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Filmes com recursos de acessibilidade: audiodescrição e closed caption
Os títulos sublinhados tem apenas o recurso do closed caption, os outros todos têm as duas
opções.
Acercadacana
Calheiros, Felipe Peres
Brasil, 2010, 20 min
Nos anos 1990, com a valorização do etanol e a expansão do latifúndio canavieiro, 15 mil
famílias foram expulsas de seus sítios na zona da mata de Pernambuco. Maria Francisca
decidiu resistir. (PortaCurtas).
Assuntos: Trabalhadores Rurais; Indústria alcooleira; Pernambuco (Estado / Brasil); Século
21.
Localização: DVD3776
Alguma coisa assim
Esmir Filho
Brasil, 2006, 15 min
Caio e Mari, dois adolescentes, saem à noite para se divertir nas ruas de São Paulo e
acabam confrontando-se com suas dúvidas e sentimentos escondidos. (Sinopse do folheto
que acompanha o DVD).
Assuntos: Adolescentes; Homossexuais; São Paulo (Cidade / Brasil); Século 21.
Localização: DVD3693
Aloha
Ferreira, Nildo; Maia, Paula Luana
Brasil, 2010, 15 min
Do mar, a inspiração para a vida. Das ondas, o impulso para o prazer. De como os avanços
tecnológicos acabaram com as barreiras entre surfistas com necessidades especiais e sua
paixão pelas ondas. (PortaCurtas).
Assuntos: Surfistas; Deficientes físicos; Deficientes visuais; Praias; Guarujá (Cidade /
Brasil); Século 21.
Localização: DVD3776

Amor!
Torero, José Roberto, 1963Brasil, 1994, 14 min
Um divertido mas amargo panorama das muitas e diferentes visões que se pode ter deste
sentimento que ocupa corações e mentes. (PortaCurtas).
Assuntos: Casais; Laranjal Paulista (Cidade / Brasil).
Localização: DVD3676
Areia
Gotardo, Caetano
Brasil, 2008, 12 min
Uma mulher de meia-idade sentada na areia ao lado de um garoto de dezesseis anos,
revivendo erraticamente um primeiro encontro, de muitos anos antes, quando ela também
tinha só dezesseis anos. (Vimeo)
Assuntos: Casais; Praias.
Localização: DVD3694
Associação de moradores de Guararapes
Péo, Sérgio
Brasil, 1979, 11 min
O movimento dos moradores da favela de Guararapes que, em busca de soluções para
problemas de saneamento e urbanização da área ocupada, cotizam-se para aquisição do
terreno. Uma tentativa pioneira na história das favelas brasileiras. (Cinemateca Brasileira)
Assuntos: Favelas; Rio de Janeiro (Cidade / Brasil); Século 20 - Década de 70.
Localização: DVD3754

Bend of river
E o sangue semeou a terra
MANN, Anthony, 1906-1967
Estados Unidos, 1952, 92 min
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.
Assuntos: Estados Unidos - Oeste; Índios; Cowboys; Trabalhadores rurais.
Localização: DVD0794
Bolo
Torero, José Roberto, 1963Brasil, 1995, 19 min
Um casal que está completando 50 anos de casamento conversa na cozinha de sua casa.
Enquanto ela prepara um bolo, o marido faz uma escultura em madeira. Os dois trocam
provocações e insultos, recordando o dia em que se casaram e antevendo a morte um do
outro. Quando o bolo fica pronto, comem um pedaço, comentam que está bom e trocam um
gesto de carinho.
Assuntos: Brasil; Século 20 - Década de 90; Idosos; Casais; Casamento.
Localização: VC0934, XDVD0354, DVD3690
Café com leite
Ribeiro, Daniel
Brasil, 2007, 18 min
Danilo está prestes da sair de casa para morar com o namorado, Marcos, quando seus pais
morrem num acidente, e ele se torna responsável pelo irmão caçula, Lucas. Novos laços
são criados entre o três jovens. Enquanto os irmãos precisam descubrir tudo que não
sabiam um sobre o outro, Marcos tenta encontrar seu lugar nessa nova relação familiar.
(Sinopse do folheto que acompanha o DVD).
Assuntos: Irmãos; Casais; Homossexuais; Relações familiares.
Localização: DVD3690

Câmara viajante
Pimentel, Joe
Brasil, 2007, 20 min
Documentário que retrata o universo e o ofício dos fotógrafos populares que atuam nas
festas, feiras e romarias do interior nordestino. A visão do artista do retrato pintado, suas
técnicas e seu trabalho. (PortaCurtas)
Assuntos: Fotógrafos; Fotografia; Nordeste - Brasil; Sertão.
Localização: DVD3756
Castelos de vento
Anaya, Tania
Brasil, 1998, 8 min
Destuir casas e arrastar pessoas pode ser obra do vento, ou do amor. (Sinopse do folheto
que acompanha o DVD)
Localização: DVD3676
Cega seca
Federico, Sofia
Brasil, 2003, 24 min
Em um povoado do sertão, um sertanejo vende pássaros para sustentar a família. Para
apurar o canto das aves, ele as cega. Apenas seu filho, que tem como único companheiro
um passarinho de estimação, conhece o segrego. (Sinopse do folheto que acompanha o
DVD).
Assuntos: Brasil - Nordeste; Sertão; Seca; Crianças; Família; Feiras; Vendedores
ambulantes.
Localização: DVD3768
Chá verde e arroz
Futemma, Olga
Brasil, 1989, 13 min
Ficção que reconstitui as visitas dos ambulantes de cinema às pequenas cidades habitadas
por imigrantes japoneses, na década de 50. Explica-se o papel dos "benshis", narradores
que comentavam o filme para a platéia durante a projeção.
Assuntos: Japoneses; Projecionistas; Brasil; Século 20 - Década de 50; Cidades pequenas.
Localização: VC1501, DVD3764

Coisa de mulher
FONSECA, Eliana
Brasil, 2005, 97 min
Cinco amigas moram no mesmo prédio de classe média, cada uma representando um prefil:
a profissional solteira; a futura mãe; a recém separada; a pudica sonhadora e a esposa
cansada. A chegada de um escritor ao edifício, Murilo, abala as estruturas de todas elas,
que passam a procurá-lo com desejos e problemas. Resumo retirado do folheto que
acompanha o DVD.
Assuntos: Mulheres; Escritores.
Localização: DVD2752
Dadá
Vaisman, Eduardo
Brasil, 2000, 20 min
Dilson, Dadá e Denis são três personagens fictícios e amigos inseparáveis. Jonathan,
Thaísa e Jésus são três atores que participam de um curta-metragem. Como pano de fundo
para ficção e realidade, o morro do Vidigal. (PortaCurtas)
Assuntos: Amigos; Atores; Favelas; Rio de Janeiro (Cidade / Brasil).
Localização: DVD3754
Décimo segundo
Lacca, Leonardo
Brasil, 2007, 22 min
Um homem, lança uma brincadeira num interfone, espécie de código secreto de mentirinha
com a pessoa do outro lado da linha, voz grossa, uma frase em inglês. Ao entrar no prédio,
deixa as malas subirem sozinhas no elevador e sobre pelas escadas até ao décimo
segundo andar. Ao chegar ao apartamento é recebido pela anfitriã, que também faz uma
brincadeira com o sujeito, escondendo sua bagagem. Neste reencontro parece haver um
constrangimento entre os dois. (Baseado no site da Revista Contracampo).
Assuntos: Casais; Ambientes fechados.
Localização: DVD3694

Depois das nove
Ribeiro, Allan
Brasil, 2008, 15 min
Rafael vive com sua avó em um apartamento em Copacabana. Depois de alguns
incidentes, ele percebe de forma diferente o mundo a sua volta. (PortaCurtas).
Assuntos: Avós; Jovens; Rio de Janeiro (Cidade / Brasil); Século 21.
Localização: DVD3690
O despejo ou... memórias de Gabiru
Glenes, Sergio
Brasil, 2008, 7 min
Numa bela manhã ofuscada de sol, Seu Narciso recebe uma grave notícia. Uma carta,
entregue pelo oficial de justiça, pesa-lhe toda uma vida de lutas pela comunidade onde
nascera. O desespero o leva ao lugar idílico de sua infância. (PortaCurtas)
Assuntos: Favelas; Brasil.
Localização: DVD3754
Doce de coco
Deberton, Allan
Brasil, 2010, 20 min
A família de Diana trabalha com cocadas caseiras. João retira os frutos do coqueiro para
que Diana e Lúcia preparem os doces. Zacarias vende a produção na cidade. Certo dia,
Diana vai para o rio com a mãe e tia Maria... (PortaCurtas)
Assuntos: Brasil - Nordeste; Sertão; Adolescentes; Gravidez na adolescência; Família.
Localização: DVD3768
Dois mundos
Jessouroun, Thereza
Brasil, 2009, 15 min
Para os surdos, existem dois mundos: o mundo do silêncio e o mundo sonoro. Este filme é
sobre a experiência com o mundo sonoro dos surdos que transitam entre os dois mundos.
(PortaCurtas).
Assuntos: Deficientes auditivos.
Localização: DVD3776

Ensolarado
Targino, Ricardo
Brasil, 2010, 14 min
No interior mineiro uma menina é forçada a se afastar do entorno familiar para estudar na
cidade. (Sinopse da crítica do folheto que acompanha o DVD).
Assuntos: Zona rural; Minas Gerais (Estado / Brasil); Crianças; Família.
Localização: DVD3768
A favela é assim
Bispo, Thiago; Augusto, Bruno; Denis, Dereck; Ferreira, Pablo; Pereira, Adeilton
Brasil, 2003, 4 min
Videoclipe do grupo de rap Noção da Rima, realizado pela própria banda, na favela de
Heliópolis, em São Paulo. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD).
Assuntos: Rap; Hip hop.
Localização: DVD3754
Floreados do repique
Greeb, Gabriela
Brasil, 2000, 21 min
Os territórios sonoros do Rio de Janeiro durante o carnaval, a mistura do samba com o
hip-hop. (PortaCurtas)
Assuntos: Carnaval; Samba; Música popular - Brasil; Rio de Janeiro (Cidade / Brasil);
Século 20 - Década de 90.
Localização: DVD3756
Fractais sertanejos
Cavalcanti, Heraldo
Brasil, 2009, 19 min
A história de um operário da construção civil que torna-se artista ao sair do coma,
esculpindo obras abstratas que denomina "TudoeNada", semelhantes aos fractais
estudados na física e na matemática do caos. (PortaCurtas)
Assuntos: Escultores; Escultura - Brasil; Ceará (Estado / Brasil).
Localização: DVD3756

Groelândia
Figueiredo, Rafael
Brasil, 2009, 17 min
Franco volta para casa depois de dez anos. Ao atravessar a porta, ele encontra a mãe e um
passado indesejado. (PortaCurtas).
Assuntos: Relações familiares; Mães; Filhos.
Localização: DVD3776
História familiar
Amaral, Tata, 1960Brasil, 1988, 10 min
Numa grande metrópole dos anos 80, um casal enclausurado na sala de estar de seu
apartamento numa noite de sexta-feira, revela o grau de desgaste de seu relacionamento.
(Sinpose: Portacurtas e folheto que acompanha o DVD)
Assuntos: Casais.
Localização: VC0733, VC0734, XDVD0669, DVD3690
Interlúdio
Gerbase, Carlos, 1959-; Brasil, Giba Assis, 1957Brasil, 1983, 8 min
Entre um amor desesperado e uma paixão romântica, um frequentador de supermercados
tem um caso passageiro com a menina do caixa.
Assuntos: Casais; Caixas; Supermercados.
Localização: DVD2487, DVD3676
Irmãos Aniceto: no rastro do camaleão
Laurence, Eric
Brasil, 2007, 21 min
Procurando relevar a magia com que criam e executam sua arte, o documentário segue o
rastro dos irmãos Aniceto, artistas-agricultores do Crato-CE, adentrando no seu universo
poético e sonoro, como camaleões que mimetizam a natureza, o cotidiano e a própria
chegada do cinema em suas vidas. (Cinemateca Brasileira)
Assuntos: Músicos; Folclore - Brasil; Nordeste - Brasil; Crato (Cidade / Brasil); Banda
Cabaçal Irmãos Ancieto.
Localização: DVD3756

Janela molhada
Lopes, Marcos Enrique
Brasil, 2010, 23 min
A história dos primórdios do cinema brasileiro, a partir dos imigrantes italianos Ugo
Falangola e J. Cambieri, pioneiros do cinema em Pernambuco. Os ciclos regionais de
cinema no Brasil e a preservação de acervos. Dentre os depoentes, a única remanescente
do cinema mudo nacional. (PortaCurtas).
Assuntos: Cinema - Brasil; Cinema mudo - Brasil; Pernambuco Film.
Localização: DVD3764
Km 0
Guttman, Marcos
Brasil, 2003, 8 min
Um homem, uma mulher e uma estrada. Passado, presente e desejo. Rio de Janeiro, São
Paulo ou qualquer lugar. (PortaCurtas)
Assuntos: Casais; Rodovias; Brasil; Século 21.
Localização: DVD3676
Laurita
Freitas, Roney
Brasil, 2009, 20 min
Laura e sua mãe passam as férias no litoral de São Paulo, numa casa de praia de classe
média. O corpo pré-adolescente de Laura está mudando em descompasso com sua
maturidade. Mas seu incômodo fica menor diante da situação das duas na casa.
(PortaCurtas).
Assuntos: Adolescentes; Mães; Praias; São Paulo (Estado / Brasil); Século 21.
Localização: DVD3690
Memórias sentimentais de um editor de passos
Turini, Daniel
Brasil, 2006, 18 min
Seu trabalho era colocar cada pequeno som do passo em sincronia com a imagem. Parecia
que isso não o levaria muito longe. (PortaCurtas)
Assunto: Sonoplastas.
Localização: DVD3694

A mulher do atirador de facas
Villas-Boas, Nilson
Brasil, 1988, 10 min
Num circo, o grande número é do atirador de facas, auxiliado por sua mulher. O casal se
arrisca na vida real, num espetáculo de muita perícia e frieza, que respeita um tratado de
sangue. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD).
Assuntos: Casais; Artistas de circo.
Localização: VC0733, VC0734, XDVD0669, DVD3626
A muralha
ARAÚJO, Carlos; RIOS, Luiz Henrique; SARACENI, Denise
AMARAL, Maria Adelaide
Brasil, 2000, 13h30
Três mulheres chegam de Portugal para viver no Brasil colonial: Beatriz vem casar-se com
seu primo Tiago, filho do fazendeiro Dom Braz; Dona Ana, judia recém-convertida que deve
se casar com o velho Dom Jerônimo para salvar a vida de seu pai, a prostituta Antônia, que
será disputada por vários homens na vila de São Paulo de Piratininga. Enquanto Dona Ana
vive prisioneira do marido cruel, Beatriz liga seu destino à família de Dom Braz com seus
conflitos internos, sua luta com as autoridades da Igreja e sua guerra com os índios.
Assuntos: Mulheres; Índios; Padres; Fazendeiros; Brasil; Século 16.
Localização: DVD0160/3, DVD1000/3
Neguinho e Kika
Vidigal, Luciano
Brasil, 2005, 18 min
Neguinho e Kika. Ele tem 13 anos, ela 14. Dois personagens que estão descobrindo o
primeiro amor, vivendo uma história de esperança em uma favela do Rio de Janeiro. Kika,
uma adolescente romântica, tem um sonho. Certo dia, ela realiza seu sonho, mas o destino
trata de lhe trazer uma surpresa. (PortaCurtas)
Assuntos: Adolescentes; Casais; Favelas; Tráfico de drogas; Rio de Janeiro (Cidade /
Brasil); Século 21.
Localização: DVD3754

Nevasca tropical
Vianna, Bruno
Brasil, 2003, 12 min
A entrega de um saco de pó deflagra uma confusão épica no morro. (Cinemateca Brasileira)
Assuntos: Favelas; Tráfico de drogas; Rio de Janeiro (Cidade / Brasil).
Localização: DVD3754
Noite de sexta, manhã de sábado
Mendonça Filho, Kleber
Brasil, 2006, 16 min
Um casal tenta manter um relacionamento à distância. Um oceano e uma noite os separam.
(Sinopse do folheto que acompanha o DVD)
Assuntos: Casais; Jovens; Recife (Cidade / Brasil); Kiev (Cidade / Ucrânia); Século 21.
Localização: DVD3694
Nós somos um poema
Sbragia, Sergio; Formaggini, Beth
Brasil, 2008, 16 min
Recupera através de depoimentos e imagens, a histórica parceria de Pixinguinha com
Vinícius de Moraes para criação da trilha sonora do filme SOL SOBRE A LAMA, do diretor
Alex Viany (1963). Importante marco do Cinema Novo, SOL SOBRE A LAMA, ganhou
poucas exibições para o grande público, mas contribuiu definitivamente para o surgimento
de uma das mais expressivas parcerias - até então inédita - entre esses dois monstros
sagrados de nossa música. (curtadoc.tv)
Assuntos: Compositores; Música popular - Brasil; Cinema - Brasil; Som (cinema); Trilha
musical de filmes; Sol sobre a lama (filme).
Localização: DVD3764
Os olhos não tem cerca
Mendes, Fabrício; Dias, Felipe; Breda, Juliana; Siqueira, Marisa; Giraldi, Sérgio
Brasil, 2010, 9 min
O filme mostra a relação entre três colegas de 12 anos com a passagem da atriz Leila Diniz
por Marília, cidade do interior de são Paulo, em 1967 - onde ela participou do 2o Festival de
Cinema de Marília, promovido pelo Clube de Cinema de Marília, instituição criada em 1952.
(vimeo.com/12391403).
Assuntos: Amigos; Crianças; Atrizes; Clubes; Marília (Cidade / Brasil); Século 20 - Década
de 60.

Localização: DVD3764
Perto de casa
Borges, Sérgio
Brasil, 2009, 9 min
Um passeio perto de casa entre irmãos e o pai. (PortaCurtas).
Assuntos: Pais; Filhos; Irmãos.
Localização: DVD3690
O plantador de quiabos
Coletivo Santa Madeira
Brasil, 2010, 15 min
Uma tragicomédia sobre um agricultor que decide comprar uma bicicleta para aumentar sua
produção no campo. (PortaCurtas).
Assuntos: Trabalhadores Rurais; Família; Brasil.
Localização: DVD3776
A poeira e o vento
Pimentel, Marcos
Brasil, 2011, 18 min
Documentário sobre o cotidiano de um pequeno vilarejo rural, de difícil acesso, no interior
de Minas Gerais, nas imediações do Parque Estadual de Ibitipoca. Apesar do turismo
crescente na região, a rotina das famílias que ali vivem há anos ainda não mudou. Elas
continuam praticamente isoladas do mundo exterior, à margem do progresso. Os habitantes
são, em sua maioria, agricultores que tentam manter sua subsistência e garantir a
sobrevivência de hábitos e costumes antigos, prestes a desaparecer. (Site Pandufilmes).
Assuntos: Zona rural; Cidades pequenas; Minas Gerais (Estado / Brasil); Agricultores.
Localização: DVD3768
Presença de Anita
WADDINGTON, Ricardo; AVANCINI, Alexandre
MANOEL CARLOS
Brasil, 2001, 11 horas
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.
Assuntos: Casais; Adúlteros; Adolescentes; Escritores; Cidades pequenas; Brasil.
Localização: DVD0254/6, DVD1007/9

Pugile
Solferini, Danilo
Brasil, 2007, 21 min
"Pugile" trata da relação de dois irmãos, um deles portador da sindrome de Down. A
incompreensão mútua, a responsabilidade e os conflitos familiares são trazidos à tona com
o desfalecimento e possível perda da mãe. (PortaCurtas).
Assuntos: Síndrome de Down; Irmãos; Relações familiares.
Localização: DVD3776
Remédios do amor
Penna, João Vargas
Brasil, 2003, 20 min
Abelardo vai a Ouro Preto em busca de sua Heloísa, que não o quer mais... Começa uma
ciranda amorosa comentada pelas falas de Vieira sobre os remédios do amor. (PortaCurtas)
Assuntos: Casais; Ouro Preto (Cidade / Brasil); Século 21.
Localização: DVD3694
Samba de Quadra: o samba que veio do mato
Mello, Gustavo; Ferraz, Luiz
Brasil, 2009, 17 min
A memória do samba caipira paulista sobrevive na cidade de Quadra, a 150 km de São
Paulo. Mesmo não ostentando mais a vitalidade dos velhos tempos, a expressão musical
está longe de ser parte do passado. Ela é renovada na casa de João do Ditão, líder de um
dos únicos grupos remanescentes no estado. (PortaCurtas)
Assuntos: Música popular - Brasil; Música caipira; Samba; Quadra (Cidade / Brasil).
Localização: DVD3756
Secos e molhados
Mendz, Armando
Brasil, 2001, 29 min
Em um dos principais trechos navegáveis do Rio São Francisco, em Minas Gerais, circulava
um barco de compras, uma espécie de mercado fluvial, no qual a população ribeirinha se
abastecia. A partis do barco e das relações que ali se estabeecem, o vídeo retrata a vida
dessa população. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD).
Assuntos: Vendedores; Embarcações; Rios; Rio São Francisco; Minas Gerais (Estado /
Brasil).
Localização: DVD3768

Super-gato contra o apagão
Brito, Luís Cláudio de; Novaes, Fábio José; Alessandro, Dâfnis; Evans, Magno; Silva,
Diógenes Pires da
Brasil, 2001, 5 min
Um manual prático e muito bem-humorado sobre ligações elétricas clandestinas. (Sinopse
do folheto que acompanha o DVD).
Assuntos: Eletrificação; Instalações elétricas; Roubo.
Localização: DVD3754
Tempo de ira
Mello, Gisella de; Cartaxo, Marcélia
Brasil, 2003, 16 min
Após vinte anos da tragédia da outrora grande família Candóia, resta à única filha mulher,
Cícera, cuidar de sua mãe enferma, num ambiente de estio na seca do sertão. Ela vive o
conflito entre tratar das poucas cabras magras e zelar pela mãe ou fugir com o namorado.
(Sinopse baseada nos sites PortaCurtas e Cinemateca Brasileira).
Assuntos: Mulheres; Mães; Sertão; Nordeste - Brasil.
Localização: DVD3690
O teu sorriso
Freire, Pedro
Brasil, 2009, 19 min
Rodrigo e Suzana estão namorando há poucas semanas. Ele tem 72 anos, ela tem 60, e
estão completamente apaixonados. Juntos, passam os dias na cama, namorando, batendo
papo, comendo e rindo. (PortaCurtas)
Assuntos: Casais; Idosos; Ambientes fechados.
Localização: DVD3694
That's a lero lero
Hiluey, Amin Stepple; Ferreira, Lírio
Brasil, 1994, 16 min
Julho de 1942. Desembarca no Recife o cineasta Orson Welles que filma a cidade e faz
uma grande farra com os intelectuais provincianos. Assunto : "cinema". (PortaCurtas).
Assuntos: Cineastas; Intelectuais; Recife (Cidade / Brasil); Século 20 - Década de 40.
Localização: DVD3764

Trópico das cabras
Coimbra, Fernando
Brasil, 2007, 24 min
Um casal em crise parte do litoral para o interior de São Paulo, num Chevette, para salvar
ou perder de vez sua relação. Aos poucos, se entregam a um estranho jogo sexual.
(PortaCurtas).
Assuntos: Casais; Rodovias; Viagens; São Paulo (Estado / Brasil); Século 21.
Localização: DVD3676
Valdir e Rute
Ferreira, Eloi Pires
Brasil, 1997, 15 min
A trajetória de um fogão altera a rotina de um casal de catadores de papel que luta pela
sobrevivência. (Cinemateca Brasileira)
Assuntos: Catadores de material reciclável; Roubo; Favelas; Curitiba (Cidade / Brasil);
Século 20 - Década de 90.
Localização: DVD3754
A vida ao lado
Galvão, Gustavo
Brasil, 2006, 12 min
Cecília sonha com Ana, mas não tem coragem de se aproximar dela. Ana tenta conquistar
Alberto, que pensa simplesmente em se matar. Num dia decisivo, três vizinhos passam a
dividir a mesma experiência: o amor. (Porta Curtas)
Assuntos: Vizinhos; Brasília (Cidade / Brasil); Século 21.
Localização: DVD3676
A vida como ela é
DANIEL FILHO, 1937Brasil, 1996, 7h30min
Série em 40 episódios baseados em contos de Nelson Rodrigues que abordam os
relacionamentos amorosos conjugais, extraconjugais e algumas perversões.
Assuntos: Adúlteros; Casais; Família; Amigos; Século 20 - Década de 60.
Localização: DVD0176/7

Videodrome
Videodrome: a síndrome do vídeo
CRONENBERG, David, 1943Estados Unidos / Canadá, 1983, 87 min
Max, diretor de emissora de TV sensacionalista à procura de novas atrações descobre o
Videodrome, programa clandestino que exibe cenas de intensa violência. Sua amante
masoquista interessa-se pelo programa, decide participar dele e desaparece. Max começa
a ter alucinações e descobre que o Videodrome foi criado por uma seita misteriosa e é
capaz de produzir tumores cerebrais e outras assustadoras alterações físicas em seus
espectadores.
Assuntos: Alucinações; Mundos imaginários; Programa de televisão.
Localização: DVD0185
Zagati
Felistoque, Edu; Cerdeira, Nereu
Brasil, 2003, 17 min
José Luiz Zagati, um catador de lixo de 52 anos, é apaixonado por cinema desde a infância.
Tendo passado anos revirando o lixo dos outros, conseguiu juntar pedaços de filmes e de
equipamentos suficientes para montar um uma pequena sala de projeção em sua própria
garagem, onde aos domingos exibe filmes para a comunidade de Taboão da Serra.
(Cinemateca Brasileira).
Assuntos: Catadores de material reciclável; Projecionistas; Taboão da Serra (Cidade /
Brasil).
Localização: DVD3764
Zélia
Laudari, Carla
Brasil, 2016, 34min
Documentário que imortaliza a trajetória de Zélia Gattai, utilizando as memórias fotográficas
e literárias da escritora que foi muito mais que a esposa de Jorge Amado
Assuntos: Escritores - Brasil - Século 20.
Localização: DVD3887

