o antigo amigo numa 
disputada corrida de brigas. 
VC1453/4, DVD1615/6 
 
 
Bend of river 
E o sangue semeou a terra 
MANN, Anthony, 1906-1967 
Estados Unidos, 1952 
 
Glyn, um ex-assaltante de fronteira transforma-se em guia de caravanas. Ele pretende tornar-se 
um fazendeiro, juntamente com as famílias que está guiando até o rio Columbia. No caminho ele 
salva Cole, outro ex-assaltante de fronteira. A caravana é atacada por índios e Laura, filha de um 
dos fazendeiros, é ferida.  Ao passarem por Portland, ela é deixada para se recuperar e a 
caravana segue viagem, deixando uma encomenda, de provisões para o inverno, com o 
comerciante Hendricks. Quando as provisões e Laura não aparecem na época prevista, Glyn vai a 



Portland e percebe que foi enganado pelo comerciante.  Pega as provisões e no caminho de volta 
é obrigado a lutar com o bando liderado por Hendricks e com Cole, que o trai. 
DVD0794 
 
 
Benjamim 
GARDENBERG, Monique, 1958- 
Brasil, 2003 
 
Benjamim, um modelo publicitário, vive atormentado pela culpa de ter sido responsável pela morte 
de Castana Beatriz, seu grande amor.  Ao encontrar Ariela, uma jovem corretora de imóveis 
surpreendentemente parecida com  Castana,  passa a perseguir a moça numa tentativa de 
redenção. 
DVD2760 
 
 
Berlin Alexanderplatz 
FASSBINDER, Rainer Werner, 1946-1982 
Alemanha, 1980 
 
Franz Biberkopf é um homem de boa índole, gentil e terno, mas que também pode ser duro, 
violento e brutal.  Ele vaga por Berlim no final da década de 1920 sem perspectivas, objetivo ou 
trabalho. O que o leva a seguir em frente é a crença na bondade dos seres humanos, por mais 
degradados que estejam. A história começa quando Franz sai da prisão, após cumprir pena por 
homicídio. Decidido a começar uma nova vida, ele conta com poucas pessoas: sua ex-namorada, 
que se tornou prostituta de luxo, um dono de pensão e sua esposa. Mas ninguém consegue um 
emprego para ele que, sentindo-se supérfluo e indesejado, começa a beber. Semanas depois, ele 
se recompõe e planeja provar que o mundo ainda não viu o melhor de Frank Biberkopf. Conhece 
Reinhold, um criminoso fascinante e misterioso, em quem começa a confiar totalmente, mesmo 
que isso signifique infringir novamente as leis. Tudo sai errado, e Franz perde um braço e o amigo, 
mas conquista o amor da doce e gentil Mieze. Quando ela é morta por Reinhold, Franz perde a 
única coisa que o mantinha vivo. Sinopse do site da Bavaria Film: www.bavaria-film-
international.de/berlinalexanderplatz/. 
DVD1243/8, DVD1249/54 
 
 
The birth of a nation 
O nascimento de uma nação 
GRIFFITH, David Wark, 1875-1948 
Estados Unidos, 1915 
 
A saga de duas famílias americanas, os Stoneman, do norte, e os Cameron, do sul, durante o 
período da guerra civil americana. (Guia do Vídeo - 97) 
VC0684, VC1811, DVD1303/4, DVD2560/1 
 
 
Black narcissus 
Narciso negro 
POWELL, Michael, 1905-1990; PRESSBURGER, Emeric,1902-1988 
Grä-Bretanha, 1947 
 
Um grupo de freiras, liderado pela obstinada Irmã Clodagh, recebe a missão de catequizar um 
pequeno povoado no alto do Himalaia. Tão distantes da religião católica quanto da civilização 
ocidental, os nativos deste lugar não estão  interessados no aprendizado e só frequentam as aulas 
nos primeiros dias, porque recebem um pequeno pagamento do sultão local. O ambiente é místico 
e exótico, sua elevada altitude, com ventos frios e constantes e o isolamento geográfico parecem 
provocar mudanças no comportamento rígido das freiras, que questionarão se vale a pena 



continuarem com uma vida de renúncias por uma ordem espiritual. Resumo baseado no site 
analiseindiscreta.wordpress.com 
DVD1393 
 
 
Blade Runner 
O caçador de andróides 
SCOTT, Ridley, 1939- 
Estados Unidos, 1982 
 
No ano de 2020, numa Los Angeles superpovoada, ex-policial é obrigado a descobrir e eliminar 
replicantes (cópias idênticas de seres humanos) que voltam à Terra para exigir vida mais longa a 
seu criador. Resumo: VideoBook. 
VC1006, DVD0008, DVD1224 
 
 
Brás Cubas 
Bressane, Júlio, 1946- 
Brasil, 1985 
 
Uma transcriação do romance clássico para o experimentalismo do cinema. Do além túmulo, Brás 
Cubas faz uma reflexão sobre sua vida de homem rico e descobre a evidência de ter sido um 
sujeito de existência medíocre. Essas memórias são um desfile de personagens que compõem um 
mosaico da sociedade brasileira arcaica e retrógrada. Resumo retirado do site 
www.cinemateca.com.br 
VC0484, XDVD0084 
 
 
Bufo  
 & Spallanzani 
TAMBELLINI, Flávio R, 1952- 
Brasil, 2001 
 
Fiscal de uma companhia de seguros investiga um possível golpe dado por um cliente. Acredita 
que o cliente forjou a própria morte para receber dinheiro do seguro. Após pesquisar, descobre 
como o segurado usou veneno de sapo para parecer que estava morto. Ao testar em si mesmo 
sua teoria, leva ao dono da empresa provas do golpe, mas é demitido. Após a morte do cientista 
que o ajudou a descobrir tudo, foge com medo de ser a próxima vítima. Vai viver numa pousada e 
muda de nome, tornando-se um escritor de sucesso. Quando sua amante, mulher do seu ex-
patrão, é assassinada, o policial que investiga o crime depara-se com a história anterior e tenta 
entender o que aconteceu. 
DVD0359 
 
 
Campanadas a medianoche = Chimes at midnight 
Falstaff: o toque da meia noite 
WELLES, Orson, 1916-1985 
Espanha / Suiça, 1966 
 
John Falstaff vive numa taberna, sempre bêbado e atolado em dívidas, porém diverte-se com o 
grupo do jovem Príncipe Hal, sucessor do trono inglês. Hal é visto com desesperança e desprezo 
por seu pai, o Rei Henry IV, cujo domínio sobre a coroa é precário e veementemente disputado. 
Falstaff e Hal envolvem-se em aventuras e até roubam alguns peregrinos em Gadshill. Mas 
quando Worcester e Percy levantam armas contra o Rei, suas vidas tornam-se diferentes. Há uma 
crucial batalha na qual o rei e seus homens saem triunfantes. Hal mata seu inimigo Hotspur num 
duelo e cresce sua intolerância com relação a Falstaff. Quando o rei morre, Falstaff acredita que 
seu amigo, o príncipe, o colocará num alto cargo. Porém, em vez disso, Hal rejeita o passado e 



expulsa Falstaff do reino. Já como Henry V, Hal prepara o exército para lutar contra a França, 
enquanto Falstaff morre na taberna. (Resumo extraído de Cowie, P. The cinema of Orson Welles) 
DVD0982 
 
 
The Canterbury tales 
Os contos de Canterbury 
PASOLINI, Pier Paolo, 1922-1975 
Itália / França, 1972 
 
Na Idade Média, o escritor Geoffrey Chaucer ouve e anota várias histórias, engraçadas e eróticas, 
contadas por peregrinos que se dirigem à catedral de Canterbury. 
DVD0529, DVD0653 
 
 
Cão sem dono 
BRANT, Beto, 1964-; CIASCA, Renato, 1961- 
Brasil, 2007 
 
Em Porto Alegre, o desempregado Ciro, em crise existencial, leva uma vida sem muito sentido, ao 
lado de um cão que encontrou na rua. Conhece Marcela, uma jovem que deseja ser atriz e sonha 
em viajar para outros lugares. Os dois se apaixonam, mas a moça precisa viajar para se afastar 
para tratar de uma doença séria. Deprimido, Ciro volta a viver com os pais. No dia em que o 
cachorro morre, ele recebe um telefonema de Marcela, dizendo que está curada e convidando-o 
para ir a Barcelona. 
DVD1422 
 
 
Carandiru 
BABENCO, Hector, 1946- 
Brasil / Argentina, 2003 
 
Um novo médico chega ao Carandirú e lá dedica-se totalmente aos presos, realizando exames de 
doenças contagiosas, tratando dos enfermos e ouvindo as histórias de suas vidas. Até o momento 
em que ocorre uma grande rebelião onde 111 presos do pavilhão 9 do presídio são mortos por 
policiais. 
DVD0246, VC1690, DVD0731 
 
 
A cartomante 
FARIAS, Marcos, 1934-1985 
Brasil, 1974 
 
Homem se encontra com casal de amigos e se apaixona pela mulher. Também apaixonada, a 
mulher conta que tinha ido a uma cartomante que previu o relacionamento deles. Ele começa a 
receber cartas anônimas denunciando o seu  romance, resolve então ir a mesma cartomante, que 
o despreocupa e o aconselha a continuar se encontrando com a amante. Chegando à casa dos 
amigos, percebe que a mulher tinha sido assassinada e seu amigo, com uma pistola, o mata 
também. Cem anos depois, a história se repete, mas com um final diferente. 
VC1640, XDVD0460 
 
 
O casamento 
JABOR, Arnaldo, 1940- 
Brasil, 1975 
 



Sabino, rico empresário, está apaixonado pela própria filha, Glorinha, que está prestes a se casar. 
Seu desespero aumenta quando descobre que o futuro genro é homossexual e tenta esquecer a 
paixão incestuosa nos braços de sua secretária. Esta rompe com o amante, que a mata e depois 
comete suicídio. Sabino se declara à filha, que foge dele. No dia do casamento, ele assume a 
culpa pelo assassinato da secretária e é preso. Resumo extraído da obra Le cinéma brésilien. 
DVD0032 
 
 
A causa secreta 
BIANCHI, Sérgio, 1945- 
Brasil, 1994 
 
Um grupo de teatro - diretor, cenógrafa, figurinista e atores - faz uma pesquisa para produzir uma 
peça sobre a injustiça social no Brasil. Entre outros, eles entrevistam pessoas que moram nas 
ruas, doentes de Aids, pessoas em filas de hospitais, marginalizados em geral, constatando que, 
pior do que a miséria, talvez seja a indiferença e tolerância da sociedade com esse estado de 
coisas. Por outro lado, os fatos observados e as experiências vividas durante a pesquisa acirram 
os conflitos vividos entre os atores, levando-os também a se confrontar com a sua própria atitude 
frente ao sofrimento alheio. As diversas opiniões não raro culminam com uma luta de poder entre 
aqueles que se sentem profundamente atingidos pela pesquisa e os que tentam se abstrair de 
qualquer sentimento mais angustiante para poder criar a peça. Resumo extraído de Cinema 
Brasileiro: um balanço dos 5 anos de retomada do cinema nacional. 
VC0862, VC1723, XDVD0203, DVD1686 
 
 
O cheiro do ralo 
DHALIA, Heitor, 1970- 
Brasil, 2006 
 
Lourenço é o dono de uma loja de objetos usados que desenvolve um jogo perverso com seus 
clientes, trocando a frieza da compra pelo prazer em explorar as pessoas num momento de 
necessidade financeira. Ele vê o mundo comoum lugar onde as pessoas, assim como os objetos, 
estão à venda, de preferência por um preço vil. Mas esse processo é ameaçado quando ele é 
obrigado a se relacionar com alguém usando uma moeda que desconhece: o afeto. Seu mundo 
interior entra em choque de forma definitiva com a realidade.  Perturbado pelo fedor do ralo de sua 
loja, ele é confrontado com o universo e os personagens que julgava controlar, obrigando-se a 
uma reavaliação de suvisão de mundo e caminhando para um trágico desfecho. De certo modo, 
sua coleção de tipos se volta contra ele. 
DVD2446, DVD2819 
 
 
La chienne 
A cadela 
RENOIR, Jean, 1894-1979 
França, 1931 
 
Maurice, um bancário de meia-idade, casado, apaixona-se pela prostituta Lucienne. Ao perceber 
que está sendo enganado e roubado, ele mata a amante. Um outro homem é preso e condenado 
pelo crime, e Maurice acaba se tornando um mendigo. 
DVD1848 
 
 
La chute de la maison Usher 
A queda da casa de Usher 
EPSTEIN, Jean, 1897-1953 
França, 1928 
 



O estranho lorde Roderick Usher está preocupado com a saúde da esposa, com a qual vive numa 
casa isolada da comunidade mais próxima. Um de seus amigos vai visitá-lo e o encontra pintando 
com obstinação o retrato da mulher. Um dia, ela morre. Enterram-na na cripta do parque. Mas 
Roderick está persuadido de que ela está apenas adormecida. A partir daí começa uma série de 
fatos estranhos e misteriosos em torno da casa de Usher. 
DVD0722 
 
 
Cidade de Deus 
MEIRELLES, Fernando, 1955-; LUND, Kátia 
Brasil, 2002 
 
A cidade de Deus, conjunto habitacional construído no subúrbio do Rio de Janeiro nos anos 
sessenta, com o passar do tempo tornou-se uma das maiores favelas da cidade. Baseado em 
fatos reais, o filme acompanha a história de alguns moradores do local, como Buscapé, garoto que 
busca escapar à marginalidade tornando-se fotógrafo e Zé Pequeno, líder do tráfico cuja violência 
desencadeia uma guerra na favela. 
DVD0401/2, DVD0403/4, DVD2916/7 
 
 
A clockwork orange 
Laranja mecânica 
KUBRICK, Stanley, 1928-1999 
Grä-Bretanha, 1971 
 
Num futuro próximo, uma gangue de jovens de classe média tem como diversão a prática de atos 
violentos, que incluem assaltos, espancamentos, invasão de domicílios e estupros. Alex, seu líder, 
que além da violência idolatra a música de Beethoven, é preso após uma sequência de crimes 
brutais. Submetido pelo Estado a uma terapia de reeducação que consiste na visualização forçada 
de atos de violência, ao som de Beethoven, Alex é transformado num ser apático e libertado. O 
condicionamento recebido impede-o de se defender e ele é massacrado pelos ex-companheiros. 
Sua condição é descoberta pela oposição, o que obriga o governo a reverter o tratamento e 
devolvê-lo ao seu estado original. Os personagens se expressam numa espécie de dialeto criado 
pelo autor do livro no qual o filme é baseado. 
DVD0059, DVD0214, XDVD0001, DVD0526, DVD1834 
 
 
Coisas 
HATAGIMA, Tula 
Brasil, 2003 
 
Um homem tem sua casa e local de trabalho invadido por pessoas que, totalmente nuas, 
aparecem repentinamente e fogem correndo. As aparições coincidem com o desaparecimento de 
objetos. Em vão, o homem tenta perseguir as misteriosas personagens. Seu corpo termina 
jazendo nu numa pedreira, cercado de outros corpos. 
eca-0352, VC1204, XDVD1360 
 
 
The company of wolves 
A companhia dos lobos 
JORDAN, Neil, 1950- 
Estados Unidos / Grä-Bretanha, 1984 
 
Em sonhos, a adolescente Rosaleen vê sua irmã ser morta por lobos. A avó, a quem visita 
freqüentemente no meio de floresta, conta-lhe histórias de lobisomens e a previne contra homens 
que têm sobrancelhas unidas. Um dia, à caminho da casa da avó, ela encontra um caçador jovem 



e sedutor com quem aposta um beijo, caso ele consiga chegar antes dela ao seu destino. Quando 
chega, Rosaleen não encontra a avó, mas o caçador, que vê transformar-se num lobo. 
DVD0295 
 
 
Il conformista 
O conformista 
Bertolucci, Bernardo, 1940- 
Itália / França, 1970 
 
Em 1938, na Itália, Marcello Clerici passa a colaborar com o governo fascista, apresentando um 
plano para conseguir informações com Quadri, seu antigo professor na faculdade que está exilado 
na França. Antes de partir com sua noiva, Giulia, recebe uma nova diretriz dizendo que o professor 
deve ser assassinado. Ao chegar em Paris discute sobre política com o professor e começa a 
flertar com sua esposa, Anna. Marcello participa da emboscada ao professor e sua esposa mas 
não consegue matá-los, o que é feito pelos outros fascistas. Após alguns anos, ao saber que o 
regime fascista foi deposto, Marcello passa a denunciar nas ruas seus antigos companheiros. 
DVD1429 
 
 
Um copo de cólera 
ABRANCHES, Aluízio, 1961- 
Brasil, 1999 
 
Homem vive isolado com dois empregados numa chácara. Numa tarde, ao chegar na chácara, 
encontra sua amante à espera. Praticamente sem conversar, vão para o quarto e têm uma noite 
de sexo. No dia seguinte, tomam o café da manhã e continuam a não se falar, até que ele vê que 
saúvas atacaram e destruíram parte da cerca viva que rodeia a chácara. Transtornado, ele tem um 
acesso de cólera. O casal inicia uma longa e violenta discussão. A mulher vai embora e ele entra 
em depressão, lembrando-se de sua mãe e de suas palavras no passado, quando era menino. 
DVD0187, DVD0504 
 
 
Corner in wheat 
GRIFFITH, David Wark, 1875-1948 
Estados Unidos, 1909 
 
Devido às suas especulações no mercado, magnata do trigo leva à miséria os produtores de 
grãos. 
xVC0296, DVD0419 
 
 
O corpo 
GARCIA, José Antonio 
Brasil, 1991 
 
Enquanto os outros fazem às escondidas, eu faço às claras. Esta é a principal defesa do 
farmacêutico e machão Xavier. Ele vive abertamente com duas mulheres, Carmem e Beatriz. O 
clima é de total harmonia, apesar da bigamia ser reprovada pela sociedade. Até que um dia elas 
descobrem que o garanhão arrumou uma amante: a prostituta de cabaré Monique. 
VC0919, XDVD0542 
 
 
Crash 
Crash: estranhos prazeres 
CRONENBERG, David, 1943- 
Estados Unidos / Canadá, 1996 



 
O produtor de TV James Ballard envolve-se num violento acidente de carro com a dra. Helen 
Remington. Ambos descobrem que a proximidade do perigo e da morte atua como um poderoso 
afrodisíaco e juntam-se a um grupo de sobreviventes de acidentes que compartilham a mesma 
fantasia. 
DVD0261 
 
 
Crede-mi 
LESSA, Bia; ROLAND, Dany 
Brasil, 1996 
 
A população das cidades do Cariri,  Canindé e Juazeiro, no Ceará, encena história de um 
cavaleiro, fruto de uma relação incestuosa, que se casa, sem o saber, com a própria mãe, passa 
anos exilado num rochedo e acaba por se tornar papa.Gravado a partir de workshops realizados 
com as populações locais. 
VC0817, XDVD0540 
 
 
Les dames du Bois de Boulogne 
As damas do Bois de Boulogne 
BRESSON, Robert, 1901-1999 
França, 1945 
 
Hélène, dama da alta sociedade abandonada pelo amante, trama uma vingança: apresenta-o a 
Agnès, ex-dançarina de cabaré que está tentando mudar de vida. Os dois se apaixonam e se 
casam. Durante a festa de casamento, Hélène revela ao recém-casado a verdade sobre o 
passado de Agnès. 
DVD0466 
 
 
Dangerous liaisons 
Ligações perigosas 
FREARS, Stephen, 1941- 
Estados Unidos, 1988 
 
Na França do século 18, pouco antes da Revolução, a Marquesa de Merteuil, ultrajada por ter sido 
abandonada pelo amante, decide vingar-se. Para isso pede ao Visconde de Valmont, seu antigo 
amante e emérito sedutor, que deflore a futura esposa do traidor, a adolescente Cécile de 
Volanges. Considerando a tarefa simples demais o Visconde hesita em aceitá-la, pois pretende 
conquistar Madame de Tourvel, uma mulher linda, casada e irredutível às suas conquistas. A 
marquesa e o Visconde firmam então, um pacto que levará a um fim trágico. Valmont morre num 
duelo, Madame de Tourvel adoece e morre, por ter se apaixonado pelo galanteador e a Marquesa, 
acaba sendo vaiada em público pela sociedade. 
VC1485, VC1766, XDVD0520 
 
 
Dark passage 
Prisioneiro do passado 
DAVES, Delmer, 1904-1977 
Estados Unidos, 1947 
 
Um homem foge da prisão para provar sua inocência. Conhece uma pintora amadora, que está 
convencida de sua inocência e se oferece para levá-lo até São Francisco, hospedando-o em seu 
apartamento. Mas com seu rosto estampado em todos os jornais, ele decide fazer uma cirurgia 
plástica para permanecer incógnito e encontrar quem o incriminou. 
DVD0680 



 
 
Deep in my heart 
Bem no meu coração 
DONEN, Stanley, 1924- 
Estados Unidos, 1954 
 
Baseado em uma parte da vida do compositor Siegmund Romberg. Enquanto a Broadway vivia a 
era do ragtime, Romberg preferia compor e tocar valsas no Cafe Vienna, estabelecimento de Anna 
Mueller. Ela convenceu Romberg a aderir ao novo estilo musical e, apesar de contrariado, ele 
seguiu seu conselho, tornando-se bem sucedido no meio musical, com vários artistas da época 
interpretando suas obras. 
DVD1046 
 
 
Desmundo 
FRESNOT, Alain, 1951- 
Brasil, 2002 
 
Orfã vinda de Portugal é entregue em casamento a um colonizador no Brasil. Revoltada, tenta 
fugir para voltar a Portugal, mas é encontrada e acorrentada pelo marido. Foge novamente e 
procura refúgio na casa de um jovem comerciante judeu, por quem se apaixona. Numa nova 
tentativa de pegar uma embarcação para Portugal, os dois são interceptados pelo marido, que 
mata o jovem. Após algum tempo ela tem seu primeiro filho. 
DVD0247, VC1691 
 
 
Les deux anglaises et le continent 
As duas inglesas e o amor 
TRUFFAUT, François, 1932-1984 
França, 1971 
 
Em Paris, no início do século 20, o francês Claude e a inglesa Anne são apresentados e tornam-se 
amigos. Algum tempo depois, eles se reencontram no País de Gales e Anne o apresenta a sua 
irmã Muriel, por quem Claude se apaixona. Ele a pede em casamento, mas é obrigado a se 
separar dela por um ano, a pedido de sua mãe e da mãe de Muriel. Durante este período, Claude 
rompe o compromisso e começa a se envolver secretamente com Anne. Anos mais tarde, Muriel 
reencontra Claude e os dois passam a noite juntos, mas Muriel se arrepende. Anne morre de 
tuberculose e Muriel casa-se com outro homem. 
DVD1459 
 
 
Doctor Bull 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1933 
 
Dr. Bull é um antiquado médico rural, cujo relacionamento com uma viúva provoca rumores na 
pequena cidade onde mora. Quando uma epidemia de febre tifóide assola a cidade, o médico não 
consegue reagir de forma rápida e a cidade decide lhe dar um prazo para resolver o problema, ou 
será substituído. Dr. Bull se esforça para manter sua reputação, ao mesmo tempo em que luta 
para salvar a vida de um homem que outros médicos consideram permanentemente inválido. 
DVD1712, DVD2030, DVD2345 
 
 
Dodeskaden 
O caminho da vida 
KUROSAWA, Akira, 1910-1998 



Japäo, 1970 
VC0663, DVD1629, DVD1808 
 
 
Don Quixote 
Don Quijote de Orson Welles 
WELLES, Orson, 1916-1985 
Espanha / Itália / Estados Unidos, 1957-1992 
 
Filme iniciado por Orson Welles e concluído por Jesus Franco 35 anos depois. Nessa versão, a 
história se passa em um tempo diferente do romance. Don Quixote e Sancho Pança viajam pela 
Espanha de 1960, mostrando as pessoas e seus costumes, destacando a clausura, corridas de 
touros e as tradições populares como festas de mouros e cristãos ou procissões religiosas. O 
próprio Welles aparece fazendo o filme e interagindo com os personagens. Resumo baseado na 
sinopse da capa do DVD. 
DVD0981 
 
 
Don't bother to knock 
Almas desesperadas 
BAKER, Roy Ward 
Estados Unidos, 1952 
 
Jed, frustrado após o término do relacionamento com a namorada, recolhe-se ao seu apartamento 
no hotel onde ela trabalha. Em outro apartamento, um casal precisa de uma babá para sua filha 
Bunny e contrata Nell, a sobrinha do ascensorista. De sua janela Jed observa Nell experimentando 
roupas e jóias da mãe da menina. Ele telefona para o apartamento onde Nell está e, após uma 
breve conversa, ela concorda em recebê-lo. Eles iniciam um relacionamento, mas Jed percebe 
que Nell é uma pessoa emocionalmente perturbada. Quando Bunny a surpreende com o piloto, ela 
perde totalmente o controle e torna-se uma ameaça à vida da menina. 
DVD0887 
 
 
Dona Beija 
ROSSANO, Herval 
AGUIAR FILHO, Wilson 
Brasil, 198- 
 
Compacto da novela baseada na história de Ana Jacinta de São José, que viveu em Araxá, Minas 
Gerais, no século 19. Conhecida como Dona Beija, foi uma mulher sedutora e vingativa, que 
enfrentou e chocou a sociedade patriarcal de sua época. 
VC0436/8, XDVD328/30 
 
 
Dona Flor e seus dois maridos 
MENDONÇA FILHO, Mauro; ARAÚJO, Carlos; GOMES, Rogério 
Brasil, 1997 
 
Dona Flor é professora de culinária e, numa festa, conhece Vadinho, que se diz rico e influente. Os 
dois se apaixonam, mas logo ela descobre que na verdade, ele é pobre, jogador e que vive na 
malandragem. Eles se casam e ela sofre com suas noitadas de muita bebida, mulheres e jogo. 
Durante um desfile de carnaval ele morre e ela fica inconsolável por meses, até se interessar por 
Teodoro, um homem distinto, trabalhador, culto, educado e seu admirador de muito tempo. Ela 
aceita casar-se com ele, mas apesar de estar feliz, cercada de afeto e segurança, sua vida com 
ele torna-se tediosa, até que o fantasma de Vadinho aparece e ela decide ficar com seus dois 
maridos. 
DVD0453/4 



 
 
Double indemnity 
Pacto de sangue 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1944 
 
Um corretor de seguros é seduzido por uma mulher que pretende matar o marido. Juntos, tramam 
o assassinato de forma a parecer um acidente num trem que, por uma cláusula da apólice de 
seguro, daria direito a uma indenização em dobro. O suposto acidente desperta a desconfiança do 
experiente investigador da seguradora, e o corretor começa a desconfiar das intenções de sua 
cúmplice. 
DVD0877 
 
 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
O médico e o monstro 
FLEMING, Victor, 1883-1949 
Estados Unidos, 1941 
 
Dr. Jekyll, jovem médico, numa experiência toma sua própria poção e transforma-se no Mr. Hyde, 
seu lado monstro. 
DVD2017 
 
 
Dr. Jekyll and Mr. Hyde 
O médico e o monstro 
MAMOULIAN, Rouben, 1897-1987 
Estados Unidos, 1931 
 
Dr. Jekyll, jovem médico, numa experiência toma sua própria poção e transforma-se no Mr. Hyde, 
seu lado monstro. 
VC0270, XDVD1329 
 
 
Drums along the Mohawk 
Ao rufar dos tambores 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1939 
 
Jovens se casam e vão morar numa casa construída no Vale do Mohawk. Após ataques de índios, 
o casal e outros colonos que vivem no vale partem e se abrigam em um forte próximo. Os índios 
destroem as plantações e as casas dos colonos, mas a proprietária de uma fazenda os ajuda e 
contrata o rapaz para trabalhar em suas terras com a esposa. A jovem, vinda de uma família com 
bons recursos financeiros, estranha o trabalho pesado, mas aos poucos aprende a gostar da nova 
vida. Quando o seu primeiro filho nasce, o marido junta-se a outros homens na luta contra os 
índios, aliados dos soldados britânicos. Após a última luta, os colonos vencem e colocam no 
mastro do forte a bandeira representando as treze colônias. 
DVD1786, DVD2036 
 
 
Dune 
Duna 
LYNCH, David, 1946- 
Estados Unidos, 1984 
 



No ano de 10.190, duas famílias disputam o domínio do planeta Arrakis (ou Duna), fonte da 
substância indispensável às viagens inter-estelares: a especiaria. Pouco depois de assumir o 
poder, o duque Leto Atreides é assassinado pelos rivais Harkonnem. Mas sua companheira, 
membro de uma poderosa ordem de feiticeiras que manipula o destino da humanidade, consegue 
escapar com seu filho Paul. O rapaz, dotado de poderes mentais extraordinários, será considerado 
um Messias pelos habitantes de Arrakis, e os conduzirá numa guerra contra os inimigos de sua 
família. 
DVD0057 
 
 
East of eden 
Vidas amargas 
KAZAN, Elia, 1909-2003 
Estados Unidos, 1955 
 
Carl, filho do fazendeiro Adam, é um jovem rebelde e tem problemas de relacionamento com o pai, 
ao contrário de seu irmão Aron, que é compreensivo e apóia as atitudes de Adam. Um dia, Carl 
descobre que sua mãe não estava morta como imaginava, mas que é dona de um bordel na 
cidade vizinha. Ele a procura, mas não consegue falar com ela. Quando volta para casa, seu pai 
está investindo em um novo negócio, que Carl acha arriscado. Quando Adam perde muito dinheiro 
nesse novo investimento, Carl pede um empréstimo à mãe e aplica o dinheiro na plantação de 
feijão. No aniversário do pai, Aron anuncia seu noivado com Abra, jovem que passa a 
compreender e ajudar Carl. Adam é presenteado por Carl com o lucro do seu investimento, mas 
ele rejeita o presente e o insulta, por acreditar que a origem do dinheiro é ilícita. Desesperado, Carl 
conta a verdade sobre a mãe, acusando o pai de nunca ter amado a ele ou a sua mãe.  Aron, 
revoltado com a revelação, alista-se e vai para a guerra. O pai sofre um derrame e a futura nora, 
que na verdade ama Carl, incentiva Adam a demonstrar um sinal de amor pelo filho. 
DVD1030/1 
 
 
El 
O alucinado 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
México, 1953 
 
Francisco mantém uma imagem de homem tranquilo, conservador e religioso. Durante uma missa, 
conhece Glória, noiva de um amigo. Em pouco tempo, consegue separá-los e casar-se com a 
jovem. Depois do casamento, passa a ser um homem paranóico, ciumento e atormentado. 
DVD0467 
 
 
The elephant man 
O homem elefante 
LYNCH, David, 1946- 
Estados Unidos / Grä-Bretanha, 1980 
 
A história verídica de John Merrick, um homem que nasceu com deformidades físicas e é 
explorado como atração circense pelo dono de um circo de horrores, onde é conhecido como 
Homem elefante. O Dr. Frederick Treves, cirurgião do melhor hospital de Londres, fica fascinado 
por Merrick e o leva para o hospital para estudá-lo e apresentar suas anomalias a seus colegas. 
Em princípio, por não conseguir comunicar-se facilmente com ele, acredita que Merrick tenha 
retardamento mental, mas quando o leva para tratamento médico, descobre que longe do 
ambiente hostil que normalmente o cerca, Merrick é um ser humano sensível, inteligente e gentil. 
Fica determinado que o hospital será seu lar e passa a receber todo o conforto possível. Mas ao 
ser apresentado à sociedade da época, ele continua sofrendo preconceitos por causa de suas 
deformidades. 
DVD0837 



 
 
Entre les murs 
Entre os muros da escola 
CANTET, Laurent 
França, 2008 
 
Em Paris os professores de uma escola secundária, caracterizada pela presença de alunos de 
diversas nacionalidades, preparam-se para o início de mais um ano letivo. Os cotidianos da sala 
dos professores e das aulas do professor François, de língua francesa, retratam o esforço para 
ensinar diante da indisciplina dos adolescentes. As atitudes de alguns alunos faz com que os 
professores decidam por medidas extremas, no caso a expulsão, na tentativa solucionar os 
problemas de mau comportamento. 
DVD1780 
 
 
Erêndida 
GUERRA, Ruy, 1931- 
França / México / Alemanha, 1983 
 
Uma adolescente é forçada a se prostituir por sua ambiciosa avó, que enriquece às custas da 
exploração da menina. Quando Erêndida encontra seu príncipe encantado, percebe que a única 
forma de se livrar da megera é matá-la, tarefa que se revela bastante difícil. 
VC1600, XDVD0549 
 
 
Erra uma vez 
NUNES, Leopoldo; BASBAUM, Sérgio 
Brasil, 1997 
 
Rapaz é abandonado pela noiva que casa com outro. A partir deste episódio ele sai andando pelas 
ruas à noite, e encontra um velho mendigo assando um porco na calçada, um sambista e uma 
mulher. Os diálogos desses personagens são extraídos das poesias de Paulo Leminski. 
VC1004, XDVD0370 
 
 
A espera, um passatempo do amor 
FARIAS, Maurício; CARVALHO, Luiz Fernando, 1960- 
Brasil, 1985 
 
O filme trata do sujeito apaixonado, de como ele espera e se sente nas diversas situações de 
encontro.(Resumo extraído do catálogo do II Festival de Curta-Metragens de São Paulo.) 
VC0865, XDVD0206 
 
 
Estória alegre 
PUCCI, Cláudia 
Brasil, 2003 
 
Um casal de adolescentes desce uma ladeira num carrinho de rolimã. Durante a descida ela 
escuta uma voz dizendo: eu te amo. Descem mais duas vezes e o mesmo acontece. No dia 
seguinte, ela desce sozinha e ouve novamente a voz. 
eca-0363, eca-0364, VC1204, XDVD1360 
 
 
Estorvo 
GUERRA, Ruy, 1931- 



Brasil / Cuba / Portugal, 2000 
 
Depois de uma noite mal dormida, o protagonista acorda com a campainha da porta tocando 
insistentemente. Pelo olho mágico, vê um desconhecido de terno e gravata, barba e cabelos 
longos, que lhe lembra alguém que não consegue identificar. Não sabe porque aquele homem 
está ali nem o que pode querer, mas tem uma certeza imediata: ele representa uma ameaça para 
sua vida. Veste-se às pressas, aproveita uma distração do visitante e logra escapar. Mas não tem 
a menor dúvida de que o desconhecido se lançou no seu encalço e que o pesadelo apenas 
começou. E assim se inicia uma alucinante perseguição através da cidade. Acossado, desconfia 
de tudo e de todos, afrontando a violência cotidiana, o seu próprio passado, os seus fantasmas, 
revê amigos que há muito não encontrava, tenta o contato com uma mãe muda e ausente, busca 
proteção da irmã com quem sempre manteve uma relação ambígua, procura apoio da ex-mulher e 
vai se envolvendo numa trama de suspense crescente com uma série de personagens 
extremados: uma ninfomaníaca, motoqueiros, marginais, plantadores de maconha, 
contrabandistas, policiais corruptos, gente à deriva... E uma fuga sem destino que penetra cada 
vez mais fundo no seu próprio mundo, traindo, roubando, se degradando, buscando descobrir o 
enigma da sua caminhada, compreendendo do que foge, quem o persegue, para onde vai. A 
resposta vem no fio de uma faca. Resumo extraído do site da Riofilme. 
VC1394, VC1421, DVD0574 
 
 
L' étoile de mer 
RAY, Man, 1890-1976 
França, 1928 
DVD0763, DVD0767 
 
 
Exodus 
Exodus 
PREMINGER, Otto, 1906-1986 
Estados Unidos, 1960 
 
Ari Ben Canaan, líder da resistência israelense, consegue levar 600 judeus dos campos de 
detenção de Chipre, conduzindo-os a um grande cargueiro com destino à Palestina. Mas forças 
britânicas logo são informadas sobre seu plano e insistem para que ele desista. Sem se deixar 
intimidar, Ari e seus passageiros recusam-se a desistir e arriscam suas vidas pelo grande ideal da 
independência israelense. Resumo retirado do site vwww.webcine.com.br. 
DVD0378 
 
 
Les fables de La Fontaine 
WILSON, Robert, 1941-; direção teatral; KENT, Don; direção do vídeo 
França, 2005 
 
Espetáculo teatral de Robert Wilson, encenado pela Comédie Française 
XDVD0483 
 
 
Fahrenheit 451 
Fahrenheit 451 
TRUFFAUT, François, 1932-1984 
Grä-Bretanha, 1966 
 
No futuro, um governo totalitário proíbe a posse e a leitura de livros, por considerá-los nocivos à 
população. A função dos bombeiros nessa sociedade é localizar e queimar os livros. Montag é um 
desses profissionais, casado com uma mulher totalmente integrada ao sistema, que passa o 
tempo todo em frente à TV. Um dia, no trem de volta para casa, uma vizinha desperta sua 



curiosidade pela leitura. Ele descobre que os livros são interessantes e começa então a roubá-los 
para ler depois. A esposa de Montag, não suportando mais a sua transformação, o denuncia às 
autoridades. Após ter sua casa invadida pelos bombeiros, ele foge e encontra os homens-livros, 
um grupo que se dedica a preservar o conteúdo dos livros, decorando-os. Montag junta-se a eles, 
escolhendo para preservar o livro que salvou em sua casa. 
XDVD0003, DVD0688, DVD1816 
 
 
Feliz ano velho 
GERVITZ, Roberto, 1957- 
Brasil, 1988 
 
Drama baseado no romance homônimo de Marcelo Rubens Paiva em que um jovem universitário 
sofre um acidente e fica paralítico. No processo de aceitação de sua nova situação, reconstitui seu 
passado e procura crescer emocionalmente. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0572, DVD0342 
 
 
A filha do advogado 
SOARES, Jota (José da Silva), 1906-1988 
Brasil, 1926 
 
O Dr. Paulo Aragão, advogado renomado e pai do jovem Helvétio, um estróina, ao viajar para a 
Europa revela um segredo ao amigo Lúcio: possui uma filha natural - Heloíza. Pede para Lúcio 
providenciar a mudança de Heloíza e sua mãe para Recife e cuidar delas enquanto estiver 
viajando. Lúcio e Heloíza logo se apaixonam, porém Helvétio, sem saber que a moça é sua meia 
irmã tenta cortejá-la. Ao ser rejeitado, arruma uma forma de entrar no quarto de Heloíza. Esta, 
para se defender atira em Helvétio, matando-o. Heloíza é presa e levada a julgamento. No tribunal 
quem a defende é um desconhecido advogado, Dr. Henry Valentim. Heloíza é absolvida e seu 
estranho advogado revela então sua verdadeira identidade: Dr. Paulo Aragão, seu pai. 
VC1278, DVD0277 
 
 
Filme demência 
REICHENBACH, Carlos, 1945-2012 
Brasil, 1985 
 
Após assistir impotentemente à falência de sua pequena indústria de cigarros, Fausto mergulha no 
interior de si mesmo. Rompe com Doris, a esposa infiel, rouba o revólver do zelador do prédio em 
que mora e sai pela noite de São Paulo em busca de Mira-Celi, seu paraíso imaginário. Em seu 
trajeto suicida, encontra personagens emblemáticos de sua existência obscura. 
DVD2599 
 
 
Fogo morto 
FARIAS, Marcos, 1934-1985 
Brasil, 1976 
 
História do Engenho Santa Fé, desde a fundação até o seu declínio no período da abolição da 
escravatura. Mostra a vida dos trabalhadores e dos senhores dos engenhos e a mudança social 
ocorrida com a inatividade dos engenhos. 
VC1641, XDVD0465 
 
 
The four feathers 
As quatro penas brancas 
KORDA, Zoltan, 1895-1961 



Grä-Bretanha, 1939 
 
Oficial do exército britânico abandona sua unidade que vai em uma missão contra rebeldes 
egípcios no Sudão. Sua noiva e três de seus amigos lhe enviam quatro penas brancas, acusando-
o de covardia. Quando a unidade é derrotada e subjugada pelos rebeldes, ele se disfarça de árabe 
e ajuda seus antigos companheiros do exército, tendo a chance de reparar seu erro e devolver as 
penas que lhe foram dadas. 
DVD1022 
 
 
The french lieutenant's woman 
A mulher do tenente francês 
REISZ, Karel 
Grä-Bretanha, 1981 
 
Durante uma filmagem, dois atores interpretam amantes na Inglaterra vitoriana: um aristocrata que 
decide deixar a noiva, de nobre família, para envolver-se com uma jovem abandonada por um 
tenente francês e discriminada pela sociedade. Os atores, paralelamente à história do filme, vivem 
um romance proibido na vida real. 
DVD1324 
 
 
Fresa y chocolate 
Morango e chocolate 
GUTIÉRREZ ALEA, Tomás, 1928-1996; TABÍO, Juan Carlos, 1943- 
Cuba, 1993 
 
Em Cuba, na década de noventa, o universitário e militante comunista David assiste ao casamento 
de sua ex-namorada. Pouco depois, enquanto toma sorvete numa praça, conhece Diego, um 
intelectual homossexual que o convida a visitá-lo em seu apartamento. Aborrecido com o assédio, 
vai embora, mas volta depois, com o objetivo de verificar se Diego adversário do regime. Os dois 
se tornam amigos e defendem-se mutuamente até o momento em que Diego vai embora do país. 
VC1523, XDVD0266 
 
 
Frida 
TAYMOR, Julie, 1952- 
Estados Unidos / Canadá / México, 2002 
 
A vida de Frida Kahlo, desde a adolescência até sua morte. Mostra como o acidente em um bonde 
a deixou com os movimentos limitados e com muitas dores. O início de sua vida como pintora por 
incentivo do pai e como o sofrimento físico influenciou sua pintura. As várias cirurgias e os 
esforços dos médicos em reabilitá-la. O encontro e o romance com Diego Rivera, o casamento e 
as traições. A viagem aos Estados Unidos, sua gravidez e o aborto, os envolvimentos com 
algumas mulheres e homens, sendo um deles Leon Trotski. A exposição de suas obras em Paris, 
o seu reconhecimento como artista em uma exposição no México e sua morte poucos dias antes 
de completar 25 anos de união com Diego. 
DVD0397 
 
 
From here to eternity 
A um passo da eternidade 
ZINNEMANN, Fred, 1907-1997 
Estados Unidos, 1953 
 
Antes do ataque a Pearl Habor, Prewitt, boxeador e soldado do exército americano, pede 
transferência e é aceito na base militar de Schofield, no Havaí. Seu novo capitão deseja que ele 



faça parte da equipe de boxe, mas ele se nega a lutar novamente. O capitão faz com que seus 
subordinados o persigam e maltratem, tentando fazer Prewitt mudar de idéia. O sargento Warden, 
subordinado direto do capitão, tem um caso com sua esposa e Maggio, único amigo de Prewitt, 
apresenta-o a uma prostituta, pela qual se apaixona. 
DVD1020 
 
 
Full metal jacket 
Nascido para matar 
KUBRICK, Stanley, 1928-1999 
Estados Unidos, 1987 
 
Um grupo de recrutas é preparado para a Guerra do Vietnã num centro de treinamento, sob as 
ordens de um instrutor brutal. A crueldade do processo leva à loucura e à morte um dos soldados. 
Na segunda parte do filme, o recruta Joker vai trabalhar como correspondente de um jornal militar, 
cobrindo a ofensiva de Tet. 
DVD0284, DVD0505, DVD1830, DVD2938 
 
 
Gare do infinito 
DURST, Ella; BOTELHO JR, Francisco Cassiano, 1948-1991 
Brasil, 1972 
 
Sob os olhares da mãe e do pai doente, um menino anda de bicicleta no jardim de uma grande 
casa. Ele observa a chegada de um médico, que conversa longamente com a mãe. Brinca com 
outro garoto, com quem experimenta o doce no tacho oferecido pela empregada. A mãe, em 
roupas escuras, dá-lhe um banho e penteia seus cabelos. Juntos, rezam diante de um altar 
doméstico. 
eca-0068, VC1230, VC1231, XDVD1353 
 
 
Gêmeas 
WADDINGTON, Andrucha, 1970- 
Brasil, 1999 
 
Duas irmãs gêmeas costumam se fazer passar uma pela outra. Uma delas resolve seduzir o 
namorado da irmã, que a pede em casamento, por engano. A outra arma um plano de vingança. 
VC1374, VC1427, DVD0125 
 
 
Girl with pearl earring 
Moça com brinco de pérola 
WEBBER, Peter, 1968- 
Grä-Bretanha / Luxemburgo, 2003 
 
Após seu pai ter ficado cego, Griet, uma jovem de dezessete anos, é obrigada a trabalhar para 
sustentar a família. Ela consegue trabalho como empregada doméstica na casa do pintor 
Johannes Vermeer. Uma de suas funções é limpar e arrumar o estúdio onde ele passa a maior 
parte de seu tempo. Aos poucos Vermeer nota a percepção de Griet em relação às cores e à luz e 
começa a treiná-la no preparo das tintas, deixando-a opinar em seu trabalho. Essa cumplicidade 
desperta ciúme na família e nos outros serviçais da casa, mas a sogra de Vermeer, que administra 
as contas da casa, vê nessa situação uma forma de melhorar o trabalho do pintor. O negociante 
Van Ruijven, seu principal cliente, percebendo a afinidade entre os dois, pede para que ele pinte 
um quadro usando Griet como modelo. 
DVD1099 
 
 



The godfather 
O poderoso chefão, parte 1 
COPPOLA, Francis Ford, 1939- 
Estados Unidos, 1972 
 
O imigrante siciliano Vito Corleone é chefe de uma poderosa "família" da Máfia de New York. Seu 
respeito pelos valores familiares contrasta com a violência empregada na condução dos negócios. 
Quando se recusa a envolver a família Corleone no tráfico de drogas, Vito sofre uma tentativa de 
assassinato à mando de outro chefe mafioso. Michael, seu filho mais novo, que até então se 
mantivera à distância dos negócios da família, decide eliminar os mandantes do atentado. Sonny, 
o filho mais velho e sucessor de Vito é brutalmente assassinado, e Michael assume 
definitivamente o controle da família. 
VC0265/6, VC1009/10, DVD0443, XDVD0171 
 
 
Gone with the wind 
E o vento levou 
FLEMING, Victor, 1883-1949 
Estados Unidos, 1939 
 
Durante a Guerra civil americana, a mimada Scarlett, filha de um fazendeiro sulista, perde o 
homem que ama para outra mulher. Conhece um aventureiro do Norte, com quem inicia uma 
relação tumultuada, ao mesmo tempo em que luta para recuperar as terras da família, destruídas 
pela guerra. 
VC0313/4, VC1741/2, DVD0085, XDVD0241/2 
 
 
The graduate 
A primeira noite de um homem 
NICHOLS, Mike, 1931- 
Estados Unidos, 1967 
 
Na década de 60, o jovem universitário Benjamin é seduzido por Mrs. Robinson, mulher do sócio 
de seu pai. O caso dura até que o rapaz se apaixona por Elaine, filha de sua amante. Mrs. 
Robinson proíbe o romance dos dois e ele, sem medir as conseqüências, conta para Elaine que 
teve um caso com a mãe dela, provocando a separação do casal Robinson. O pai força Elaine a 
se casar com um ex-namorado. Benjamin tenta impedir o casamento, chega no final da cerimônia 
e os dois jovens fogem. 
VC1521, XDVD0538 
 
 
Graffitti 
TOLEDO, Rubens 
Brasil, 1996 
 
Dois grafiteiros visitam seu antigo ateliê e recordam o passado: os conflitos entre o artista e o 
militante político e a lembrança de uma grafiteira desconhecida. 
eca-0285, VC1004, XDVD0370 
 
 
O grande mentecapto 
CALDEIRA, Oswaldo, 1943- 
Brasil, 1989 
 
Desde menino Geraldo Viramundo sempre sonhou em consertar o mundo, mania que o fez 
arranjar todo o tipo de confusões. Considerado louco, foi internado no hospício de Barbacena, de 
onde saiu para liderar um movimento de loucos, mendigos e prostitutas. 



VC0193, XDVD0548 
 
 
The grapes of wrath 
Vinhas da ira 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1940 
 
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, XVC0312, DVD0672, DVD2037 
 
 
The great Gatsby 
O grande Gatsby 
Clayton, Jack, 1921-1995 
Estados Unidos, 1974 
 
Jay Gatsby perde a mulher que ama, a mimada Daisy, para um homem rico. Anos depois, 
misteriosamente enriquecido, ele volta para tentar reconquistá-la. Sua dedicação a ela o leva a 
assumir a responsabilidade pelo atropelamento acidental e morte de uma mulher - 
coincidentemente a amante do marido de Daisy - decisão que terá consequências fatais. 
DVD0339 
 
 
Greed 
Ouro e ambição 
STROHEIM, Erich von, 1885-1957 
Estados Unidos, 1925 
 
McTeague é um homem simples, ex-mineiro, que aprende a profissão de dentista. No consultório, 
conhece Trina e se apaixona por ela. Pouco antes de se casarem, Trina ganha um prêmio na 
loteria e se torna avarenta. Mac é proibido de exercer a profissão e o casal vive na miséria, 
enquanto Trina guarda seu dinheiro. Ele a abandona, mas volta tempos depois para pedir dinheiro 
e termina por matá-la. Depois do crime, foge para o deserto em direção ao Vale da Morte. 
VC1820, XDVD0273 
 
 
The grifters 
Os imorais 
FREARS, Stephen, 1941- 
Estados Unidos, 1990 
 
Narra a história do trambiqueiro Roy Dillon que namora a também não muito honesta Mira. Após 8 
anos, Roy reencontra a mãe Lily que trabalha com atividades ilegais para um contraventor. Lily 
que nunca foi uma boa mãe acaba, após a ocorrência de diversos fatos, matando Mira e o próprio 
filho. 
VC1402, DVD1694, DVD2498 
 



 
The Group 
LUMET, Sidney, 1924- 
Estados Unidos, 1966 
 
A vida de oito jovens da alta sociedade americana, formadas por uma escola para moças 
tradicional. Entre a formatura, no início dos anos 30, e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, elas 
seguem caminhos bastante distintos até que uma tragédia as reúne novamente, para confrontar 
suas escolhas de vida. 
XDVD0417 
 
 
Guerra conjugal 
ANDRADE, Joaquim Pedro de, 1932-1988 
Brasil, 1975 
 
Um velho casal, Joãozinho e Amália, vive brigando. O advogado Osiris tenta conquistar sua cliente 
Maria da Perdição e torna-se amante de Olga, cujo marido, João Corno, se declara impotente 
diante da situação. Nelsinho frequenta a casa da namorada Neuza, que mora com a avó cega. Ele 
tem uma amante, Lúcia, com quem fracassa numa relação sexual devido a uma crise de asma. 
Durante uma visita ao amigo João, homossexual rico, Osiris tem sua masculinidade posta em 
dúvida. A violência atinge o ponto físico no relacionamento do velho casal Joãozinho e Amália. Os 
dois mal se suportam e ele trata a mulher e o filho como se fossem dois animais. Com a morte de 
Joãozinho, Amália recupera a alegria de viver. Para compensar a sua frustração sexual, Nelsinho 
procura, num bordel, uma prostituta velha. Sinopse do Guia de Filmes, n.55/56/57. 
VC0043, DVD2494 
 
 
La guerre du feu 
A guerra do fogo 
ANNAUD, Jean-Jacques, 1943- 
Canadá / França, 1981 
 
Há 80.000 anos, ao buscar uma das maiores  conquistas da humanidade, o domínio do fogo, um 
grupo de homens pré-históricos enfrenta tribos inimigas e feras em um ambiente hostil, ao mesmo 
tempo em que começam a surgir seus primeiros sentimentos. 
DVD0663 
 
 
Hans Staden 
PEREIRA, Luiz Alberto Mendes (Gal) 
Brasil / Palestina, 1999 
 
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, VC1437, XDVD0475 
 
 
High Sierra 
O último refúgio 
WALSH, Raoul, 1887-1980 
Estados Unidos, 1941 
 
O ex-gangster Roy Earle sai da prisão graças a um antigo parceiro que o quer num plano para um 
novo roubo. Quando o roubo dá errado e o parceiro é baleado e morto, Roy foge para Sierra 
Nevadas, onde a polícia inicia uma caçada ininterrupta para capturá-lo. 
DVD0681 
 
 
A hora e a vez de Augusto Matraga 
SANTOS, Roberto, 1928-1987 
Brasil, 1965 
 
Augusto Matraga é um homem rude e insensível do sertão de Minas Gerais. Abandonado pela 
esposa e filha sai em busca de vingança e acaba sendo ferido numa emboscada. Convalesce num 
lugar ermo, ajudado por um casal. Tocado pela dignidade de seus salvadores, sofre uma 
transformação radical em sua personalidade, torna-se religioso e temente a Deus. Certo dia acolhe 
no rancho onde mora o bando de Joãozinho Bem-Bem. Após a partida do grupo, sai em busca de 
seu destino. Acaba morrendo numa luta contra Joãozinho Bem-Bem. (Sinopse adaptada do 
Dicionário de Filmes de Georges Sadoul). 
xVC0132, XDVD0154 
 
 
The horse soldiers 
Marcha de heróis 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1959 
 
Durante a guerra de Secessão, uma tropa da cavalaria, em missão secreta, entra no  território 
Confederado para destruir uma fortaleza rebelde. No comando, o experiente e rígido Coronel 
Marlowe, cuja personalidade contrasta com a do gentil médico da tropa. Eles tem a companhia de 
uma mulher sulista, que é feita prisioneira. Resumo baseado no site http://www.2001video.com.br 
DVD0662 
 
 
The house of the spirits 
A casa dos espíritos 
AUGUST, Bille, 1948- 
Estados Unidos / Portugal / Dinamarca / Alemanha, 1993 
 
Chile, segunda metade do século 20. Esteban, homem pobre, casa-se com Clara, mulher que 
costuma prever acontecimentos futuros. Ele consegue, com muito esforço, comprar uma fazenda e 
enriquecer. Muito conservador, entra em sério conflito com sua filha Blanca, quando esta se 
apaixona por um jovem empregado da fazenda, militante de um partido de esquerda. Blanca 
engravida e vai morar com Pedro. A esquerda vence as eleições com Salvador Allende, mas 
quando o governo é derrubado por um golpe militar, Pedro e Blanca são perseguidos. 
DVD2382 
 
 



How green was my valley 
Como era verde meu vale 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1941 
 
Huw Morgan deixa o vale onde foi criado, relembrando sua vida quando era um garoto nesta 
pequena cidade mineradora do País de Gales. Lembra-se de como sua família sustentava-se, com 
a renda do trabalho de seu pai e irmãos em uma mina de carvão e de sua irmã que, apesar de 
apaixonada pelo pastor da cidade, casou-se com um homem de posses para melhorar de vida. 
DVD0779, DVD2039 
 
 
The hunchback of Notre Dame 
O corcunda de Notre Dame 
WORSLEY, Wallace, 1880-1944 
Estados Unidos, 1923 
 
Na Idade Média, em Paris, o corcunda Quasimodo, sineiro da Catedral de Notre Dame apaixona-
se por jovem e bela cigana. 
VC0586, XDVD1347 
 
 
The hurricane 
O furacão 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1937 
 
Terangi, marinheiro nativo da Ilha Manukura, casa-se, mas dias depois é enviado numa viagem ao 
Tahiti. Ele envolve-se numa briga com um homem branco e é sentenciado a cumprir pena de 6 
meses de trabalhos forçados. Revoltado, tenta fugir várias vezes, mas em todas elas é preso 
novamente e a sua pena aumenta. Seus amigos e familiares tentam convencer o rígido 
governador de Manukura a interceder junto ao governo do Tahiti, mas ele exige que o marinheiro 
cumpra sua pena, agora de 16 anos. Um dia Terangi escapa da prisão e chega à sua ilha, 
encontrando sua mulher e a filha que não conhecia, mas é avisado para fugir novamente pois está 
sendo perseguido. No momento da fuga chega um furacão e destrói a ilha, deixando poucos 
sobreviventes. 
DVD0780 
 
 
In a lonely place 
No silêncio da noite 
RAY, Nicholas, 1911-1979 
Estados Unidos, 1950 
 
O escritor Dixon Steele, após um período de inatividade, recebe uma proposta para adaptar um 
romance para o cinema. Dixon aceita o trabalho, mas sabe que o conteúdo artístico da obra é 
nulo. No barzinho onde está com a equipe de filmagem, o escritor conhece a balconista Mildred 
Atkinson. Como a jovem se mostrou encantada com a "grandeza épica" do romance, Dixon a 
convida para ir à sua casa contar a história para ele. Mildred conta-lhe a história detalhe por 
detalhe, mas o escritor a ouve de maneira indiferente. Na manhã seguinte, Dixon recebe a notícia 
de que a garota que o acompanhara fora brutalmente assassinada. Dixon se torna o alvo principal 
da investigação policial. Ele contudo consegue um álibi. Sua vizinha, Laurel Gray, depõe a seu 
favor, dizendo que ele não saíra de casa após a garota ter ido embora. A partir disso, Dixon e 
Laurel começam a sentir-se mutuamente atraídos. Solitários em suas vidas, ambos passam a 
partilhar um relacionamento perfeito, calcado unicamente no prazer que o presente lhes 
proporciona, deixando de lado o passado obscuro. Nem mesmo a investigação em torno do crime 
parece abalar a confiança de ambos. Tudo parece correr bem. No entanto, Dixon desvela aos 



poucos seu comportamento agressivo para Laurel, que passa a suspeitar que seu parceiro seja o 
responsável pelo crime. Ela planeja fugir a Nova Iorque. Dixon, por sua vez, quer lhe propor 
casamento, mas descobre o intento de Laurel e num acesso de fúria tenta matá-la, sendo, no 
entanto, interrompido pelo toque do telefone. São os investigadores avisando-lhe de que fora 
inocentado. Tarde demais. A possibilidade de uma felicidade em conjunto, que por algumas 
semanas havia sido a razão de viver do casal, acabara naquele exato momento, quando Laurel 
fora agredida e, conseqüentemente, perdera a confiança num relacionamento estável com seu 
parceiro. Dixon, ciente disso, sai da casa de Laurel inconsolável, envergonhado, num estado de 
mais profunda amargura e tristeza. 
DVD0778 
 
 
L'innocente 
O inocente 
VISCONTI, Luchino, 1906-1976 
Itália / França, 1976 
 
Na alta sociedade italiana de fins do século XX, o aristocrata Tullio trai Giuliana, esposa submissa. 
Quando ele sai em viagem ao lado da amante, Giulianna é apresentada pelo cunhado a Filippo, 
um jovem escritor. Ao regressar, o marido vai aos poucos tomando conhecimento de um possível 
envolvimento entre a esposa e o escritor. Giulianna revela estar grávida e insiste em prosseguir 
com a gravidez, apesar do desejo de Tulio em interrompê-la. Após o nascimento, mesmo com a 
morte do escritor por motivo de saúde, Tullio provoca a morte da criança. Resumo baseado no site 
www.contracampo.com.br. 
DVD0753 
 
 
Inocência 
LIMA JR, Walter, 1938- 
Brasil, 1983 
 
Em Minas Gerais, no final do Século XIX, o médico Cirino é chamado pelo sitiante Martinho 
Pereira para tratar de sua filha Inocência, que sofre de malária. Os dois jovens se apaixonam. 
Inocência, porém, já está prometida a outro homem. Manecão, o noivo, quando descobre o 
romance prepara uma emboscada para Cirino e o mata. 
VC0060, XDVD0015 
 
 
Instruções para dar corda no relógio 
COSTER, Eliane 
Brasil, 1994 
 
Interpretaçäo livre de um poema de Julio Cortazar sobre a passagem do tempo, sua relatividade e 
a inevitabilidade da morte. Mulher aponta a morte a uma menina, através de uma janela: "Lá no 
fundo está a morte, mas näo tenha medo". Rápidas imagens de relógios, de um grupo de 
remadores remando ritmadamente, de uma tartaruga andando, de portas e janelas de ferro 
amontoadas num depósito alternam-se com as imagens de um homem montando um quebra-
cabeças em forma de relógio, numa sala instalada ao ar livre, na Praça do Relógio da Cidade 
Universitária. O texto é declamado em off por uma voz masculina e uma feminina, alternadamente. 
eca-0246, eca-0267, VC0730, XDVD0737 
 
 
It happened one night 
Aconteceu naquela noite 
CAPRA, Frank, 1897-1991 
Estados Unidos, 1934 
 



Rica herdeira foge de casa, e conhece um repórter que, reconhecendo-a, pretende escrever a 
história da fuga, sem que ela saiba. Eles viajam pelos Estados Unidos de ônibus e de carona e 
acabam se apaixonando. Após retornar à sua casa, ela abandona o noivo no altar para encontrar o 
repórter. 
VC1054, DVD0064 
 
 
Johnny Guitar 
RAY, Nicholas, 1911-1979 
Estados Unidos, 1954 
 
Vienna, proprietária de um cassino, tenta manter o seu negócio mesmo com a oposição das 
autoridades da cidade. Dancin'kid, bandido famoso, freqüenta o cassino com o seu bando, 
fazendo com que os rancheiros vizinhos acusem Vienna de ter participação em seus crimes. Ela 
chama Johnny Guitar, seu ex-amante, para trabalhar com ela, mas após um assalto a banco, é 
acusada e quase enforcada por mando de Emma, a mulher mais poderosa da cidade. Ao fugir 
com Johnny, são perseguidos e há um tiroteio onde morrem Emma e todos do bando de Kid. 
VC1737, DVD0478 
 
 
Journal d'un curé de campagne 
Diário de um padre 
BRESSON, Robert, 1901-1999 
França, 1951 
 
Um jovem padre é nomeado pároco em Ambricourt, uma pequena aldeia em Artois, na França. Os 
moradores locais o recebem com certa hostilidade. Com uma personalidade frágil e saúde 
debilitada, o padre tem dificuldades em se impor aos paroquianos. Busca, então, conforto moral e 
espiritual com o pároco da cidadela vizinha. Resumo extraído do site 2001video. 
DVD1104, DVD1105 
 
 
Jubiabá 
SANTOS, Nelson Pereira dos, 1928- 
Brasil, 1986 
 
Drama baseado na obra homônima de Jorge Amado. Conta a história do amor impossível entre o 
negro Antônio Balduíno e Lindinalva, filha do comendador Ferreira, por quem o menino foi criado. 
Após sua expulsão da casa, Balduíno se torna famoso no meio dos malandros e marinheiros do 
cais. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0426, XDVD0090 
 
 
Jules et Jim 
TRUFFAUT, François, 1932-1984 
França, 1962 
 
Em Paris, no final do século 19, Jules e Jim são dois amigos que se apaixonam pela mesma 
mulher, Catherine, que se casa com Jules. O casal muda-se para a Alemanha e tem uma filha. 
Depois da Primeira Guerra Mundial, quando Jim se reencontra com eles na Alemanha, Catherine 
torna-se sua amante. Jules não se importa com a situação, contentando-se apenas com a 
presença dos dois em sua casa. Mas ao descobrir que Jim tem uma namorada em Paris, 
Catherine reata com um amante do passado. Jim casa-se com sua namorada e algum tempo 
depois Catherine convida Jim para um passeio de carro, provocando um acidente, onde os dois 
morrem. 
DVD1460 
 



 
KAOS 
TAVIANI, Paolo, 1931; TAVIANI, Vittorio, 1929- 
Itália / França, 1984 
 
Cinco histórias sicilianas do século XIX baseadas na obra de Luigi Pirandello: Em O Outro Filho, 
uma mãe busca notícias dos dois filhos que moram nos EUA, mas ignora o terceiro, com quem 
vive. Em O Mal da Lua, uma mulher preocupa-se com os efeitos que a lua cheia provoca em seu 
marido. Em O Vaso, um ganancioso fazendeiro contrata um artesão para reparar seu imenso tonel 
de azeite. Em Réquiem, camponeses lutam pelo direito de enterrar seus mortos no cemitério local. 
Em Colóquio com a Mãe, um escritor retorna à casa de sua infância e encontra o fantasma de sua 
mãe. Resumo baseado no site cineplayers. 
DVD1375 
 
 
Kuarup 
GUERRA, Ruy, 1931- 
Brasil, 1989 
 
Em crise por não conseguir conter seus instintos sexuais, padre Nando é enviado às missões no 
Xingu, onde tem um envolvimento com uma repórter inglesa. No Rio de Janeiro, durante um 
reunião sobre a criação do Parque Nacional do Xingu, percebe que a real intenção das 
autoridades é garantir o controle político da região.De volta ao Xingu, participa do Kuarup, 
cerimônia indígena que retrata a criação dos homens. Com o suicídio de Getúlio Vargas, a 
situação política do país piora. Nando eventualmente abandona o sacerdócio, abraça 
definitivamnete a causa indígena e, já durante a ditadura militar, junta-se à luta dos camponeses, é 
preso e torturado, mas não desiste de lutar pela liberdade. 
VC0788, XDVD0551 
 
 
The ladykillers 
Quinteto da morte 
MACKENDRICK, Alexander, 1912-1993 
Grä-Bretanha, 1955 
 
A viúva Louisa Wilberforce mora numa decadente casa vitoriana, perto da estação ferroviária de 
St. Pancras, e freqüenta a delegacia local, onde já é bem conhecida por falar sobre crimes que 
jura ter testemunhado. Ela admite um inquilino, o estranho professor Marcus, que é visitado 
regularmente por quatro bizarros companheiros, supostamente com a finalidade de formar um 
conjunto de música de câmara. Na verdade, eles planejam um grande assalto a um trem com 
carregamento de dinheiro e pretendem usar a casa como base de operações. Mrs. Wilberforce 
descobre a intenção dos falsos músicos, mas trata-os como crianças que se comportam mal. Eles 
resolvem matá-la, mas não chegam a uma conclusão sobre qual deles vai cometer o assassinato. 
Resumo baseado no site http://www.criticos.com.br/tv/tv_interna.asp 
DVD0664 
 
 
The last weekend 
Farrapo humano 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1945 
 
Um escritor com bloqueio criativo tem problemas com alcoolismo e quanto mais tenta se livrar da 
bebida, mais fica dependente dela. Apesar do incentivo do irmão e da sua namorada para 
melhorar sua vida, ele só consegue pensar em como arranjar mais bebida e dinheiro para comprá-
la. 
DVD0325 



 
 
Lawrence of Arabia 
LEAN, David, 1908-1991 
Grä-Bretanha, 1962 
 
O tenente britânico T. E. Lawrence, também cartógrafo e arqueólogo, é enviado à Arábia durante a 
Primeira Guerra Mundial para incitar a rebelião das tribos árabes contra o domínio turco. Ao 
mesmo tempo em que consegue grandes vitórias liderando os exércitos beduínos, Lawrence entra 
em confronto com seus superiores. Resumo da revista Set. 
DVD0033/4 
 
 
Letter from an unknown woman 
Carta de uma desconhecida 
OPHULS, Max, 1902-1957 
Estados Unidos, 1948 
 
No século 19 em Viena, Lisa apaixona-se por seu vizinho Stefan, um pianista famoso e 
mulherengo. Sua mãe viúva casa-se novamente e a leva para morar em outra cidade. Anos 
depois, ela volta para Viena e encontra-se com o pianista, iniciando um relacionamento. Sem 
saber que a engravidou, Stefan parte para uma turnê prometendo retornar. Ela não tem mais 
notícias dele e se casa com um homem de posses que aceita seu filho. Algum tempo depois, Lisa 
e Stefan  se reencontram, mas ele não a reconhece. Seu filho adoece, morrendo em seguida e 
ela, já doente, envia uma carta para que ele saiba de tudo pelo que passou e de seu amor por ele. 
DVD0729, DVD1826 
 
 
Lição de amor 
ESCOREL, Eduardo, 1945- 
Brasil, 1975 
 
São Paulo, anos vinte. Um rico industrial contrata uma governanta alemã para ensinar os segredos 
do amor a seu filho adolescente, sob o pretexto de aulas de alemão e piano às crianças. A 
"Fraülein" se ressente da incompreensão dos brasileiros em relação à sua tarefa. O interesse 
crescente do rapaz pela governanta desperta as suspeitas da mãe, que obtém sua demissão. 
"Fraülein" parte à procura de outro emprego, sonhando reunir a quantia necessária para voltar a 
seu país (Centre Georges Pompidou, Le cinéma bresilien, p.294). 
VC0045, DVD0675 
 
 
The life of Émile Zola 
A vida de Émile Zola 
DIETERLE, William, 1893-1972 
Estados Unidos, 1937 
 
Emile Zola divide um lugar para morar com Paul Cézanne em Paris. Após perder o emprego em 
uma editora, ajuda uma prostituta prestes a ser presa pela polícia. Zola a acolhe e se interessa 
pela sua vida, que transforma em um livro de sucesso. Com o passar dos anos, torna-se um autor 
respeitado, escrevendo vários livros, casando-se e levando uma vida confortável com sua esposa. 
Um dia é avisado que Alfred Dreyfus, um capitão do exército francês, é acusado de traição, 
perdendo suas medalhas e patente e enviado para a Ilha do Diabo. No início Zola não se interessa 
pelo caso, mas quando é procurado pela mulher do capitão para ajudá-lo, começa a investigar o 
caso e descobre que o verdadeiro culpado é um major que ficou impune por ser de uma família 
tradicional. Zola desafia os militares publicando J'Accuse, um manifesto a favor de Dreyfus, e é 
acusado por calúnia. No tribunal, seu advogado chama como testemunha um coronel que havia 
encontrado provas da inocência de Dreyfus, mas que foi obrigado pelo seu general a escondê-las. 



Ele depõe a favor de Dreyfus, fazendo com que o General seja deposto e o capitão inocentado, 
reintegrando-se ao exército novamente. No dia de sua reintegração, Zola é encontrado morto em 
sua casa. 
DVD1053 
 
 
Lifeboat 
Um barco e nove destinos 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1944 
 
Durante a Segunda Guerra Mundial, um navio aliado é afundado por um submarino alemão, que 
logo depois também é destruído. Oito sobreviventes do navio tentam se acomodar em um bote 
salva-vidas, quando resgatam mais um homem do mar e descobrem que ele era o capitão do 
submarino inimigo. Apesar de algumas posições contrárias, decidem mantê-lo a bordo como um 
gesto de humanidade e por tornar-se oficialmente um prisioneiro de guerra. Como o barco está a 
deriva e não possui capitão, eles são obrigados a confiar na habilidade de navegação do 
prisioneiro, até descobrirem que ele tem planos de levá-los para um navio de guerra alemão. 
DVD0750 
 
 
La loi 
A lei dos crápulas 
DASSIN, Jules, 1911-2008 
Itália / França, 1959 
 
Marietta, serviçal do aristocrata Don Cesare, mora numa vila de pescadores italiana, onde os 
homens se juntam todas as noites numa taverna e realizam o que chamam de jogo da lei: ritual no 
qual escolhem aleatoriamente um dos presentes para ser mandado e humilhado. Assuntos morais 
e paixões proibidas também são reveladas, como a esposa do juiz que persegue o filho de Matteo, 
cunhado de Marietta. Marietta está interessada no engenheiro Enrico, mas este se considera um 
miserável para se casar. Ela cria um plano que provoca mudanças sobre quem vai ditar as leis do 
jogo, favorecendo a ela. Resumo baseado do site epipoca. 
DVD1061 
 
 
Lolita 
KUBRICK, Stanley, 1928-1999 
Estados Unidos / Grä-Bretanha, 1962 
 
Escritor de meia-idade apaixona-se pela filha de 14 anos de sua senhoria. Para ficar perto da 
menina, casa-se com a mãe que, ao descobrir a verdade, sofre um acidente e morre. O escritor 
foge com Lolita, são constantemente seguidos por um homem que também cobiça a menina. 
DVD0017, DVD0507, DVD1828, DVD2936 
 
 
The long gray line 
A paixão de uma vida 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1955 
 
A vida de Marty Maher, imigrante irlandês recém chegado a América do Norte. Seu primeiro 
emprego foi como garçom em West-Point, uma academia militar dos Estados Unidos. Desajeitado, 
rude e impetuoso, logo ficou tão endividado que foi obrigado a se alistar na academia para pagar 
seus débitos. No início não conseguia se adaptar à disciplina militar, mas aos poucos foi 
conquistando novos postos com a ajuda de seus companheiros e de sua mulher. Durante 50 anos 



e duas Guerras Mundiais, formou oficiais que se tornaram heróis e presidentes. (Resumo baseado 
no link: http://dvdworld.com.br/dvdworld.hts). 
DVD0511 
 
 
Love in the afternoon 
Amor na tarde 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1957 
 
Ariane, filha de um detetive particular, descobre que um caso de infidelidade resolvido por seu pai 
pode ter final trágico: o marido traído pretende matar o amante da mulher, Frank, um americano 
milionário e mulherengo. Ela decide avisá-lo do perigo e apaixona-se por ele. Sabendo de sua 
grande experiência amorosa e o quanto ele admira mulheres experientes, tenta impressioná-lo 
contando que teve vários romances, mas todos são baseados em histórias de pessoas 
investigadas pelo seu pai. Frank fica com ciúmes e para descobrir mais sobre ela, contrata, sem 
saber, seu pai para investigá-la. 
DVD0374 
 
 
Love is a many-splendored thing 
Suplício de uma saudade 
KING, Henry, 1886-1982 
Estados Unidos, 1955 
 
Um correspondente de guerra americano vai para Hong Kong e se apaixona por uma médica, 
viúva de um general chinês. O romance entre eles fica comprometido pelo fato dele não conseguir 
o divórcio e a família dela não aprovar o romance. Resumo baseado no site 
http://redeglobo.globo.com 
DVD0721 
 
 
 
Macunaíma 
ANDRADE, Joaquim Pedro de, 1932-1988 
Brasil, 1969 
 
Nascido numa tribo de índios da Amazônia, um menino negro cresce habituado a ingênuas 
malandragens. Em delirantes aventuras, ele sai em busca de uma medalha da sorte e chega a 
São Paulo onde, já adulto e branco, reafirma seu comportamento de herói preguiçoso e sem 
caráter. Baseado no romance homônimo de Mário de Andrade. Resumo extraído do catálogo da 
Mostra Eduardo Escorel, CINUSP, 2005. 
VC0033, VC0214, DVD0879, DVD2492, DVD2926 
 
 
Malpertuis 
Malpertuis: estranhas fantasias 
KUMEL, Harry, 1940- 
Bélgica, 1972 
 
Jan, um marinheiro, volta para casa e descobre que a mesma ruiu. Após uma briga, acorda em 
Malpertuis, casa de seu tio Cassavius, para onde sua irmã Nancy se mudou (a atriz que faz o 
papel de Nancy representa boa parte dos papéis femininos que mantêm uma relação afetiva com 
Yann). Em Malpertuis, o tio está à beira da morte, e, em seu testamento, lega a casa para os 
parentes com a condição de que jamais a deixem. Se o fizerem ou morrerem, caso sobrem 
apenas um homem e uma mulher, estes devem ser casar. Malpertuis é um labirinto. Após a morte 
do tio, os personagens ali presos pelo testamento se revelam seres mitológicos gregos 



aprisionados por Cassavius, e, toda vez que Jan tenta deixar a casa, algo o traz de volta. Resumo: 
L. Marques. 
VC0501, XDVD0429 
 
 
The maltese Falcon 
Relíquia macabra 
HUSTON, John, 1906-1987 
Estados Unidos, 1941 
 
O detetive particular Sam Spade é procurado por uma mulher misteriosa, que o contrata para 
localizar sua irmã. Durante a investigação, seu sócio é assassinado. Spade descobre que sua 
cliente e vários outros personagens perigosos estão, na verdade, à procura de uma estatueta de 
ouro, conhecida como Falcão Maltês. 
VC1049, VC1342, DVD0472, DVD0678 
 
 
The man who laughs 
O homem que ri 
LENI, Paul, 1885-1929 
Estados Unidos, 1928 
 
Gwinplayne, filho de um lorde inglês, devido a conflitos de seu pai com o rei, é raptado e tem seu 
rosto desfigurado por um cirurgião cigano, que o deixa com um sorriso permanente.Seu pai é 
executado e o menino, abandonado, anda sem rumo até que encontra Dea, uma menina cega, 
ainda bebê, cuja mãe morreu. Leva-a consigo, sendo acolhidos pelo filósofo Ursus. Os anos 
passam e Gwinplayne e Dea encenam a peça "O homem que ri", que atrai multidões curiosas para 
ver a aberração. Embora sofra muito pelas humilhações por que passa devido a sua aparência, 
encontra consolo no amor de Dea, que é a única que enxerga quem ele realmente é. Mas a 
descoberta da rainha de que o herdeiro do lorde ainda vive provocará a catarse que faz com que 
Gwinplayne lute por sua dignidade e seu amor e afirme sua humanidade. Baseado na novela de 
Victor Hugo, ambientado no século XVII. Resumo: Nara Carreira. 
DVD1395 
 
 
Manhatta 
SHEELER, Charles, 1883-1965; STRAND, Paul, 1890-1976 
Estados Unidos, 1921 
DVD0762, DVD0766, DVD1315 
 
 
Os matadores 
BRANT, Beto, 1964- 
Brasil, 1997 
 
Enquanto espera por um contato num bar, matador de aluguel conta a um ladrão de carros a 
história de um pistoleiro famoso da região, que era seu amigo e foi assassinado por ele. 
VC1672, XDVD0407 
 
 
McCabe  
 Mrs. Miller 
Jogos e trapaças: quando os homens são homens 
ALTMAN, Robert, 1925-2006 
Estados Unidos, 1971 
 



Numa pequena cidade do Velho Oeste, jogador fracassado conhece prostituta da cidade grande, 
que propõe sociedade para montar um bordel. Após se estabelecerem e o bordel começar a 
prosperar, uma empresa de mineração ameaça expulsá-los. 
DVD0186 
 
 
Memórias do cárcere 
SANTOS, Nelson Pereira dos, 1928- 
Brasil, 1984 
 
O filme retrata a violenta repressão política no governo de Getúlio Vargas e sua atuante 
perseguição aos seus opositores pela ótica de um desses perseguidos: o escritor Graciliano 
Ramos. Encarcerado numa ilha do litoral do Rio de Janeiro como preso político, o escritor, incerto 
de seu futuro, relata em sua obra Memórias do Cárcere seus dias em clausura, expondo sua 
opinião política sobre aquele momento, além de sua precariedade física. Resumo baseado no site 
do jornal do Brasil. 
VC0988/9, XDVD0202 
 
 
Memórias póstumas 
KLOTZEL, André, 1954- 
Brasil / Portugal, 1999 
 
Depois de morto, em 1869, Brás Cubas narra sua história e revisita os fatos mais importantes de 
sua vida, a fim de se distrair na eternidade. Relembra amigos, sua formação acadêmica em 
Portugal, os amores de sua vida e o privilégio que teve de nunca ter precisado trabalhar na vida. 
(Resumo baseado na sinopse do site: http://www.adorocinemabrasileiro.com.br) 
DVD0218 
 
 
Menino de engenho 
LIMA JR, Walter, 1938- 
Brasil, 1965 
 
Drama baseado na obra homônima de José Lins do Rego. Nos anos 20, no Nordeste brasileiro, 
um menino que vivia na cidade vai morar na fazenda do avô,  grande plantador de cana-de-açúcar 
da região. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0016, XDVD0036 
 
 
O menino e o vento 
CHRISTENSEN, Carlos Hugo, 1920- 
Brasil, 1966 
 
Um jovem engenheiro volta a uma cidade do interior de Minas Gerais, para ser julgado pela morte 
de um adolescente do local, que está desaparecido. Descobre que sua principal acusadora é a 
dona do hotel, mulher apaixonada a quem rejeitou, e que todos na cidade acreditam que teve um 
relacionamento homossexual com o garoto. Durante o julgamento, ele conta que sua amizade com 
Zeca da Curva era baseada na paixão comum pelo vento e que o menino desapareceu depois de 
invocar um vendaval. Quando o acusado termina sua história, um vento fortíssimo varre a cidade. 
xVC0043, XDVD0383 
 
 
Mephisto 
SZABÓ, István, 1938- 
Alemanha / Hungria, 1981 
 



O ator Hendrick Hoefgen, que deseja o sucesso a qualquer preço, faz carreira durante a ascenção 
do nazismo e se compromete com a política do Terceiro Reich. Resumo: FDE, Série 
Apontamentos. 
VC0013, DVD0174 
 
 
Le mépris 
O desprezo 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França, 1963 
 
Drama baseado na obra homônima de Alberto Moravia. O cineasta alemão Fritz Lang filma em 
Cinecittà, Itália, uma adaptação de Odisséia de Homero, para um produtor americano. O roteirista 
francês Paul Javal é convidado a reescrever o roteiro e aceita por motivos econômico-financeiros, 
razão que o leva também a permitir que o produtor flerte com sua mulher, Camille.  Resumo: FDE, 
Série Apontamentos. 
VC0114, DVD1731 
 
 
Meu nome não é Johnny 
LIMA, Mauro, 1967- 
Brasil, 2008 
 
João Guilherme Estrella nasceu numa família de classe média do Rio de Janeiro, cresceu no 
Jardim Botânico e frequentou os melhores colégios, tendo amigos entre as famílias mais 
importantes da cidade. Carismático e popular, viveu intensamente os anos 1980 e 1990, período 
em que conheceu o universo das drogas. Logo tornou-se um dos maiores traficantes da Zona Sul 
do Rio de Janeiro, sendo preso em 1995. 
DVD1798, DVD2829 
 
 
Mon oncle d'Amérique 
Meu tio da América 
RESNAIS, Alain, 1922- 
França, 1980 
 
História de três pessoas cujas vidas se entrelaçam: René Ragueneau, filho de camponeses, 
muda-se para a cidade, emprega-se na indústria têxtil, torna-se executivo, mas perde o cargo e 
entra em atrito com seus chefes. Janine Garnier, depois de tentar ser atriz, chega ao sucesso 
como estilista. Jean Le Gall, de família rica, abandona os sonhos de brilhar como político ou 
escritor e torna-se diretor de jornalismo de uma rádio. Suas histórias e comportamentos são 
comentados pelo cientista Henri Laborit e contrapostos às experiências deste sobre o 
comportamento animal. A narrativa funde ensaios, ficção e trechos de filmes antigos. 
xVC0119/20, XDVD0462/3 
 
 
Morte a Venezia 
Morte em Veneza 
VISCONTI, Luchino, 1906-1976 
França / Itália, 1971 
 
Drama baseado em novela homônima de Thormas Mann, que narra os graves acontecimentos 
durante o veraneio de um compositor austríaco na Veneza do início do século. O móvel central é 
seu fascínio compulsivo por um adolescente polonês. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0323, DVD0340 
 
 



Mouchette 
A virgem possuída 
BRESSON, Robert, 1907-1999 
França, 1967 
 
Mouchette é uma adolescente que vive no campo com a mãe  doente, o pai, o irmão e um bebê. 
Diariamente ela cuida das tarefas domésticas, de sua mãe e do bebê. Na escola ela é humilhada 
pela professora e pelos colegas. Seu pai e irmão mais velho a ignoram. Um dia, ao voltar da 
escola, se distrai e entra na mata. Chega uma tempestade que a obriga a ficar debaixo de uma 
árvore. Arsène, um caçador, a encontra e oferece ajuda para encontrar uma de suas galochas. 
Embriagado, ele pensa ter matado um guarda florestal durante uma briga e tenta usar Mouchette 
como seu álibi, que concorda em ajudá-lo. Mas Arsène a obriga a ficar com ele durante a noite. 
Ela foge e volta para casa, mas sua mãe piora da doença e morre. No dia seguinte Mouchette sai 
de casa para buscar leite para o bebê e encontra várias pessoas na cidade que, apesar de 
solidários à perda de sua mãe, de alguma forma a hostilizam. Uma delas lhe dá um vestido para 
usar no enterro da mãe. Mouchette brinca com o vestido na beira do rio e, rolando numa 
ribanceira, tenta cair na água. Depois de algumas tentativas, finalmente afunda na água e não 
reaparece mais. 
DVD1347 
 
 
Murder! 
Assassinato 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Grä-Bretanha, 1930 
 
Diana é uma atriz acusada por assassinato, prestes a ser condenada à morte. Ela foi encontrada 
junto ao corpo de uma colega de profissão. Acometida por amnésia, Diana não consegue lembrar-
se de nada sobre o assassinato, aumentando as suspeitas que recaem sobre ela. O produtor 
teatral Sir John Menier é escolhido para fazer parte do júri no julgamento. Mas, apesar de todas as 
evidências contra a atriz, ele acredita que a acusada é inocente e decide ele mesmo investigar o 
caso e descobrir o verdadeiro assassino antes que ela seja executada. Utilizando sua experiência 
como empresário de atores, tenta desvendar o caso como se fosse uma peça teatral, usando 
disfarces em suas investigações e montando uma elaborada encenação do crime. 
DVD1267 
 
 
The name of the rose 
O nome da rosa 
ANNAUD, Jean-Jacques, 1943- 
França / Itália / Alemanha, 1986 
 
Na Itália medieval, monge franciscano é chamado para solucionar crime inexplicável que abala 
uma abadia. Ele cai nas malhas de uma trama diabólica e presencia novos crimes que conduzem 
a um desfecho surpreendente. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0183, DVD0360, XDVD0178 
 
 
Nina 
DHALIA, Heitor, 1970- 
Brasil, 2004 
 
Ambientada nas ruas sujas e decadentes do centro de São Paulo, a trama gira em torno de uma 
jovem desenhista solitária que tolera um emprego medíocre e tenta sobreviver aos abusos de sua 
senhoria, sádica e embrutecida. 
DVD2570, DVD2790 
 



 
Ningen no joken 
A condição humana 
KOBAYASHI, Masaki, 1916- 
Japäo, 1959 a 1961 
 
Trilogia que narra a história de um intelectual que se nega a se submeter aos valores militaristas, 
sofrendo com isso as mais cruéis provações. A ação se desenrola na Manchúria, colonizada pelos 
japoneses, entre 1943 e 1945. Na 1a. parte, Kaji aceita o emprego de engenheiro supervisor de 
uma mina na Manchúria para se isentar do serviço militar. Ele e sua mulher revoltam-se contra o 
tratamento infligido aos trabalhadores e deportados chineses. Ele é preso, sendo solto para 
cumprir o serviço militar. Na 2a. parte mostra a guerra e a derrota no norte do país: Kaji encontra 
as tropas e torna-se suspeito de ter idéias comunistas. É ferido na tentativa de socorrer Shijo, seu 
amigo. Ao deixar o hospital é enviado para outra unidade onde encontra um conhecido e é 
promovido. Após a rendição da Alemanha, a Rússia volta sua atenção para as pequenas unidades 
japonesas e Kaji e sua tropa são atacados. A 3a. parte apresenta a derrocada nipônica e a vida 
num campo de prisioneiros soviético: diante da invasão russa, Kaji e um grupo de sobreviventes 
caminham para o sul da Manchúria. Assassinatos traiçoeiros e outros crimes sórdidos tornam-se 
comuns durante a retirada das forças japonesas. Kaji planeja fugir, mas é capturado pelos russos, 
indo para o campo de prisioneiros. Ali ele percebe que suas idéias sobre socialismo estão muito 
longe da realidade. Finalmente foge e esforça-se para encontrar o caminho de volta para sua 
mulher, que o espera. Anda cambaleando e, incapaz de continuar, cai, sendo coberto pela neve 
(Tradução Film Index International). 
DVD1947/50 
 
 
Nocturne indien 
Noturno indiano 
CORNEAU, Alain, 1943- 
França, 1989 
 
Após estranho desaparecimento de amigo, viajante passa a reconstituir seu trajeto pela Índia. 
Resumo: Vídeo 1997. 
VC0556, XDVD1346 
 
 
Nosferatu: eine Symphonie des Grauens 
Nosferatu 
MURNAU, Friedrich Wilhelm, 1888-1931 
Alemanha, 1922 
 
Em 1838, estranho conde que mora em castelo nos montes Cárpatos decide viver em Bremen, na 
Alemanha. Resumo: Vídeo 1997. 
DVD1056 
 
 
Nosferatu: Phantom der Nacht 
Nosferatu: o vampiro da noite 
HERZOG, Werner, 1942- 
Alemanha / França, 1979 
 
Refilmagem do filme Nosferatu, de F.W. Murnau, baseado no livro de Bram Stoker. Jonathan é um 
corretor que viaja ao castelo do Conde Drácula, na Transilvânia, para vender-lhe uma propriedade 
em Virna, sua cidade. Ao ver uma foto de Lucy, mulher de Jonathan, o conde decide mudar-se 
rapidamente para Virna. Com ele, levará a morte e a peste. Resumo baseado no site 
http://melhoresfilmes.com.br/filmes/nosferatu--o-vampiro-da-noite 
DVD0699 



 
 
La nuit de Varennes 
Casanova e a revolução 
SCOLA, Ettore, 1931- 
Itália / França, 1982 
 
Durante a Revolução Francesa, Giacomo Casanova, já velho, conhece alguns passageiros de 
uma carruagem e viaja com eles. Enquanto conversam sobre os destinos da França, fazem o 
mesmo trajeto que a família real faz para fugir da revolução, até ser capturada em Varennes. 
VC1721, DVD0687 
 
 
Oktybar 
Outubro 
EISENSTEIN, Sergei, 1898-1948; ALEKSANDROV, Grigori, 1903-1983 
Grä-Bretanha, 1927 
 
Reconstituição da Revolução Soviética de 1917, feito para comemorar o aniversário do evento. 
VC0021, VC0585, DVD0087, DVD0267, DVD0917, DVD2907 
 
 
Oliver Twist 
Oliver Twist 
LEAN, David, 1908-1991 
Grä-Bretanha, 1948 
 
Na Inglaterra do século dezenove um menino órfão é enviado para trabalhar na casa de 
proprietário de funerária. Não suportando as humilhações, foge para Londres. Encontra um grupo 
de garotos fora-da-lei comandado por Fagin, um velho ganancioso. Um dia, Oliver é detido. 
Durante o julgamento, o rico Sr. Brownlow comove-se com o menino e converte-se em seu 
protetor. Oliver porém é sequestrado por Sikes, um dos capangas de Fagin a pedido do Sr. Monks. 
A namorada de Sikes avisa Brownlow e entrega-lhe o menino. Sikes a mata e a polícia inicia 
busca ao assassino. Sikes morre ao tentar escapar. Descobre-se então o segredo de Oliver. 
Bronwlon é, na realidade, seu avó e Monks teria sido o seu único herdeiro se Oliver não tivesse 
aparecido. 
VC1484, DVD0082 
 
 
Omnibus 
BIANCHI, Sergio, 1945- 
Brasil, 1972 
 
Mulher sai de sua casa e pega um ônibus onde todos os passageiros estão com um arranjo de flor 
na lapela. Fica constrangida e assustada com este fato. Num determinado momento, entra no 
ônibus um rapaz também sem flor. Angustiados, ambos descem do ônibus. Na rua, deparam com 
vendedora dessas flores e, aliviados, colocam o arranjo. 
eca-0324, VC1217, VC1228, DVD1684, XDVD0637 
 
 
A ostra e o vento 
LIMA JUNIOR, Walter, 1938- 
Brasil, 1997 
 
Menina fascinada pelo vento vive numa ilha com o pai faroleiro e um velho marujo, seu único 
amigo, que a ensina a ler e escrever. Após desentendimento com o faroleiro, o velho vai embora 
numa embarcação que entrega mantimentos. Ao voltar, tempos depois, com a tripulação da 



embarcação, não encontra o pai, a menina e o novo ajudante e percebe que o farol está desligado. 
Durante uma busca pela ilha, ele acha o diário da menina e enquanto o lê, vai lembrando dos 
momentos que passou lá e tenta desvendar o misterioso sumiço daquelas pessoas. No dia 
seguinte, são encontrados os corpos do pai e do ajudante mortos. Ao ler as últimas páginas do 
diário, ele descobre como tudo aconteceu. 
VC1673, DVD0316 
 
 
Oyû-sama 
MIZOGUCHI, Kenji, 1898-1956 
Japäo, 1951 
 
Kyoto, Era Meiji. Oyu, jovem viúva que vive com seu filho, acompanha sua irmã ao encontro do 
homem com quem vai se casar. Assim que o noivo vê as duas irmãs, ele se apaixona por Oyu. 
Começa então um triângulo amoroso que provoca comentários entre os vizinhos (tradução do 
resumo da capa do vídeo). 
XVC0289, XDVD0416 
 
 
O padre e a moça 
ANDRADE, Joaquim Pedro de, 1932-1988 
Brasil, 1966 
 
Um padre recém-ordenado envolve-se com uma moça bonita da cidadezinha onde cumprirá sua 
missão sacerdotal. O homem mais rico do lugar, enciumado, propõe casamento à moça. 
Enfrentando a raiva de todos os habitantes da cidade, o padre foge com a moça, mas depois 
retorna para ser castigado. Resumo Baseado no site da Cinemateca Brasileira. 
DVD1321, DVD1322, DVD2490 
 
 
Palace II 
MEIRELLES, Fernando, 1955-; LUND, Kátia 
Brasil, 2001 
 
Conta a história de dois garotos, Laranjinha e Acerola, que moram na favela Cidade de Deus no 
Rio de Janeiro. Tudo o que eles querem é arrumar dinheiro para assistir um show de pagode. 
Aplicam o golpe Palace II, mas envolvem-se com traficantes do local. 
XDVD0498, XDVD0499 
 
 
The Paradine case 
Agonia de amor 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1947 
 
Anthony Keane, um famoso advogado, é contratado para defender uma mulher acusada de matar 
o próprio marido. Mas ele se apaixona pela cliente, pondo em risco seu casamento e sua carreira. 
Quando descobre que a viúva acusada tem um amante, se deixa levar pelo ciúme e o acusa do 
crime (Baseado no resumo do site CineClick). 
DVD0482 
 
 
Pastores da noite 
FARIAS, Maurício; MACHADO, Sérgio 
Brasil, 2002 
 



Os pastores da noite são cinco amigos mulherengos, boêmios e malandros de Salvador, que 
freqüentam prostíbulos, terreiros, casas de jogo e se encontram sempre no bar de Alonso, ou no 
prostíbulo de Tibéria, a quem todos chamam de mãe. 
DVD0417/8 
 
 
La peau douce 
Um só pecado 
TRUFFAUT, François, 1932-1984 
França / Portugal, 1964 
 
Pierre Lachenay, homem casado, conhece a aeromoça Nicole durante uma viagem à Lisboa, onde 
vai dar uma palestra sobre Balzac. Ele fica fascinado por sua beleza e Nicole, pela cultura dele. 
Tornam-se amantes. Quando Franca, mulher de Pierre, fica sabendo do relacionamento entre os 
dois, Pierre decide se divorciar e casar com Nicole, mas ela o recusa. Resumo baseado na 
sinopse da Cinemateca Brasileira. 
DVD1461 
 
 
A pedra do reino 
CARVALHO, Luiz Fernando, 1960- 
Brasil, 2007 
 
Em Taperoá, no sertão da Paraíba, Pedro Dinis Quaderna cresceu ouvindo histórias sobre sua 
descendência de dom Sebastião, o mítico rei português. Já adulto, seu sonho era restaurar o 
prestígio e a honra de sua família através de uma saga literária, juntando numa única obra 
referências eruditas, políticas e intelectuais, estabelecendo uma síntese, que chamou de "estilo 
régio". O único problema para realização desse objetivo era o "cotoco", uma proeminência óssea 
no final da coluna que o impedia de ficar sentado por muito tempo. Certo dia, o juiz corregedor do 
local recebeu uma carta anônima com denúncias contra ele e o intimou a prestar depoimento. 
Estava ali a oportunidade de Quaderna contar (em pé) todos os acontecimentos relacionados à 
sua vida, aproveitando seu próprio depoimento ao juiz como material bruto de sua saga. No longo 
testemunho, dom Pedro Dinis Quaderna, como apreciava ser chamado, contou sua história:  o 
sangrento movimento messiânico de seus antepassados na Pedra do Reino; a infância na fazenda 
de seu tio-padrinho Pedro Sebastião Garcia-Barretto; sua formação religiosa no Seminário da 
Paraíba, de onde foi expulso quando expôs suas idéias sobre um novo catolicismo; um mapa de 
tesouro enterrado, cujo local teria sido decifrado por seu padrinho; a morte de dom Pedro 
Sebastião, misteriosamente assassinado; o desaparecimento de seu filho predileto, Sinésio, dado 
como morto dois anos depois; o descaminho de seu filho bastardo, Silvestre, considerado meio 
doido e que se transformou em guia de cego;  a associação do primogênito, Arésio, com o maior 
inimigo de dom Pedro Sebastião em vida - o usineiro Antônio de Moraes. O depoimento ao juiz foi 
datilografado por Margarida Torres Martins, uma balzaquiana pela qual Quaderna se sente 
irresistivelmente atraído, apesar de ser desprezado por ela. Ao final do inquérito, o juiz, 
exasperado com as respostas de Quaderna e impossibilitado de extrair do depoimento um 
resultado lógico e coerente, considerou o intimado louco e o libertou. Quaderna pediu-lhe que o 
mantivesse preso, confessando que fora ele próprio quem escrevera a carta anônima com a 
denúncia, para utilizar o depoimento e escrever sua saga. Naquele instante, sob a aparência 
pitoresca e cômica de sua história, se revelou um Pedro Dinis Quaderna tocado pela tragédia. 
Aquilo comoveu a escrivã Margarida, que acabou se sentindo atraída por ele.   Por fim, o juiz 
satisfez o desejo de Quaderna, e na prisão de Taperoá, em 1938, ele escreveu sua história. Foi lá 
também que, numa noite, sonhou que era sagrado - por poetas, escritores e acadêmicos do Brasil 
e do mundo - rei da Távola Redonda da Literatura do Brasil. Resumo extraído do site da produtora, 
http://comercial.redeglobo.com.br. 
DVD1108/9 
 
 
Phantom 



Fantasma 
MURNAU, Friedrich Wilhelm, 1888-1931 
Alemanha, 1922 
 
Lorenz Lubota, homem de família humilde, trabalha em uma repartição pública e escreve poemas. 
Um dia, recebe elogios de um encadernador pelos seus poemas. Ao sair distraído para trabalhar é 
atropelado pela carruagem de Veronika Harlan, uma mulher rica e inacessível, pela qual se 
apaixona. Empolgado com a possibilidade de ficar famoso com seus poemas e buscando adquirir 
melhor aparência para impressionar Veronika, Lorenz pede dinheiro emprestado a uma agiota, 
com a certeza de que ficará rico como escritor. Um vigarista aproveita-se de sua ingenuidade e faz 
com que ele se individe cada vez mais. Seus poemas são analisados e ele descobre que não 
possuem valor comercial. Lorenz deixa de ir ao trabalho e é demitido. Com a idéia fixa de 
conquistar Veronika, vai falar com seu pai, mas se decepciona com a conversa. Frustrado, decide 
ir a um restaurante e encontra uma sósia de Veronika, mulher que trabalha num cabaré 
decadente. Iniciam um relacionamento, mas ela também tenta enganá-lo, tomando boa parte do 
seu dinheiro. Desesperado e incentivado pelo seu amigo vigarista, decide roubar a agiota, mas 
seu plano dá errado, a agiota morre nas mãos de seu amigo e ele vai preso. Após ser solto, casa-
se com a filha do encadernador e escreve sua história para redimir-se de seus erros. 
DVD1266 
 
 
La piel que habito 
A pele que habito 
ALMODÓVAR, Pedro, 1949- 
Espanha, 2011 
 
Depois da morte da esposa, queimada num acidente de carro, o cirurgião Robert Ledgard vive 
obcecado em criar uma pele sintética capaz de resistir ao fogo. Quando sua filha, uma jovem com 
sérios problemas mentais, é estuprada e comete suicídio, ele encontra a oportunidade perfeita 
para testar suas descobertas. Sequestra o jovem estuprador e, por meio de uma série de cirurgias, 
o transforma numa mulher, que mantém prisioneira e por quem se apaixona. 
DVD2848 
 
 
Pierrot le fou 
O demônio das onze horas 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França / Itália, 1965 
 
No dia 14 de julho, Ferdinand deixa sua mulher, durante uma noitada mundana e sem sentido. Ele 
reencontra Marianne Renoir, uma moça que amou há cinco anos, ligada a uma quadrilha de 
gangsters. Na casa dela, Ferdinand encontra um homem morto. Marienne e Ferdinand atravessam 
a França, sem dinheiro, e vão viver numa ilha deserta no Mediterrâneo... (extraído do livro Jean-
Luc Godard, ed. Seghers). 
XDVD0139, DVD1226 
 
 
Policarpo Quaresma 
THIAGO, Paulo, 1945- 
Brasil, 1998 
 
Policarpo Quaresma, patriota sonhador, apresenta projeto ao Congresso para tornar o tupi-guarani 
o idioma oficial do Brasil. É ridicularizado pelos políticos e só consegue apoio de seu amigo poeta 
e de sua afilhada. Apesar de generoso, correto e ingênuo em suas atitudes, é considerado louco e 
extravagante, sendo internado num manicômio após acesso de loucura em seu local de trabalho. 
Convence o psiquiatra do local que o tratamento dado aos internados é errado e é liberado do 
manicômio para viver com sua irmã no campo. Acredita na República e apoia o Marechal Floriano 



Peixoto, mas é preso por traição. Morre por fuzilamento, mas antes declara seu amor pela 
afilhada, que também o ama. 
VC1676, XDVD0092 
 
 
Presença de Anita 
WADDINGTON, Ricardo; AVANCINI, Alexandre 
MANOEL CARLOS 
Brasil, 2001 
 
Escritor em crise conjugal e existencial vai passar a festa de fim de ano com a família da esposa, 
numa pequena cidade. Lá envolve-se com Anita, garota de 18 anos com passado misterioso e 
fascinação pela morte. 
DVD0254/6, DVD1007/9 
 
 
O primo Basílio 
DANIEL FILHO, 1937- 
BRAGA, Gilberto; adaptação; BASSÈRES, Leonor; adaptação 
Brasil, 1988 
 
Lisboa, século XIX. Basílio e Luisa estão apaixonados e querem se casar. Mas o destino atrapalha 
seus planos: Basílio é obrigado a viajar para o Brasil, de onde escreve longas cartas a sua amada. 
Mas o tempo passa e as cartas ficam cada vez mais raras. Até que Basílio anuncia o fim do 
relacionamento. Anos depois, Luisa se casa com Jorge. Mas Basílio volta de viagem e a antiga 
paixão retorna com força total. Os dois se tornam amantes. Dividida, Luisa também sofre com as 
chantagens da empregada de seu marido que descobre o romance secreto. Resumo da capa. 
DVD1171/3, DVD1174/6 
 
 
Primo Basílio 
Daniel Filho 
Brasil, 2007 
 
Luísa é uma jovem romântica e sonhadora, casada com Jorge, um engenheiro envolvido na 
construção de Brasília. Um dia Luísa reencontra Basílio, seu primo e amor de juventude. Quando 
Jorge é chamado a trabalho para Brasília, Luísa fica em casa apenas com a companhia das 
empregadas Juliana e Joana. Basílio passa a visitá-la frequentemente, conquistando-a com as 
histórias de suas viagens. Seus encontros viram motivo de fofoca na vizinhança. Até que Juliana 
encontra as cartas de amor trocadas entre os primos e passa a chantagear Luísa. 
DVD2797 
 
 
Le procès 
O processo 
WELLES, Orson, 1916-1985 
França / Itália / Alemanha, 1962 
 
Numa certa manhã, homem é preso acusado de um crime desconhecido que não cometeu. 
Resumo: Vídeo 1997. 
VC0859, DVD0090, DVD0427 
 
 
Querelle 
FASSBINDER, Rainer Werner, 1946-1982 
Alemanha / França, 1982 
 



Querelle, marinheiro ladrão e assassino, chega em seu navio à cidade portuária de Brest.  No bar 
La Feria conhece a madame Lysiane, amante de seu irmão Robert, com quem o marinheiro tem 
uma relação de amor e ódio. Querelle começa a vender drogas para Nono, o marido de Lysiane, e 
mata seu cúmplice Vic. Perde propositalmente no jogo para Nono, sabendo que os perdedores 
devem concordar em ser sodomizados pelo vencedor. Torna-se amante de Lysiane e também de 
Mario, policial corrupto. Apaixona-se por um operário assassino, que é sósia de seu irmão, mas 
termina por traí-lo e fazê-lo levar a culpa pela morte de Vic. Seu comandante no navio acoberta 
seus crimes e confessa seu amor por ele. A partir de sinopse da Wikipédia, conferida. 
VC0672, DVD1138 
 
 
O quinto dos infernos 
MAYA, Wolf; AVANCINI, Alexandre 
LOMBARDI, Carlos 
Brasil, 2002 
 
Visão cômica e romanceada da história do Brasil, centrada nas aventuras do imperador Dom 
Pedro I e seu amigo plebeu, o Chalaça. Fatos históricos e fictícios misturam-se, no período que vai 
da chegada da família real portuguesa até a morte de Dom Pedro. 
DVD0250/3, DVD0985/8 
 
 
Rebecca 
Rebecca, a mulher inesquecível 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1940 
 
Aristocrata víúvo casa-se novamente. Ele e sua nova mulher vão morar na mesma casa em que 
habitou a antiga esposa. Ela passa a sofrer perturbações causadas por fatos relacionados à 
falecida. 
VC0654, DVD0483 
 
 
La Reine Margot 
A Rainha Margot 
CHÉREAU, Patrice, 1944- 
França / Alemanha / Itália, 1994 
 
Na França em 1572, Margot, filha da católica Catherine de Médicis e irmã do Rei Charles IX é 
obrigada a casar com o nobre protestante Henri de Navarre. Catherine com isso crê no fim do 
conflito entre católicos e protestantes. Margot no entanto, se recusa a aceitar Navarre, e em vez 
de se entregar ao marido, sai à procura de um amante e envolve-se com La Môle. O casamento 
ocorre na noite de São Bartolomeu. Logo após a cerimônia 5 mil protestantes são massacrados 
nas ruas de Paris. Margot passa a proteger o sobrevivente La Môle e apaixona-se por ele. 
VC1340, XDVD1357 
 
 
Rio Bravo 
Onde começa o inferno 
HAWKS, Howard, 1896-1977 
Estados Unidos, 1959 
 
Em Rio Bravo, cidade do Velho Oeste, xerife tem que enfrentar pistoleiros após ter encarcerado 
um assassino, irmão de um homem poderoso. Para resistir aos criminosos, ele conta com a ajuda 
de um assistente alcoólatra e de um homem idoso, até surgir na cidade uma diligência trazendo 
um jovem pistoleiro, que se alia ao xerife e uma mulher por quem ele se interessa. 
DVD0257 



 
 
The river 
O rio sagrado 
RENOIR, Jean, 1894-1979 
França / India / Estados Unidos, 1951 
 
Após a segunda guerra mundial, três adolescentes vivem em Bengali Ocidental próximas a um 
grande rio da Índia. Capitão John, um veterano americano da guerra, muda-se para a casa de seu 
tio, vizinho às adolescentes. Ainda melancólico pela perda de uma perna durante a guerra, fica 
impassível às tentativas das jovens de chamar a sua atenção. Harriet, a filha mais velha de uma 
família de ingleses, é tímida e aspira ser escritora. Melanie, anglo-indiana insatisfeita com sua 
condição de mestiça, é prima de John e encontra-se dividida entre a atração por ele e a corte de 
um jovem hindu. Valery, filha única de um industrial americano, é a mais rica e mais velha das 
três. São três amigas interessadas pelo mesmo homem. Mas Harriet, enquanto conta suas 
histórias e passa sua visão da cultura hindu, é a que mais se aproxima de John e consegue 
entendê-lo. 
DVD1042 
 
 
Rocco i suoi fratelli 
Rocco e seus irmãos 
VISCONTI, Luchino, 1906-1976 
Itália, 1960 
 
Uma viúva siciliana e seus cinco filhos mudam-se para Milão, em busca de melhores condições de 
vida. Na cidade grande, cada um dos filhos escolhe seu caminho. Vincenzo casa-se sem a 
aprovação da mãe, Ciro torna-se operário e Simone tenta a carreira de pugilista, mas  após um 
breve sucesso inicial, entra em decadência. Nadia, sua amante, apaixona-se por Rocco. Simone 
reage com violência e Rocco, diante do desespero do irmão, abre mão da mulher. Nádia volta para 
Simone, decidida a destruir sua vida. Para saldar uma dívida de Simone, Rocco também se torna 
pugilista, mas não deixa de sonhar com a volta à cidade Natal. O processo de degradação física e 
moral de Simone prossegue, culminando com o assassinato de Nádia. 
DVD0132/3 
 
 
Rosemary's baby 
O bebê de Rosemary 
POLANSKI, Roman, 1933- 
Estados Unidos, 1968 
 
Na cidade de Nova York, jovem recém-casada está grávida de seu primeiro filho. Ela suspeita que 
seu marido, um ator que não hesitaria em vender a alma ao diabo para conseguir um bom papel, 
mantém contato com vizinhos satanistas que desejam possuir a criança que vai nascer. 
DVD0112 
 
 
Sagarana, o duelo 
THIAGO, Paulo, 1945- 
Brasil, 1973 
 
Turíbio, a serviço de um coronel,  participa de uma tocaia onde mata um homem e, logo após, sai 
para pescar. Decide voltar no mesmo dia para casa, mas vê pela janela sua mulher com o amante 
Cassiano, um ex-militar e caçador de jagunços. Turíbio não se atreve a enfrentar o violento 
Cassiano e traça planos de vingança. No dia seguinte compra um cavalo e arma, despede-se da 
mulher a pretexto de uma caçada e vai tocaiar a casa do rival. Atira e mata por engano o irmão de 
Cassiano que, ao descobrir quem era o matador, inicia uma perseguição a Turíbio. Ele é caçado 



por meses sem sucesso, muitas vezes quase se  encontrando com seu perseguidor. Os dois 
percorrem o sertão mineiro, cruzando com personagens típicos e despertando a curiosidade das 
pessoas da região que querem saber quem vencerá o duelo que fatalmente ocorrerá. Cassiano, 
doente e prestes a morrer, ajuda um homem na miséria, mas pede em troca que ele o substitua 
em sua missão. Turíbio tem a notícia da morte de seu inimigo e quando está retornando para casa 
é assassinado. 
DVD0821 
 
 
Salò o le 120 giornate di Sodoma 
Saló ou 120 dias de Sodoma 
PASOLINI, Pier Paolo, 1922-1975 
Itália / França, 1975 
 
Na província italiana de Saló, durante a ocupação nazifascista, quatro altos representantes do 
regime aprisionam num palácio um grupo de rapazes e moças ligados à resistência. Os 
prisioneiros são submetidos a 120 dias de torturas e abusos sexuais, ao fim dos quais são 
executados. 
DVD2534 
 
 
Sanjuro 
KUROSAWA, Akira, 1910-1998 
Japäo, 1962 
 
O samurai Sanjuro une-se a um grupo de jovens samurais idealistas que estão determinados a 
acabar com a corrupção na cidade. Mas descobrem que Sanjuro não é exatamente o nobre 
guerreiro que idealizavam. Resumo baseado no site: http://cineplayers.com 
DVD0560 
 
 
São Bernardo 
HIRSZMAN, Leon, 1937-1987 
Brasil, 1972 
 
Paulo Honório, vendedor ambulante, decide tirar a fazenda São Bernardo de seu dono 
incompetente. Conseguindo seu objetivo e desejando constituir família, casa-se com a professora 
Madalena. Obcecado pelo ciúme, Paulo Honório vive desconfiado. Após uma discussão sobre 
uma suposta carta de amor, Madalena se mata. Atormentado pela dúvida e pela solidão, Paulo 
Honório reflete sobre a sua vida  (Centre Georges Pompidou, Le cinéma bresilien, p.290). 
VC0046, DVD1225, DVD1258 
 
 
Sargento Getúlio 
PENNA, Hermano, 1945- 
Brasil, 1978 
 
No final dos anos 40, o rude sargento de polícia Getúlio Santos Bezerra cumpre ordem de levar, 
de Paulo Afonso a Aracaju, um preso político, inimigo de seu chefe. Durante o trajeto pelo sertão, 
na companhia do motorista e seu fiel amigo Amaro, ele divaga em seus pensamentos e tortura o 
prisioneiro. A certa altura, uma mudança na conjuntura política faz com que Getúlio receba a 
contra-ordem de libertar o preso. Obstinado e inimigo de mudanças, o sargento recusa-se a mudar 
seus planos e decide cumprir a missão até o fim, lutando contra tudo e contra todos. 
xVC0004, XDVD0156 
 
 
Satyricon 



Satyricon 
FELLINI, Federico, 1920-1993 
Itália, 1969 
 
Na Roma do século I d.C., dois jovens estudantes disputam o amor de um efebo. Vivendo de 
expedientes, eles viajam pelo sul da Itália, envolvendo-se em situações críticas, seqüestram um 
semideus hemafrodita e são castigados. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0259, VC1413, XDVD0130 
 
 
Scarlet street 
Almas perversas 
LANG, Fritz, 1890-1976 
Estados Unidos, 1945 
 
Chris Cross é contador de uma empresa. Artista frustrado, tem como única alegria pintar quadros 
aos domingos. Vive dificuldades financeiras e só está casado para se livrar da solidão. Uma noite 
conhece Kitty, uma prostituta por quem se apaixona, mas ela vive com seu gigolô e, juntos, 
decidem enganar Chris. Kitty faz com que ele se separe da esposa e roube seu chefe. Ele é 
demitido do trabalho, assassina Kitty e incrimina o gigolô, que vai preso e é enviado à cadeira 
elétrica. Chris, dominado pela culpa e o fracasso, transforma-se em um mendigo. 
DVD1059 
 
 
The sealed room 
GRIFFITH, David Wark, 1875-1948 
Estados Unidos, 1909 
 
Um rei constrói um quarto sem janelas para seus encontros com uma concubina. Descobrindo que 
ela o trai com o trovador da corte, manda fechar a única porta do aposento, sepultando vivo o 
casal de amantes. 
xVC0296, DVD0419 
 
 
The shining 
O iluminado 
KUBRICK, Stanley, 1928-1999 
Estados Unidos, 1980 
 
Jack Torrence, escritor desempregado e alcoólatra, vai trabalhar como zelador num hotel de luxo 
nas montanhas. Dadas as condições climáticas e a localização do hotel, ele, a esposa e o filho 
ficarão praticamente isolados durante todo o inverno. Jack volta a beber e começa a ter 
alucinações. Completamente enlouquecido, decide assassinar sua família, como fizera, há muitos 
anos, um dos antigos zeladores do local. 
VC0258, DVD0130, DVD0425, XDVD0180, DVD1829, DVD2940 
 
 
Short cuts 
ALTMAN, Robert, 1925-2006 
Estados Unidos, 1993 
VC0857, XDVD0250 
 
 
Solaris 
TARKOVSKY, Andrei, 1908-1982 
Grä-Bretanha, 1972 
 



Psicólogo é enviado a uma estação orbital da União Soviética sobre o planeta Solaris, para 
investigar a ocorrência de alucinações que levam alguns de seus tripulantes à morte ou ao 
suicídio. Descobre que o oceano do planeta contém poderes que materializam suas obsessões. 
DVD2556 
 
 
Sombras de julho 
ALTBERG, Marco, 1953- 
Brasil, 1996 
 
Numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, um conflito em torno das terras disputadas por 
dois fazendeiros acaba em sangue. Mas, desta vez, a tocaia armada pelo cruel fazendeiro Joel 
Maia, na qual obriga seu filho Jaime a matar seu amigo Fábio, filho de seu maior rival, causará 
grandes abalos de graves conseqüências para ambas as famílias. Sinopse: site da Cinemateca 
Brasileira. 
XVC0360, XDVD0583 
 
 
Spellbound 
Quando fala o coração 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1945 
 
O diretor de um manicômio é afastado do cargo e substituído pelo Dr. Edwards, um psiquiatra 
famoso. Quando assume o cargo e é apresentado aos seus colegas de trabalho, sente-se atraído 
por uma psiquiatra. Com o passar do tempo, ela também se apaixona e percebe que em 
determinadas situações, Edwards se torna psicologicamente muito perturbado. Ao tentar ajudá-lo, 
descobre que ele está com amnésia e usa a identidade do psiquiatra. Quando a polícia começa a 
investigar a morte do verdadeiro Dr. Edwards e procura pelo provável assassino, ele foge, seguido 
pela psiquiatra. Os dois decidem investigar a verdadeira identidade do impostor, usando técnicas 
psicanalíticas e indo ao local do crime. Após lembrar o que tinha ocorrido, ele é acusado de 
assassinato e preso, mas ela descobre quem é o assassino a partir de um sonho que ele teve, 
conseguindo livrá-lo da acusação. 
VC0694, VC1771, DVD0465 
 
 
Stage fright 
Pavor nos bastidores 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Grä-Bretanha, 1950 
 
Eve Gill, jovem estudante de teatro em Londres, está apaixonada por Jonathan Cooper, amante de 
Charlotte Inwood, uma diva do teatro. Principal suspeito do assassinato do marido de Charlotte, 
Jonathan procura Eve para pedir-lhe que o ajude a fugir da polícia. Acreditando que ele foi 
acusado injustamente, Eve torna-se  assistente da atriz com a intenção de provar que ela é a 
verdadeira responsável pelo crime. 
DVD0747 
 
 
Stalker 
Stalker 
TARKOVSKY, Andrei, 1908-1982 
Grä-Bretanha, 1979 
 
Num local misterioso conhecido por Zona, que ninguém sabe como surgiu, podem ser realizados 
todos os desejos, até os mais secretos. Porém, somente algumas pessoas chamadas Stalkers são 
capazes de escapar das armadilhas do lugar. (Resumo baseado no Guia do Vídeo-97) 



xVC0143/4, XDVD0740/1 
 
 
Strangers on a train 
Pacto sinistro 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1950 
 
Tenista famoso se encontra casualmente num trem com herdeiro de grande fortuna, que lhe 
propõe uma troca de favores: ele matará a mulher do tenista e este matará seu pai; assim os dois 
se livrarão de seus respectivos problemas sem despertar suspeitas. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0264, DVD0484/5, DVD2071 
 
 
Tati 
BARRETO, Bruno, 1955- 
Brasil, 1973 
 
Drama baseado na obra homônima de Aníbal Machado, que relata as dificuldades de uma mãe 
solteira tentando criar a filha de seis anos. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0488, DVD1289 
 
 
Tenda dos milagres 
SANTOS, Nelson Pereira dos, 1928- 
Brasil, 1977 
 
Um jornalista prepara a montagem de um filme sobre o americano ganhador do  Prêmio Nobel, 
que vai à Bahia conhecer a terra onde vivera Pedro Archanjo, cientista social, autodidata e 
contestador das idéias racistas da Faculdade de Medicina do início do século 20. O jornalista 
descobre que Pedro Archanjo, um mulato capoeirista e tocador de violão, defendia a raça dos 
seus ancestrais africanos e acreditava que, para melhorar o destino da humanidade, as pessoas 
de raças diferentes deveriam casar e ter filhos, sendo que cada um deles de um casamento entre 
raças diversas. Ele seguiu ao pé da letra suas crenças, tendo filhos com várias mulheres. O 
americano decide aplicar as teorias de Pedro Archanjo, tendo um caso com uma mulher mestiça 
local. 
VC0427, XDVD0215 
 
 
A terceira margem do rio 
SANTOS, Nelson Pereira dos, 1928- 
Brasil, 1994 
VC0851, VC1752, XDVD0144 
 
 
La terra trema: episodio del mare 
A terra treme 
VISCONTI, Luchino, 1906-1976 
Itália, 1948 
 
Família de pescadores de Aci Trezza, na Sicília, tenta sobreviver da pesca, trabalhando para os 
mercadores da cidade. Numa tentativa de ter seu próprio negócio, o filho mais velho Ntoni, 
revoltado com a situação financeira, tem o apoio da família para hipotecar a casa. Após comprar o 
barco e os equipamentos necessários, tem seu primeiro sucesso numa pescaria. Mas num dia em 
que o mar estava ruim, com ameça de tempestade, o rapaz resolve pescar mesmo contra o 
conselho dos mais velhos. A tripulação sobrevive à tempestade, mas o barco volta rebocado e  
inutilizado. O rapaz, juntamente com seus irmãos, não consegue emprego em outras embarcações 



e a hipoteca da casa é executada. Os mercadores recebem novas embarcações e ele é obrigado 
a se humilhar e pedir uma vaga na tripulação. 
DVD0258, xVC0255 
 
 
Tieta do Agreste 
DIEGUES, Carlos, 1940- 
Brasil / Grä-Bretanha, 1996 
 
Após 26 anos de ausência da sua cidade natal, por ter sido expulsa pelo pai, Tieta retorna e passa 
a ter grande influência na população e na política local. Com ela vem Leonora, que é apresentada 
como sua enteada. O secretário da prefeitura e Leonora apaixonam-se, mas ao pedi-la em 
casamento, ele descobre seu passado de prostituição e que Tieta é sua cafetina. Apesar de ter 
sido considerada a grande benfeitora da cidade, Tieta é rejeitada pela população e decide voltar 
para São Paulo com Leonora. 
VC1674, XDVD0134 
 
 
Der tiger von Eschnapur 
O tigre de bengala 
LANG, Fritz, 1890-1976 
Alemanha / França / Itália, 1959 
 
O arquiteto Harald Berger é chamado para ir à Índia por Chandra, Marajá de Eschnapur e se 
apaixona pela bela dançarina Seetha. No entanto, ela já está prometida ao Marajá. Essa traição 
aumenta a ira do vingativo Chandra, que está lutando sozinho contra seu irmão maquinador, em 
busca de poder. Os amantes são então forçados a fugir para o deserto. (Resumo retirado da capa 
do DVD). 
DVD0537 
 
 
Tirez sur le pianiste 
O tiro no pianista 
TRUFFAUT, François, 1932-1984 
França, 1960 
 
Édouard Saroyan é um concertista, mas sua carreira é interrompida após o suicídio de sua 
esposa, que era amante de seu empresário. Edouard decide mudar de nome e torna-se Charlie 
Kohler, pianista de um bar. Lá conhece Léna, a quem confidencia seu passado. Seu irmão Richard 
foge de dois gângsteres e pede ajuda a ele. Quando Plyne, dono do bar, é morto acidentalmente 
por Charlie, ele e Lena fogem e se refugiam no chalé de seu outro irmão Chico, também envolvido 
com o crime organizado. 
DVD1363 
 
 
Traição: O primeiro pecado 
FONTES, Arthur 
Brasil, 1998 
 
Rapaz conhece mulher casada e arranja um encontro em apartamento emprestado por amigo. A 
mulher o rejeita após o encontro, dizendo que prefere o marido. Para se tornar popular no bar que 
freqüenta, conta a todos que foi ele quem a rejeitou. 
VC1671, XDVD0283 
 
 
Traição: Cachorro 
FONSECA, José Henrique 



Brasil, 1998 
 
Homem, desesperado ao descobrir que sua mulher o trai com seu melhor amigo, vai atrás deles 
em um hotel barato para matá-los. Ao entrar no hotel mata a gerente,que tenta impedi-lo. Discute 
com o amigo  e a mulher, até ser atingido por um tiro. Foge do hotel e vai para a praia, onde 
morre. 
VC1671, XDVD0283 
 
 
Traição: Diabólica 
TORRES, Cláudio 
Brasil, 1998 
 
Homem, prestes a casar, interessa-se pela cunhada, uma menina de 13 anos. Ela o provoca e 
consegue seduzi-lo, apesar de sua irmã estar sempre vigiando seus passos. No dia do casamento, 
ele mata a menina e a leva até a delegacia, contando toda a história ao delegado, que o prende. 
Sua noiva fica feliz com a morte da irmã e sua sogra confessa ter tido a filha mais nova com um 
amante. 
VC1671, XDVD0283 
 
 
Trainspotting 
Trainspotting: sem limites 
BOYLE, Danny, 1956- 
Grä-Bretanha, 1996 
 
Rapaz pertence a um grupo de jovens drogados, desocupados e rebeldes de Edimburgo, que 
passam os dias a procura de drogas e sobrevivem de pequenos roubos. Após uma overdose e de 
descobrir que um dos seus amigos tinha contraído o vírus da AIDS, ele abandona o vício, se 
afasta dos amigos e arranja um emprego como corretor de imóveis. Seus amigos logo o procuram 
para propor um negócio. Ele aceita participar da venda de heroína, mas após comemorarem, ele 
espera todos dormirem e foge com o dinheiro. Decide que daí em diante ele seria como uma 
pessoa comum, com trabalho, família, seguro, roupa, carro e um futuro. 
DVD0294 
 
 
Tristana 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
Espanha / Itália / França, 1970 
 
Após a morte da mãe, Tristana vai morar com seu guardião que embora a trate como filha, torna-
se seu amante. Ela se apaixona por um pintor e foge com ele, com quem convive até decidir 
retornar ao seu protetor, já então com uma perna amputada. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0648, DVD1288 
 
 
O tronco 
ANDRADE, João Batista de, 1939- 
Brasil, 1999 
 
Coletor do governo de Goiás tenta fazer seus parentes, fazendeiros do Norte de Goiás seguirem a 
justiça. Após o assassinato de um fazendeiro de terras vizinhas, ele começa a investigar o porquê 
da viúva entregar seus bens ao seu tio. Logo após, sua coletoria é incendiada. Ele recorre ao 
governo que envia soldados e um juiz, que manda invadir a fazenda e prender os moradores. 
Após perder alguns parentes e de ter que lutar contra os soldados, o coletor e o restante de sua 
família deixam a fazenda. 
VC1695, XDVD0408 



 
 
TV de Vanguarda: Crime e castigo 
MENDES, Cassiano Gabus 
Brasil, 1956 
 
Estudante pobre mata uma mulher para roubar seu dinheiro, mas não consegue conviver com o 
remorso e decide confessar o crime. 
VC1535, XDVD0257 
 
 
2001: a space odyssey 
2001: uma odisséia no espaço 
KUBRICK, Stanley, 1928-1999 
Estados Unidos, 1968 
 
Durante expedição a Júpiter, o fantástico computador Hal 9000 tenta assumir o controle da nave e 
vai eliminando aos poucos a tripulação. O objetivo da viagem era investigar um misterioso 
monolito negro que parecia emitir sinais de outra civilização (Guia de Vídeo). 
VC1051, DVD0282, DVD0506, DVD1831, DVD2939 
 
 
Ugetsu Monogatari 
Contos da lua vaga depois da chuva 
MIZOGUCHI, Kenji, 1898-1956 
Japäo, 1953 
 
A história se passa em 1583, durante a guerra civil japonesa, nas redondezas do lago Biwa, a 
leste de Kyoto. Um pobre oleiro, Genjuro, e seu cunhado, Tobei, viajam com a família à capital da 
província para vender utensílios de cerâmica. Preocupado com os perigos da guerra, no meio do 
caminho Genjuro decide mandar a mulher e o filho de volta para casa. Na cidade, os irmãos fazem 
bons negócios graças a Wakasa, dama aristocrática que compra todas as peças de cerâmica. 
Tobei corre a comprar armas e torna-se um samurai, apesar dos protestos de Ohama, sua mulher. 
Genjuro vai entregar a mercadoria na mansão da dama e é suntuosamente recebido. Enfeitiçado 
pela misteriosa Wakasa, passa vários dias no castelo, rodeado de prazeres. Enquanto isso, Tobei 
apodera-se da cabeça de um general decapitado por um soldado e entrega o troféu a um exército 
inimigo. É feito general, porém desiste de suas tolas ambições quando descobre que a mulher foi 
obrigada a prostituir-se. Genjuro também cai em si quando descobre que Wakasa é um fantasma. 
Volta para casa e é carinhosamente recebido pela mulher. Mas ainda terá outras surpresas. 
(extraído do catálogo Mestre Mizoguchi: seleção dos mais belos filmes) 
VC1017, DVD1298 
 
 
The unbearable lightness of being 
A insustentável leveza do ser 
KAUFMAN, Philip, 1936- 
Estados Unidos, 1988 
 
Em 1968, em Praga, antes da invasão soviética, cirurgião jovem e bem-sucedido  mantém 
romance com artista plástica, mas se casa com garota do interior. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0555, XDVD0244 
 
 
The unchanging sea 
GRIFFITH, David Wark, 1875-1948 
Estados Unidos, 1910 
 



Num vilarejo à beira-mar, pescador sofre um  acidente e perde a memória. Anos depois, quando a 
filha que nasceu após o acidente já está adulta, suas lembranças retornam. 
xVC0296, DVD0419 
 
 
Vampyr 
O vampiro 
DREYER, Carl Theodor, 1889-1968 
França / Alemanha, 1932 
 
Allan Gray, jovem estudioso de fenômenos como o vampirismo, hospeda-se num hotel no interior 
da França. Começa a suspeitar de que está cercado por vampiros e sonha com a própria morte. 
DVD0023, DVD0058, DVD2912 
 
 
Verão 
BARROS, Wilson Rodrigues de, 1948-1992 
Brasil, 1983 
 
Um casal, isolado numa ilha e perturbado por lembranças de um passado de violência e 
perseguições, sente-se ameaçado por um cavalo misterioso que tenta invadir sua casa. 
eca-0270, eca-0359, VC1224, VC1219, XDVD0277 
 
 
O vestido 
THIAGO, Paulo, 1945- 
Brasil, 2003 
 
Duas meninas encontram um vestido de festa no porão de casa. Curiosas, perguntam à mãe como 
ele foi parar ali. Ângela decide revelar o mistério às filhas e contar-lhes a história desde quando o 
marido, Ulisses, havia se endividado e pedido um empréstimo a Fausto, primo dela. Conta que 
logo após emprestar o dinheiro a Ulisses, Fausto trouxe sua namorada do Rio de Janeiro, Bárbara, 
pedindo que Ângela mostrasse a cidade a ela. As duas tornaram-se amigas e um dia, Ângela a 
presenteou com um vestido dado pelo marido, por achá-lo muito sensual e não combinar com ela. 
Na Festa de Final de Ano, no clube da cidade, Bárbara usou o vestido e seduziu Ulisses, que 
abandonou a família com a amante para ganhar dinheiro com o garimpo no Mato Grosso. Após 
alguns anos vivendo precariamente do garimpo, Ulisses descobre que Bárbara era uma atriz e 
havia sido contratada por Fausto para seduzi-lo e afastá-lo da família, deixando assim o caminho 
livre para que ele conquistasse Ângela, por quem sempre foi apaixonado. Bárbara é abandonada 
por Ulisses e, após uma tentativa de suicídio, leva o vestido de volta para Ângela, juntamente com 
um diário que escreveu desde o início de sua viagem com Ulisses. Ângela lê o diário para as filhas 
e algum tempo depois, Ulisses retorna para ela, que o perdoa e queima o vestido. 
DVD0520, DVD2816 
 
 
A vida como ela é 
DANIEL FILHO, 1937- 
Brasil, 1996 
 
Série em 40 episódios baseados em contos de Nelson Rodrigues que abordam os 
relacionamentos amorosos conjugais, extraconjugais e algumas perversões. 
DVD0176/7 
 
 
Uma vida em segredo 
AMARAL, Suzana, 1932- 
Brasil, 2001 



 
Biela vivia com o pai em uma fazenda de café e gado. Quando seu pai morre, o primo Conrado 
passa a ser o administrador de sua herança e seu tutor, levando-a para viver com a familia na 
pequena cidade em que mora. Constança, mulher de Conrado, faz de tudo para adaptar Biela a 
uma vida social de acordo com suas posses. Encomenda-lhe vestidos ricos e a ensina a portar-se 
como uma jovem educada e rica. Mas Biela só se sente segura com os empregados da casa. Um 
dia ela conhece Modesto, um jovem que a família lhe apresenta. Começam um relacionamento, 
mas Modesto viaja e não volta mais. Biela passa dias em silêncio no seu quarto, escondendo a 
humilhação. Rasga os vestidos finos e volta a vestir-se com as roupas velhas da fazenda, 
passando a conviver com os empregados e alimenta-se na cozinha com eles, negando-se a voltar 
à mesa com os primos e seus filhos. Um dia recolhe um cachorro doente na rua, cuida dele e 
torna-o seu melhor amigo e confidente. Resumo baseado no site 
www.webcine.com.br/filmessi/umavidas.htm 
DVD0611 
 
 
Vidas secas 
SANTOS, Nélson Pereira dos, 1928- 
Brasil, 1963 
 
Drama baseado em obra homônima de Graciliano Ramos sobre uma família de retirantes que foge 
da seca em busca de melhor sorte.  Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0051, VC1381, XDVD0012 
 
 
West side story 
Amor, sublime amor 
ROBBINS, Jerome, 1918-1998; WISE, Robert, 1914-2005 
Estados Unidos, 1961 
 
Toni e Maria, descendentes de italianos e porto-riquenhos, respectivamente, se apaixonam. Os 
preconceitos raciais e as lutas de gangues na região onde moram em Nova York impedem a 
concretização desse amor. Resumo: Vídeo 1997. 
VC0184, DVD0486/7 
 
 
What ever happened to Baby Jane? 
O que terá acontecido a Baby Jane? 
ALDRICH, Robert, 1918-1983 
Estados Unidos, 1962 
 
Baby Jane, criança prodígio, cresce cheia de mimos do pai, tornando-se uma moça rebelde e sem 
talento, enquanto que sua irmã Blanche torna-se uma grande atriz. Ela cuida de Jane, 
conseguindo papéis em alguns filmes para ela, apesar dos produtores não gostarem de seu mau 
gênio e falta de talento. Numa noite, acontece um acidente que deixa Blanche paralítica e Baby 
Jane se vê obrigada a cuidar da irmã. Na velhice, Jane se embriaga constantemente e fica cada 
vez mais perturbada emocionalmente. Quando descobre que Blanche pretende vender a casa em 
que moram, passa a tratá-la cada vez de maneira pior e a afastá-la de todos. No momento em que 
Jane está prestes a ser presa pela morte de sua empregada e pela tentativa de assassinato de 
sua irmã, Blanche conta toda a verdade sobre o seu acidente. 
VC1726, DVD0396 
 
 
Z 
COSTA-GAVRAS, Constantin, 1933- 
França / Argélia, 1969 
 



Um líder oposicionista sofre um atentado durante uma manifestação pacifista e morre em 
conseqüência dos ferimentos. A polícia e os militares tentam encobrir a motivação política do 
crime, mas a reação da opinião pública força o governo militar a nomear um juiz íntegro para 
comandar a investigação. Um a um, todos os militares envolvidos no complô são indiciados. Filme 
baseado num fato verídico ocorrido durante a ditadura militar na Grécia, em 1963. 
DVD0153 
 
 
 


