
TEATRO 

 

Esta seleção* destaca filmes com a temática teatro, presentes em nosso 

acervo.   

Para realizá-la buscamos por  teatro como assunto. 

Para consultar o acervo:  

 

Dedalus. Ainda não traz a totalidade do acervo audiovisual da ECA: 

http://www.dedalus.usp.br  

Portal de Busca Integrada. Ainda não traz a totalidade do acervo 

audiovisual da ECA: 

http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do 

Filmes e Vídeos, catálogo específico desse acervo, completo, disponível 

no site da Biblioteca da ECA:  

http://www.eca.usp.br/biblioteca-bases/cena/search.htm 

Procure por título (nacional e original), diretor, país de produção, data, 

assunto, gênero, intérpretes etc. Ao fazer a busca, digite o sinal * entre 

as palavras, como no exemplo:  

Documentario*musica 

 

 Para saber o que há de novo no acervo, consulte sempre as bases de 

dados online e acompanhe a Biblioteca da ECA no Facebook e Twitter.  

 

https://www.facebook.com/ecabiblioteca  

 

https://twitter.com/bibliotecadaeca/  

 

 

 

*levantamento realizado em agosto de 2019 
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Tannhäuser 
LARGE, Brian, 1939-; BERKOWITZ, Phebe 
WAGNER, Wilhelm Richard, 1813-1883; Composição 
Estados Unidos, 1982, 176 min 
 
VC0715/6 (não circula) 
 
 

Simon Boccanegra 
LARGE, Brian, 1939- 
VERDI, Giuseppe, 1813-1901; Composição 
Estados Unidos, c1984, 153 min 
 
VC0711/2 (não circula) 
 
 

A força do destino 
BROWNING, Kirk, 1921-2008 
VERDI, Giuseppe, 1813-1901; Composição 
Estados Unidos, c1984, 179min 
 
VC0582/3 (não circula) 
 
 

O rei e eu 
LANG, Walter, 1896-1972 
Estados Unidos, 1956, 133 min 
 
O filme conta a história de uma Inglesa, do período Vitoriano que vai para um país no 
Oriente - Sião, ensinar a língua inglesa e as maneiras ocidentais para a família Real. 
 
VC1787 (não circula) 
 
 

Andrea Chénier 
LARGE, Brian, 1939- 
GIORDANO, Umberto, 1867-1948; Composição 
Itália, c1985, 130 min 
 
VC0410 (não circula) 
 
 

Odin Theater: Eugênio Barba 
MATUCK, Artur 
Brasil, 1987, 60 min 
 
Apresentação do grupo teatral dinamarquês Odin Theater em praça pública, na cidade 
de Campinas, em julho de 1987. Seguem-se apresentações de grupos populares 
locais. Eugênio Barba, o idealizador do Odin Theater explica a manifestação e a 
proposta de interação entre o grupo e a comunidade. Os atores e alguns dos 
populares também dão seus depoimentos. 
 



VC0003 (não circula), XDVD0496 (circula) 

 
Aida 
BAILEY, Derek 
VERDI, Giuseppe, 1813-1901; Composição 
Itália, 1986, 125 min 
 
VC0026 (não circula) 
 
 

Hamlet 
Hamlet 
OLIVIER, Laurence, 1907-1989 
Grã-Bretanha, 1948, l55 min 
 
Príncipe dinamarques finge-se de louco e abandona a noiva Ofélia para vingar a morte 
do pai, que lhe aparece como fantasma, denunciando os assassinos. Resumo: Vídeo 
1997. 
 
VC0053/4 (não circula), VC0649 (não circula), XDVD1375 (circula) 
 
 

Eles não usam black-tie 
HIRSZMAN, Leon, 1937-1987 
Brasil, 1981, 115 min 
 
São Paulo, 1981. Chefe de família à moda antiga e líder sindicalista, Otávio entra em 
choque com o filho, Tião, contrário aos seus valores de solidariedade de classe. 
Operário como ele, Tião acha que a política sindical é a causa da miséria da família e 
tem seus interesses voltados para o consumo, o seu próprio bem-estar, seu 
casamento. Maria, sua apaixonada noiva sonha com o filho que vão ter, mas tem uma 
visão de mundo mais ampla que Tião. Seu pai, desempregado, acaba de ser morto em 
um assalto e é cada vez maior a revolta de Maria contra a injustiça social. Romana, 
mulher de Otávio, sofrida, teme que uma nova prisão do marido lhe venha destruir o 
lar. São grandes os conflitos: o pai lidera um movimento grevista que o filho fura; Maria 
quase perde o bebê fugindo da polícia na porta da fábrica e se decepciona com a 
atitude do noivo; a família se desintegra. Tião é obrigado a sair de casa, expulso por 
Otávio. Maria segue sozinha seu rumo, para ela é importante que o filho acredite na 
luta pela igualdade de todos. Romana, que já fez sua opção definitiva pelo marido, 
mais uma vez lhe oferece apoio para sempre. A greve termina, um dos líderes é 
assassinado, mas há em todos esperança de dias melhores (Guia de Filmes n. 81). 
 
VC0062 (não circula), DVD0895 (não circula), DVD1306 (circula), DVD3366 (circula) 
 
 

Orfeu do Carnaval = Orfeu negro 
CAMUS, Marcel, 1913-1982 
França / Brasil / Itália, 1958, 100 min 
 
Versão moderna da lenda de Orfeu, ambientada no Rio de Janeiro. Eurídice, para fugir 
de um perseguidor misterioso, vai morar numa favela carioca, onde se apaixona pelo 
sambista Orfeu. No Carnaval, ela se torna alvo do ódio da ex-namorada de Orfeu e da 
perseguição de um indivíduo fantasiado de morte. 



 
VC0073 (não circula), DVD0103 (não circula), XDVD0188 (circula) 

 
Os diretores do teatro brasileiro 
SILVEIRA, Miroel; Coordenação 
Brasil, 1987, 60 min 
 
O filme é um compacto da gravação do 1. Seminário de Direção Teatral realizado no 
TECA-USP em 1986. Apresenta depoimento de quatro diretores de teatro: Antonio 
Abujamra, Antunes Filho, Flávio Rangel e Zé Celso Martinez Correa, falando sobre 
seu trabalho, direção de peças, escolha de repertório, relacionamento ator e diretor, e 
outros aspectos da atividade teatral. 
 
VC0078 (não circula), XDVD0165 (não circula) 
 
 

Festim diabólico 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1948, 80 min 
 
Drama de suspense baseado na peça de Patrick Hamilton em que dois homens 
matam um amigo com o propósito de conhecer a sensação que um assassinato 
provoca. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0087 (não circula), DVD0068 (circula) 
 
 

O beijo no asfalto 
BARRETO, Bruno, 1955- 
Brasil, 1980, 80 min 
 
Arandir socorre um homem vítima de atropelamento que, agonizando, lhe pede um 
beijo na boca. O gesto de compaixão vira manchete de jornal: um um repórter 
sensacionalista espalha a versão de que ele e o morto seriam amantes.  O escândalo 
tem sérias consequências: Arandir perde o emprego e seu sogro convence a filha a 
abandoná-lo. Somente Dália, a cunhada apaixonada por Arandir, acredita em sua 
versão. Arandir é obrigado a fugir da polícia que cerca sua casa e se refugia num 
hotel, onde é surpreendido pela presença da cunhada e pelo sogro que, desesperado 
provoca o trágico desfecho do filme: ele sim, Aprígio, sempre fora apaixonado pelo 
genro e por isso tentava impedir o casamento da filha. Arandir foge,  mas o tiro do 
sogro o alcança no asfalto. 
 
VC0106 (não circula), XDVD0310 (circula) 
 
 

A falecida 
HIRSZMAN, Leon, 1937-1987 
Brasil, 1965, 90 min 
 
História de Zulmira, mulher pobre do subúrbio do Rio de Janeiro que sonha com um 
funeral de luxo. Resumo baseado na capa do DVD. 
 
VC0186 (não circula), XDVD0110 (circula), DVD1445 (circula) 



 
 

 
Toda nudez será castigada 
JABOR, Arnaldo, 1940- 
Brasil, 1972, 107 min 
 
Herculano, um homem puritano de família tradicional, sempre foi fiel a esposa. 
Quando ela está prestes a morrer, ele promete a seu filho, Serginho, que jamais terá 
outra mulher. Patrício, irmão de Herculano que vive às suas custas, aproveita uma 
crise de desespero do irmão e lhe mostra uma fotografia de Geni, prostituta em um 
bordel. Após embebedar-se, Herculano vai ao bordel, encontra Geni e passa a noite 
com ela. Herculano promete casamento a Geni, mas para isto precisa fazer seu filho 
viajar. Serginho recusa-se a partir e, escondido do pai, envolve-se com Geni, que se 
apaixona por ele. Geni comete suicídio ao saber que Serginho fugiu com um ex-
presidiário que conheceu na prisão. Herculano recebe uma fita cassete gravada por 
Geni contando toda a história. 
 
VC0188 (não circula), DVD0018 (circula) 
 
 

Henrique V 
OLIVIER, Laurence, 1907-1989 
Estados Unidos, 1945, 137 min 
 
Trajetória de Henrique V, rei da Inglaterra. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0241 (não circula) 
 
 

Ernani 
MONTELL, Preben 
VERDI, Giuseppe; Composição 
Itália, 1982, 130 min 
 
VC0262 (não circula), VC0450 (não circula) 
 
 

Henrique V 
BRANAGH, Kenneth, 1960- 
Grã-Bretanha, 1989, 137 min 
 
Drama baseado no teatro de William Shakespeare. Em 1415, o jovem britânico 
Henrique V decide (convencido pelo arcebispo) recuperar o trono da França, ao qual 
julga ter direito devido a motivos dinásticos. O irado Henrique, após enfrentar traições 
internas e a zombaria dos franceses, leva seus súditos à guerra contra o rei Carlos VI, 
no próprio território frances. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0308 (não circula), XDVD1343 (circula) 
 
 
 

 



Dsencanto 
Lean, David, 1908-1991 
Grã-Bretanha, 1945, 85 min 
 
Laura, mulher casada e mãe de dois filhos, conhece casualmente o médico Alec, 
também casado e com filhos, em uma estação de trem quando ele a ajuda a retirar um 
grão de areia do olho. Após se encontrarem mais duas vezes ao acaso na rua e no 
restaurante, eles se apaixonam e começam a se encontrar regularmente. Para que 
não descubram seu segredo,  Laura mente ao marido e a outros conhecidos. Sente-se 
culpada, mas leva o caso adiante até que Alec aceita a proposta de trabalhar em um 
local distante, para onde se mudará com a família. Sem saber se terão oportunidade 
de se verem novamente, prometem nem mesmo escreverem um ao outro. Laura 
sente-se infeliz e chega a pensar em cometer suicídio, mas continua a viver com o 
marido e os filhos. 
 
VC0312 (não circula), DVD4127 (circula) 
 
 

Teatro Guaíra 
BACK, Sylvio, 1937- 
Brasil, 1977, 10 min 
 
A história do Teatro Guaíra, em Curitiba, a maior casa de espetáculos do Brasil, cuja 
construção estendeu-se da década de 50 até os anos 70. Destacam-se as qualidades 
técnicas do teatro e sua importância dentro do movimento teatral da cidade. Contém 
imagens de alguns espetáculos de teatro e dança. 
 
VC0326 (não circula), XDVD0316 (circula) 
 
 

Longo caminho da morte 
CALASSO JR, Júlio, 1941- 
Brasil, 1970, 100 min 
 
A vida e a morte do Coronel Orestes, fazendeiro de café decadente, que perpassa três 
gerações entre o desespero, as alucinações e o socorro de três esposas distintas. A 
cidade, síntese da modernização do país, enterra definitivamente o oligarca 
construindo prédios sobre o solo que, anteriormente, fizera o prestígio do personagem. 
Resumo extraído do site da Cinemateca Brasileira. 
 
VC0378 (não circula), XDVD0338 (circula) 
 
 

Otelo 
MONTELL, Preben 
VERDI, Giuseppe, 1813-1901; Composição 
Estados Unidos / Itália, 1982, 370 min 
 
 
VC0396 (não circula), XDVD0725 (circula) 
 
 

 



Rei Lear 
ELLIOTT, Michael, 1931-1984 
Estados Unidos, 1984, 150 min 
 
Drama baseado na peça de William Shakespeare onde o velho rei Lear divide o seu 
reino entre três filhas, deixando a caçula Cordélia fora da partilha, por não ter 
conseguido fazer um discurso sobre seu amor e devoção ao pai à altura do de suas 
irmãs. Mais tarde será ela, como rainha da França, que virá ao encontro de seu pai 
enlouquecido e na miséria, pois fora renegado pelas "amorosas" filhas. Resumo: FDE, 
Série Apontamentos. 
 
VC0399 (não circula) 
 
 

Ópera do malandro 
GUERRA, Ruy, 1931- 
Brasil / França, 1986, 105 min 
 
Em 1941, Max, um malandro carioca elegante e sedutor, recebe a notícia do ataque 
do Japão à Pearl Harbour e, com um grupo de marinheiros americanos, planeja uma 
retaliação ao cabaré de Otto, um alemão mal-humorado que reina sobre o império das 
boates e bordéis do submundo carioca. O cabaré fica praticamente destruído, mas o 
comissário Tigrão, amigo de infância de Max, o deixa livre. Otto descobre o 
responsável pelo seu prejuízo e se vinga demitindo Margot, a protegida de Max. Mas 
quando Geni, travesti apaixonado por Max, o informa que vai chegar à cidade 
Ludmilla, a filha de Otto, ele resolve seduzi-la sem imaginar o que sua paixão 
inesperada poderá acarretar, pois Ludmila pretende tirar proveito da guerra fazendo 
contrabando. Resumo baseado nos sites www.65anosdecinema.pro.br e 
www.choveu.net 
 
VC0417 (não circula), XDVD0083 (circula) 
 
 

Bodas de sangue 
SAURA, Carlos, 1932- 
Espanha, 1981, 68 min 
 
Companhia de dança ensaia coreografia de uma peça teatral, baseada na obra do 
espanhol Federico García Lorca. 
 
VC0419 (não circula), DVD2513 (circula) 
 
 

Dona Violante Miranda 
BARROS, Fernando de, 1915-2002 
Brasil, 1960, 75 min 
 
VC0420 (não circula), DVD1284 (circula) 
 
 

Besame mucho 
RAMALHO JR, Francisco, 1940- 
Brasil, 1987, 108 min 



 
A trajetória de dois casais de amigos: Xico e Olga, Tuca e Dina. Os casais passam por 
uma crise em seus relacionamentos afetivos, com Xico se separando de Olga e Tuca 
ameaçando Dina com uma faca. A partir daí a história passa a ser narrada do fim para 
o começo, mostrando o romance dos casais na cidade do interior, o casamento, o 
sexo, a carreira profissional, os fatos políticos ocorridos nas décadas de 60 e 70, e 
como a canção Besame mucho interferiu em suas vidas. Resumo baseado no site 
adorocinemabrasileiro. 
 
VC0443  (não circula), XDVD0325 (circula), DVD1810  (não circula) 
 
 

A dama do lotação 
D'ALMEIDA, Neville, 1941- 
Brasil, 1978, 105 min 
 
XDVD0307 (circula) 
 
 

Os sete gatinhos 
D'ALMEIDA, Neville, 1941- 
Brasil, 1980, 105 min 
 
Seu Noronha é continuo da Câmara dos Deputados, onde serve cafezinho aos 
parlamentares. Sua esposa vive na mais completa solidão. O casal tem cinco filhas, 
quatro das quais prostitutas. Seu Noronha faz vista grossa para o comportamento de 
Débora, Arlete, Aurora e Hilda, desde que todas contribuam para o enxoval de Silene, 
a caçula de quinze anos. Mantida fora do ambiente familiar e preservada para o 
casamento, Silene é uma aluna interna num colégio de rígida disciplina. Um dia ela é 
expulsa da escola por ter matado uma gata prenha. Noronha não acredita na versão 
dada pelo diretor e mais tarde, após muita discussão, a família descobre que Silene 
está grávida. Noronha abandona a Câmara e transforma o lar num bordel, acreditando 
que as filhas ganhariam mais trabalhando em casa. Desmoralizado, o chefe de família 
torna-se presença incômoda no bordel e é assassinado pela mulher e filhas. Resumo 
baseado no site da Cinemateca. 
 
VC0446 (não circula), XDVD0235 (circula) 
 
 

Dercy Gonçalves: bravo, bravissimo 
VANNUCCI, Augusto Cesar; BRÁS, Alexandre 
Brasil, 1991, ca.72 min 
 
Programa especial sobre a atriz e comediante Dercy Gonçalves. Em meio a trechos de 
seu espetáculo Bravo, bravíssimo, a atriz conta passagens de sua vida e carreira, 
mostra a cidade e a casa onde nasceu e comenta a homenagem que recebeu da 
Escola de Samba Unidos do Viradouro. 
 
VC0476 (não circula) 
 
 

O rei do Rio 
BARRETO, Fábio, 1957- 
Brasil, 1984, 107 min 



 
DVD1296 (circula) 
 
 

 
O pagador de promessas 
DUARTE, Anselmo, 1920-2009 
Brasil, 1962, 95 min 
 
Zé do Burro faz uma promessa no Candomblé para Iansã (Santa Bárbara): se seu 
burro ficar curado carregará uma cruz pelo sertão até a Igreja de Santa Bárbara em 
Salvador. Acompanhado por Rosa, sua mulher, viaja para cumprir a promessa. 
Chegam à noite. Exausta, Rosa dorme em um hotel e o trai com um desconhecido, 
enquanto ele espera na porta da igreja. No dia seguinte, dia de Santa Bárbara, o 
Padre impede sua entrada com a cruz, considerando a promessa um sacrilégio. Zé do 
Burro resiste, a multidão se aglomera, ele é acuado por policiais, ouve-se um tiro. Zé 
do Burro morre. Seu corpo é colocado sobre a cruz, a porta da igreja arrombada, e ele 
cumpre a promessa depois de morto. 
 
VC0499 (não circula), VC1071 (não circula), XDVD0145 (circula), DVD0923 (não 
circula), DVD3383 (circula) 
 
 

Olhos vendados 
SAURA, Carlos, 1932- 
Espanha, 1978, 110 min 
 
Impressionado com o depoimento de uma argentina sobre como fora torturada durante 
a ditadura militar, diretor de teatro decide usar suas declarações como centro de uma 
nova peça. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0523 (não circula), XDVD0646 (não circula) 
 
 

O barbeiro de Sevilha 
PONNELLE, Jean-Pierre, 1932-1988 
ROSSINI, Gioacchino, 1792-1868; Composição 
Itália, 1974, 142 min 
 
VC0549  (não circula), XDVD0427 (circula) 
 
 

Hamlet 
ZEFFIRELLI, Franco, 1923- 
Estados Unidos, 1990, ca.130 min 
 
O príncipe herdeiro da Dinamarca vive obcecado com a idéia de que o pai tenha sido 
envenenado pelo próprio irmão. Ofende-o, ainda, o rápido casamento da mãe com o 
usurpador do trono. Assediado pelo fantasma do pai, procura vingança, ao mesmo 
tempo em que tenta assegurar o amor de uma jovem dama da corte. Resumo: Vídeo 
1997. 
 
VC0554 (não circula), DVD0383 (circula) 



Trono manchado de sangue 
KUROSAWA, Akira, 1910-1998 
Japão, 1957, 110 min 
 
No Japão do século XVI, general heróico volta de uma batalha e encontra na floresta 
bruxa que lhe prevê um grande futuro. A esposa ambiciosa quer que ele se torne rei e 
para isso trama a morte do monarca. Mas as coisas começam a se complicar para o 
casal. Resumo: VideoBook. 
 
VC0599 (não circula), VC1416 (não circula), VC1751 (não circula), DVD0866 (não 
circula), DVD1627 (circula) 
 
 

A megera domada 
ZEFFIRELLI, Franco, 1923- 
Estados Unidos / Itália, 1966, 122 min 
 
Em Pádua, nobre não aceita noivos para a filha mais moça, enquanto não encontrar 
pretendentes para a mais velha, de temperamento genioso. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0641 (não circula), VC1769 (não circula) 
 
 

Mulher pública 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Grã-Bretanha, 1927, 55 min 
 
Triângulo amoroso envolvendo a inconstante Larita, seu marido alcoólatra, e um jovem 
pintor com tendências suicidas por quem ela se apaixona. Resumo: VideoBook. 
 
VC0656 (não circula) 
 
 

Eduardo II 
JARMAN, Derek, 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1991, 90 min 
 
Durante o século XVI, o rei inglês Edward II torna-se uma ameaça para o reino quando 
ignora sua esposa e assume, abertamente, um caso amoroso com um plebeu. A 
rainha e seu amante conspiram para derrubá-lo e tomar o poder. 
 
VC0662 (não circula), DVD1277 (circula) 
 

 
Cyrano  
RAPPENEAU, Jean-Paul, 1932- 
França, 1988, 138 min 
 
O poeta e espadachim Cyrano de Bergerac, conhecido em toda a França pelo seu 
enorme nariz, apaixona-se por sua bela prima Roxanne. Temendo ser rejeitado por 
causa de sua feiúra, não ousa confessar seu amor. O jovem Christian de Neuvillete, 
que também ama Roxanne, pede que Cyrano o ajude a conquistá-la, escrevendo 



cartas de amor. A moça se encanta pelas belas palavras, sem saber que seu 
verdadeiro autor é Cyrano. 
 
FraVC0673  (não circula), DVD0351 (circula) 
 
 

Cabaret 
Fosse, Bob, 1927-1987 
Estados Unidos, 1972, 123 min 
 
Brian Roberts, estudante da Universidade de Cambridge, chega a Berlim em 1931 
para completar seus estudos na Alemanha. Sem muito dinheiro, ele planeja ganhar a 
vida ensinando inglês enquanto vive em uma pensão barata, onde faz amizade com 
outro dos inquilinos, entre eles, a americana Sally Bowles. Ela é exteriormente uma 
pessoa extravagante, perpetuamente feliz, que trabalha como cantora no decadente 
Kit Kat Klub, um local de estilo cabaré. A fachada exterior de Sally é igual a do Klub, 
supervisionada pelo onipresente Mestre de Cerimônias. Sally atrai Brian em seu 
mundo e inicialmente quer que ele seja um de seus muitos amantes, até que ela 
descobre que ele é um homossexual, embora celibatário. Entre seus outros amigos 
estão seus alunos, o pobre Fritz Wendel, que quer ser um gigolô para viver uma vida 
confortável, e a linda e elegante Natalia Landauer, uma herdeira judia. (Fonte: 
www.imdb.com) 
 
VC0677 (não circula), XDVD1333 (circula), DVD4135  (não circula) 
 
 

PRkadeia 
CARON, Eduardo 
Brasil, 1992, 15 min 
 
Dois ladrões roubam equipamentos de rádio e montam uma emissora pirata. Suas 
transmissões fantasiosas fazem grande sucesso entre os ouvintes e criam muita 
confusão. 
 
VC0733 (não circula), VC0734 (não circula), XVC0267 (não circula), XDVD0669 
(circula) 
 
 

Em processo 
ESTEVES, Cristiane Palazzo Zuan 
Brasil, 1995, 25 min 
 
Imagens da peça Édipo Rei encenada no centro de São Paulo entercortadas pelos 
depoimentos de Renato Borghi, Luis Carlos Vasconcelos, Nelson de Sá, Élcio 
Nogueira e por pequenos trechos das peças "O rei da vela", "Auto da paixão", "Vão da 
sarapalha" e "Matogrosso". 
 
VC0737  (não circula), XDVD0623 (circula) 
 
 

Doce pássaro da juventude 
ROEG, Nicholas, 1928- 
Estados Unidos, 1991, 95 min 
 



Consagrada porém decadente atriz se envolve com jovem gigolô. De passagem pela 
cidade natal do rapaz, no sul dos EUA, eles se embrenham num emaranhado de 
paixão, cobiça e dor. Resumo: VideoBook. 
 
VC0775 (não circula), XDVD1348 (circula) 
 
 

Bienal Internacional de Säo Paulo, 20 (fita 2) 
Brasil, 1989, 120 min 
 
Coletânea de reportagens sobre o evento exibidas em diversos telejornais e 
programas de televisäo. Conteúdo: as obras de Ives Klein e Martin Puryear, 
comentadas por Otávio Roth; a crise provocada pela demissão do curador 
internacional Carlos von Schmidt; entrevista com Alex Periscinoto, presidente da 
Bienal; a Sala Eletrografia; o espetáculo Crack (teatro de bonecos); o roubo de uma 
tela de Vieira da Silva; entrevista com Joäo Cândido Galväo, curador dos Eventos 
Especiais e a Sala Cenografia, com cenários de peças teatrais; a sala de Cuba e o 
vídeo Ajubel por Ajubel, sobre seu curador, o artista Alberto Morales; o espetáculo 
Scanlines, do grupo belga Plan K. 
 
VC0805 (não circula) 
 
 

Carreras, Domingo, Pavarotti in concert 
LARGE, Brian, 1939- 
Grã-Bretanha, 1990, 86 min 
 
VC0819 (não circula) 
 
 

Bob Wilson: The civil wars 
BROOKNER, Howard 
Estados Unidos, 1986, 90 min 
 
Documentário sobre o dramaturgo contemporâneo de vanguarda Robert Wilson e sua 
peça The civil warS. Na primeira parte, Wilson fala de seu trabalho e vários 
colaboradores dão seus depoimentos, entre os quais o músico Phillip Glass e a 
coreógrafa Lucinda Childs. Säo exibidos trechos das seguintes peças: A letter for 
Queen Victoria; The life and times of Joseph Stalin; Deafman glance; Einstein on the 
beach; Ka Mountain. A segunda parte concentra-se na produçäo de The civil WarS, 
peça em seis partes, montada em seis países por seis diferentes companhias teatrais. 
São documentados os ensaios em cada um dos países. 
 
VC0825  (não circula), XDVD0352 (circula) 

 
 
Tier mon 
La Fura dels Baus 
Espanha, 199-, 5 min 
 
Trechos de uma apresentaçäo do grupo de teatro cataläo. 
 
VC0826 (não circula) 



 
La tirolesa / Obelisco 
La Organizacion negra 
Argentina, 1990, 7 min 
 
Registro de uma apresentaçäo do grupo teatral argentino. 
 
VC0829 (não circula) 
 
 

Barrela 
CURY, Marco Antonio 
Brasil, 1990, 72 min 
 
VC0837 (não circula), XDVD1345 (circula) 
 
 

Boca de ouro 
SANTOS, Nelson Pereira dos, 1928- 
Brasil, 1962, 103 min 
 
História do bicheiro Boca de Ouro, que carrega o estigma de ter nascido na pia do 
banheiro de uma gafieira e possui o grande desejo de ser enterrado em um caixão de 
ouro. Excêntrico, manda um dentista arrancar seus 32 dentes perfeitos e colocar uma 
dentadura inteira de ouro. Acusado de vários crimes, morre assassinado. Um repórter 
é designado para levantar sua vida e entrevista a amante do bicheiro. Acabam indo 
juntos ao enterro, que está repleto de curiosos.Um deles anuncia que Boca de Ouro 
está com um só dente. O caixão passa, é de madeira, barato. 
 
VC0863 (não circula), VC1073 (não circula), XDVD0069 (circula) 
 
 

De repente, no último verão 
MANKIEWICZ, Joseph L, 1909-1993 
Grã-Bretanha, 1959, 112 min 
 
Internada numa clínica para tratamento mental, bela jovem afirma que seu primo foi 
brutalmente assassinado. Sua tia, porém, diz que tudo não passa de alucinação. Um 
neurocirurgião tenta resolver o mistério. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0899 (não circula), VC1783 (não circula), XDVD1376 (circula) 
 
 
 

A caixa de Pandora 
Pabst, George Wilhelm, 1885-1967 
Alemanha, 1928, 105 min 
 
Pobre florista torna-se a protegida, e  depois esposa, de um editor de jornal. A relação 
tem conseqüências inesperadas. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0910 (não circula), XDVD0236 (circula), DVD0925/6 (não circula) 
 



 

Estética da voz para o teatro e para a vida 
Brasil, 1996, ca.90 min 
 
Aula em vídeo ministrada pela atriz e fonoaudióloga Eudosia Acuña Quinteiro, sobre 
técnicas vocais para atores de teatro. Xuxa Lopes, Cláudio Fontana e Fernando Neves 
falam sobre a formaçäo vocal do ator e sobre a importância do trabalho do 
fonoaudiólogo no teatro. Os atores fazem demonstraçöes dos exercícios e técnicas  
explicadas pela professora. Säo exibidas algumas imagens da peça Mary Stuart. 
 
VC0924 (não circula) 
 
 

Do mulungu ao tiridá 
SANZ, Sérgio 
Brasil, 1990, ca.25 min 
 
Fernando Augusto, diretor do grupo Sorriso mamulengo, fala sobre o teatro de 
bonecos no Brasil e em Olinda, sede do grupo. Manipuladores apresentam alguns 
tipos de bonecos e exibem as técnicas de manipulação. A confecção de um 
mamulengo é mostrada de forma suscinta. O documentário é ilustrado com imagens 
de Olinda, de bonecos gigantes passeando na cidade e com trechos da peça Olinda 
Olanda Olindamente Linda, nos quais aparecem mamulengos em cenários diversos 
dançando, lutando com varas, fazendo procissão, etc. É também mostrada a atuação 
dos manipuladores sob o cenário. 
 
VC0930 (não circula) 
 
 

Uma rua chamada pecado 
KAZAN, Elia, 1909-2003 
Estados Unidos, 1951, 125 min 
 
Mulher neurótica visita a irmã e o cunhado e acaba perturbando a vida do casal. 
Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0943 (não circula), DVD0020 (circula) 
 
 

Júlio César 
MANKIEWICZ, Joseph L, 1909-1993 
Estados Unidos, 1953, 116 min 
 
A conspiração política que levou ao assassinato de Júlio César e a conseqüente luta 
pelo poder entre os partidários e os inimigos do general romano. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0964 (não circula), XDVD1335 (circula) 
 
 

Muito barulho por nada 
BRANAGH, Kenneth, 1960- 
Grã-Bretanha / Estados Unidos, 1993, 111 min 
 



Comédia baseada na peça homônima de William Shakespeare, em que as mulheres 
da vila de Messina, na Sicília, aguardam o retorno dos soldados do príncipe de 
Aragão, com quem, naturalmente, se envolverão, em meio a intrigas e confusões. 
Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0975 (não circula), DVD0635 (circula) 
 
 

Ao sul do Pacífico 
LOGAN, Joshua, 1908-1988 
Estados Unidos, 1958, 177 min 
 
VC0984 (não circula) 
 
 

O sucesso a qualquer preço 
FOLEY, James 
Estados Unidos, 1992, 100 min 
 
Em uma agência imobiliária, quatro corretores começam uma luta insana para vencer 
concurso de melhor vendedor. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0985 (não circula), VC1584 (não circula) 
 
 

Portal do inferno 
KINUGASA, Teinosuke, 1896-1982 
Japão, 1953, 88 min 
 
No século XII, a disputa entre os clãs dos Heike e dos Genji serve como pano de 
fundo para narrar a tragédia amorosa de um partidário dos Heike. Um samurai e sua 
amante preparam o assassinato do marido. Mas é a ela que o amante mata, por 
engano. 
 
VC1042 (não circula) 
 
 

Como agarrar um milionário 
NEGULESCO, Jean, 1900- 
Estados Unidos, 1953, 95 min 
 
Três modelos alugam apartamento luxuoso em Nova York com o propósito de atrair 
admiradores ricos e aplicar o golpe do baú. Depois de vários encontros descobrem 
que preferem o amor ao dinheiro, mas tudo acaba bem quando uma delas se apaixona 
e casa com um milionário. 
 
VC1053 (não circula), DVD0121 (circula) 
 
 

Auto da paixão 
LIMA, Romero de Andrade; MELLO, Geraldo Anhaia 
Brasil, 199-?, 67 min 
 



Registro da apresentação da peça "Auto da paixão" 
 
VC1089  (não circula) 
 
 

A voz da rua 
JANUÁRIO, Marcelo; Reportagem 
Brasil, 1997, 13 min 
 
Reportagem sobre grupos de teatro de rua, que se apresentam em locais públicos, 
sempre de surpresa. Mostra performances em restaurantes e entrevistas com atores 
dos grupos Assalto e Piratas da Alegria. 
 
VC1158 (não circula), VC1159 (não circula), XDVD0661 (circula) 
 
 

Luchando 
Porter, Russell 
Cuba, 1994, 55 min 
 
Documentário que retrata a vida em Cuba durante o "Período Especial" enfocando 
principalmente a situação e a crise econômica do país. Apresenta depoimentos da 
população local e personalidades como: Basileo Gutierrez, do ICAP; Abel Prieto, 
membro do Comitê Central Comunista Cubano; Fernando Birri, diretor do EICTV - 
Escola Internacional de Cinema e TV Cubano; Fabiana Palterson, diretora do Grupo 
de Teatro Estudio Macubá, ator Jorge Perugorria e artistas da peça teatral Manteca. 
Eles discorrem sobre: crise econômica cubana; bloqueio econômico dos EUA e outros 
países; a dificuldade na aquisição de gêneros alimentícios e de consumo; a esperança 
de melhoria desta situação; a demora ou não obtenção de visto para deixar o país e 
ingressar nos EUA; nacionalismo e imperialismo; o papel do teatro neste contexto; 
necessidade de defesa da cultura cubana; aspectos do filme Fresa y chocolate. São 
apresentadas imagens diversas de Cuba, das cidades de Havana e Santiago de Cuba, 
shows musicais, cantores e pessoas dançando. Mostra ainda, ensaios e trechos da 
peça Manteca do grupo Teatro Mio e da peça teatral do grupo Estudio Macubá, além 
de cenas do filme Fresa y chocolate de Gutierrez Alea. 
 
VC1201 (não circula), XDVD1557 (circula), XDVD1558 (não circula) 
 
 

 
Sua esposa e o mundo 
CAPRA, Frank, 1897-1991 
Estados Unidos, 1948, 122 min 
 
Um industrial idealista candidata-se à presidência da República, manipulado por uma 
ambiciosa dona de jornal. Sua esposa Mary ajuda-o a manter a integridade e a 
independência durante a campanha. 
 
VC1249 (não circula) 
 
 
 
 



Tiros na Broadway 
ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1994, 99 min 
 
Em Nova Iorque, nos anos 20, o gangster Nick Valenti aceita produzir uma peça 
teatral, com a condição de que sua namorada, dançarina sem talento, receba um 
papel. O autor e diretor da peça enfrenta, assim, dois problemas: a moça e seu 
guarda-costas, que começa a interferir na montagem, mostrando inesperados dotes 
artísticos. 
 
VC1286 (não circula) 
 
 

Série Japão: Teatro Kabuki 
Japão, 1988, 30 min 
 
História do teatro Kabuki - arte de representação típica do Japão, sua origem e 
tradição. Analisa algumas de suas características, tais como: elementos estilizados, 
recursos visuais, movimentos, diálogos, confecção de perucas, técnica de maquiagem, 
vestuário e temas - peças que descrevem a vida da aristocracia e peças centralizadas 
nas danças. Destaca a representação dos papéis femininos por homens, a importância 
da música e da dança e a preocupação em retratar a beleza. 
 
xVC0026 (não circula) 
 
 

O teatro do mundo 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 720 min 
 
Série sobre a história do teatro mundial, em treze capítulos distribuídos em três 
vídeos/dvds (registros separados). 
 
xVC0038/40  (não circula), XDVD1340/2 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: Os criadores 
Grã-Bretanha, 1984, 51 min 
 
O significado e a importância do teatro. A teoria sobre sua origem em rituais mágicos. 
Imagens da cerimônia da chegada da primavera, na ilha grega de Spyros. A figura do 
ator. Trechos da peça O camareiro. Depoimentos de Peter Brook e John Gielgud. 
 
XVC0038 (não circula), XDVD0523 (circula), XDVD1340 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: Dionísio e o teatro grego 
CHEETHAM, Keith 
Grã-Bretanha, 1984, ca.54 min 
 
O nascimento do teatro grego, a partir do ritual. O culto ao deus Dionísio. O apogeu do 
teatro grego, no século V AC. Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. Trechos do trilogia 
Oréstia, de Ésquilo e de As bacantes, de Eurípedes. 



 
XVC0038 (não circula), XDVD0523 (circula), XDVD1340 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: A vez da comédia (capítulo 2) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 56 min 
 
A comédia grega. Trecho de As nuvens, de Aristófanes. A comédia em Roma. os 
dramaturgos Plauto e Terêncio. Trechos de suas peças A casa mal-assombrada e A 
sogra. 
 
XVC0038 (não circula), XDVD1340 (circula) 
 
 

Teatro do mundo: Uma musa de fogo 
Grã-Bretanha, 1984, 56 min 
 
William Shakespeare e o teatro elizabetano. Trechos de Henry V e Hamlet. 
 
xVC0038(não circula), XDVD0522 (circula), XDVD1340 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: A matéria dos sonhos (capítulo 5) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 1984, 56 min 
 
O teatro inglês no século 17: os "masks" e o teatro jacobita. O Renascimento italiano e 
o uso da perspectiva na cenografia. O teatro espanhol. Trechos das peças Bussy 
d'Ambors, de George Chapman, O alcaide de Zalamea, de Calderón de la Barca, 
Mulheres, cuidado com as mulheres e A troca de crianças, de Thomas Midleton. 
 
xVC0038 (não circula), XDVD0522 (circula), XDVD1340 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: Meias de seda e corpetes brancos (capítulo 
7) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 60 min 
 
O período da Restauração, na Inglaterra, marcado por um clima de liberdade que se 
refletiu no teatro. O advento das atrizes e sua influência. O papel e a importância dos 
críticos. A comédia de costumes. Trechos das peças A esposa do campo, A recaída, 
Veneza preservada, O mundo como ele é e de um filme baseado em A importância de 
ser prudente, de Oscar Wilde. 
 
xVC0039(não circula), XDVD1341 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: Badalação e realismo (capítulo 8) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 60 min 
 



O teatro americano. As origens e a formação do musical. A Broadway e o "show-
business". Arthur Miller, Tenessee Willliams e o realismo. Depoimentos de Miller, 
Joseph Papp (produtor), Agnes de Mille (coreógrafa), Eli Wallach (ator) e Jerome 
Robbins. Trechos de A cabana do Pai Tomás, A morte do caixeiro viajante, À margem 
da vida e Oklahoma. 
 
xVC0039(não circula), XDVD1341 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: Os vícios da humanidade (capítulo 6) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 60 min 
 
A Comédie Française. Corneille, Racine e Molière. A oposição entre comédia e 
tragédia. Trechos das peças El Cid, Phedra e Tartufo. 
 
xVC0039 (não circula), XDVD1341 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: O mundo de cabeça para baixo (capítulo 9) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 60 min 
 
O teatro em Weimar, no século 19. O romantismo, Schiller e Goethe. O melodrama na 
Inglaterra. O surgimento do ator-empresário. Trechos das peças Os salteadores, de 
Schiller e Woyzec, de Georg Buchner. 
 
 xVC0040(não circula), XDVD1342 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: Os mestres construtores (capítulo 10) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 60 min 
 
Ibsen, Strindberg, Bernard Shaw e Wedekind. Trechos das peças: Peer Gynt, Casa de 
bonecas, Hedda Gabler e Solness, o construtor, de Ibsen; Homem e super-homem, de 
Shaw; Senhorita Júlia, de Strindberg; Lulu, de Wedekind. 
 
xVC0040 (não circula), XDVD1342 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: Os atores não compreendem (capítulo 11) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 60 min 
 
Tchekhov, Stanislavisky e a revolução na arte de representar. O Abbey Theatre, em 
Dublin, Irlanda. O "Actor's Studio" e a versão americana do método de Stanislavsky. 
Trechos das peças O mesmo campo, de Turguenev, A gaivota, de Tchekhov e O 
playboy do mundo ocidental. 
 
xVC0040 (não circula), XDVD1342 (circula) 
 
 



O teatro do mundo: Um lugar no coro (capítulo 12) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 60 min 
 
O teatro contemporâneo. Trechos das peças Geração em revolta, de John Osborne; 
Ubu-rei, de ALfred Jarry; Seis personagens à procura de um autor, de Luigi Pirandello; 
Marat-Sade, de Antonin Artaud; Mãe Coragem, de Bertold Brecht; Esperando Godot, 
de Samuel Beckett. Depoimentos de Osborne e Harold Pinter. 
 
xVC0040 (não circula), XDVD1342 (circula) 
 
 

O teatro do mundo: Os mistérios (capítulo 3) 
WILLIAMS, Miska 
Grã-Bretanha, 198-, 60 min 
 
Europa, 500 CD. A decadência da tradição teatral, no início da civilização cristã. A 
oposição da Igreja. A "reciclagem" das celebrações pré-cristãs e o surgimento dos 
"mistérios". Trecho de O tormento do inferno. Os mistérios de York. As "moralidades". 
A "comedia dell'arte", na Itália, século 15. Contém trechos de peças. 
 
 xVC0040 (não circula), XDVD1342 (circular) 
 
 

Tartufo 
MURNAU, Friedrich Wilhelm, 1888-1931 
Alemanha, 1925, 70 min 
 
O idoso senhor Ratt planeja deixar sua herança para sua hipócrita governanta. Para 
evitar que isso aconteça, seu neto apresenta-se disfarçado e projeta o filme Tartufo, 
que conta a história do milionário Orgon, prestes a ser enganado por um falso amigo. 
A trama é descoberta pela esposa de Orgon, que desmascara o trapaceiro Tartufo. 
Assistindo ao filme, o sr. Ratt percebe que está sendo enganado. 
 
xVC0089 (não circula) 
 

Vestido de noiva 
ANTUNES FILHO, 1929-; Adaptação 
Brasil, 1974, ca.90 min 
 
xVC0094 (não circula), XDVD0249 (circula) 
 
 

Maria Callas: début à Paris 
BENAMOU, Roger 
França, 1958, 97 min 
 
xVC0095 (não circula) 
 
 

Yo-Yo Ma, inspirado por Bach: Lutando por esperança 
FICHMAN, Niv 
Canadá, 1997, 54 min 



 
O encontro do violoncelista com um ator de teatro Kabuki, especializado em papéis 
femininos, interpretando a Suíte n. 5 para violoncelo, de Bach. 
 
xVC0105 (não circula) 
 
 

Gata em teto de zinco quente 
Gata em teto de zinco quente 
BROOKS, Richard, 1912-1992 
Estados Unidos, 1958, 108 min 
 
História ambientada na década de cinquenta sobre uma rica família sulista, cujo pai é 
dominador e está com câncer. Um de seus filhos, Brick, ex-atleta, é alcoólatra, casado 
e sem filhos, cuja esposa sente-se frustrada por não despertar o interesse sexual do 
marido. 
 
xVC0106 (não circula) 
 
 

Rua 42 
BACON, Lloyd, 1889-1955 
Estados Unidos, 1933, 91min 
 
Os atropelos financeiros e sentimentais de um diretor teatral que tem que montar uma 
revista musical em estilo de grande espetáculo (Resumo extraído do Dicionário de 
filmes de George Sadoul) 
 
xVC0226 (não circula) 
 
 

A malvada 
MANKIEWICZ, Joseph L, 1909-1993 
Estados Unidos, 1950,  
 
Margo Channing, célebre atriz da Broadway que começa a envelhecer, acolhe e 
emprega como secretária Eve Harrington, uma jovem fã. Aos poucos, Eve começa a 
controlar a vida de Margo e manipular seus amigos, até conseguir tomar seu lugar 
numa peça e tornar-se uma estrela. 
 
DVD0083 (não circula), XDVD1426 (circula) 
 
 

Canção da primavera 
Cuprien, Ségur; Bonfioli, Igino, 1886-1965 
Brasil, 1923, 109 min 
 
Luiz Roldão, fazendeiro severo, casado e com dois filhos pequenos - Lili e Jorge, 
promete no leito de morte de seu pai unir pelo casamento sua família com a de Bento, 
o melhor amigo de seu pai. Quando os filhos crescem vê a dificuldade em cumprir o 
prometido. Jorge, apesar de noivo de Rosita, filha de Bento, ama Lina, afilhada de 
Luiz. Jorge fará tudo para se casar com Lina. Após muitos percalços Luiz vê a sua 
promessa cumprida, pois sua filha Lili ama Carlos, filho de Bento. Luiz consente então 
no casamento de Jorge e Lina. 



 
VC1280 (não circula), XDVD1404 (circula) 
 
 

Uma cena precisa: procedimentos para uma cena quase 
pronta: A transmissão 
COUTINHO, Eduardo Tessari; PIAZENTIN, René 
BRADBURY, Ray; Texto; MORAES, Elisabete; Tradução 
Brasil, 2000, 14 min 
 
Documentação da montagem da peça "O pedestre", de Ray Bradbury, com 
intervenções vocais do autor da tese em determinados trechos. Para ser 
compreendido, o vídeo deve ser acompanhado pela leitura do texto da tese. 
 
VC1327 (não circula), VC1328 (não circula), XDVD1424 (circula) 
 
 

Uma cena precisa: procedimentos para uma cena quase 
pronta: Espetáculo "Fala ou não fala?" 
COUTINHO, Eduardo Tessari 
Brasil, 2000, 42 min 
 
VC1329 (não circula), VC1330(não circula), XDVD1425 (circula) 
 
 

Othello 
WELLES, Orson, 1916-1985 
Estados Unidos / Itália / França / Marrocos, 1952, 93 min 
 
Othello, um general conhecido como o "Mouro de Veneza", casa-se com a aristocrata 
Desdêmona. O intrigante Iago convence-o de que a esposa o está traindo e ele a 
mata. 
 
DVD0001 (circula), DVD0300 (não circula), DVD2910 (circula) 
 
 

Diário de um gênio 
RIOS FILHO, Rafael; Dir. e adapt. teatral; DALI, Salvador; Texto original 
Brasil, 2000, 36 min 
 
Apresentação da peça "Diário de um gênio". Antes do início da peça o diretor comenta 
sobre os figurinos e o material utilizado no seu preparo: a sucata. Mostra vestimentas, 
máscaras, sapatos, adereços de cabeça e um bandolim, e explica como foram 
confeccionados. 
 
VC1334 (não circula), VC1335 (não circula) 
 
 

No teatro da vida 
LA CAVA, Gregory, 1892-1952 
Estados Unidos, 1937, 92 min 
 



Uma jovem bela e rica decide tentar carreira de atriz de teatro na Broadway sem o 
auxílio de sua família. Passa a morar numa pensão para moças do meio teatral e 
consegue com êxito encenar uma peça. 
 
VC1362 (não circula) 
 
 

Ana e o rei 
TENNANT, Andy 
Estados Unidos, 1999, 148 min 
 
Narra o romance entre o rei do Sião (Tailândia) e a jovem viúva Ana Leonoweus, uma 
inglesa encarregada de educar seus filhos, no século 19. Resumo: Cineguia 
 
VC1368 (não circula) 
 
 

Romeu e Julieta 
LUHRMANN, Baz (Bazmark Anthony), 1962- 
Estados Unidos, 1996, 120 min 
 
Adaptação da peça Romeu e Julieta de Shakespeare, ambientada na década de 1990 
na cidade fictícia de Verona, nos Estados Unidos. 
 
DVD0045 (circula) 
 
 

Romeu e Julieta 
ZEFFIRELLI, Franco, 1923- 
Itália / Grã-Bretanha, 1968, 135 min 
 
No século XV, em Verona, Itália, as famílias Montecchio e Capuleto vivem em 
constante rivalidade. Romeu Montecchio participa de um baile na casa dos Capuleto, 
onde conhece Julieta. Movidos por uma paixão incontrolável, os jovens se casam às 
escondidas. Porém, Romeu é obrigado a fugir para Mantua, depois de matar Tebaldo, 
que havia assassinado seu primo Mercurio. Julieta, para escapar do casamento com o 
conde Paris, faz uso de uma droga criada pelo Frei Lourenço, que lhe dará a 
aparência de morta. Sem saber do plano, Romeu é levado a crer que Julieta está 
realmente morta. Resumo: Revista Set. 
 
VC1417 (não circula), VC1782 (não circula) 

 
 
Teatro Amazonas 
MICHILES, Aurélio 
Brasil, 1998, 24 min 
 
Retrata a história do Teatro Amazonas, em Manaus, construído no final do século 19. 
Sua história se mescla a eventos como a proclamação da República e a urbanização 
de Manaus, quando a região vivia o ciclo da borracha. Traz depoimentos de Mário 
Ypiranga Monteiro, historiador, sobre o então governador do amazonas Eduardo 
Ribeiro; da arquiteta Ana Lúcia Abrahim que comenta o projeto arquitetônico do 
Teatro, inserido no projeto de urbanização de Manaus; de artista plástico Otoni 



Mesquita, comentando os elementos arquitetônicos do edifício e de Chloé Souto 
Loureiro, escritora. Apresenta imagens antigas e atuais do Teatro e da cidade de 
Manaus. Traz ainda fotos do governador Eduardo Ribeiro. 
 
VC1447 (não circula) 
 
 

Toda nudez será castigada: making of 
HARLEY, Karen 
Brasil, 1998, 54 min 
 
Traz imagens do espetáculo teatral "Toda nudez será castigada" de Nelson Rodrigues, 
produzido em 1998, dirigido por Moacyr Góes e protagonizado por Marília Pera. 
Apresenta as leituras dos textos pelos atores; aquecimento e exercícios realizados 
antes das leituras; ensaios da peça e cenas dos bastidores da estréia. Algumas cenas 
do ensaio fundem-se com cenas da apresentação da peça. Traz depoimentos do 
diretor Moacyr Góes; Bete Rabetti, dramaturga; da atriz Fernanda Montenegro e do 
crítico de arte Sábato Magaldi. Eles comentam a peça, sua história e temática, falam  
de Nelson Rodrigues, seus trabalhos e  linguagem teatral. Traz ainda depoimentos dos 
atores: Marília Pera, André Valli, Walter Breda, Leon Goes, do cenógrafo José Dias e 
do iluminador Marcelo Quinderé. O vídeo está dividido em: O início; Palavra; Humor; 
Contracenação; Obsessão em 3 atos; Cenário e luz; Ator e Estréia. 
 
VC1468 (não circula) 
 
 

Homens intrépidos 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1940, 100 min 
 
Conta a história de marinheiros tripulantes de um navio cargueiro britânico durante a 
Segunda Guerra Mundial. A maioria deles vive sem laços afetivos em terra. Durante a 
viagem de um porto dos Estados Unidos para a Inglaterra com o objetivo de 
transportar um carregamento de munições, alguns perdem a vida, outros a esperança 
de ir para casa. Quando a travessia termina, eles deixam o barco, porém só um 
marinheiro retorna para casa, os outros acabam voltando para o barco, para mais uma 
viagem. 
 
VC1475 (não circula), XDVD0121 (circula) 
 
 

Beco sem saída 
WYLER, William, 1902-1981 
Estados Unidos, 1937, 93 min 
 
Retrata as ruas de Nova Iorque na década de trinta, mostrando a convivência 
contrastante de ricos e pobres próximo ao East River. Apresenta a história de garotos 
de rua que vivem fazendo arruaças; da irmã de um deles, trabalhadora que luta para 
sobreviver e tentar tirar o irmão da vida delinqüente; de um jovem arquiteto que 
sobrevive de bicos; de um bandido procurado pela polícia que cresceu no bairro, volta 
para rever a mãe e acaba morto. 
 
VC1476 (não circula) 

 



Ran 
KUROSAWA, Akira, 1910-1998 
Japão / França, 1985, 160 min 
 
No Japão do século 16, Lord Hidetora decide dividir suas terras entre os três filhos, 
desencadeando uma luta pelo poder entre eles. Enganado pela adulação dos filhos 
mais velhos, o pai deserda e expulsa o caçula. Os dois herdeiros logo traem a 
confiança de Hidetora e entram em guerra. Vendo a destruição da família e do reino, o 
ancião enlouquece. 
 
VC1504 (não circula), DVD0405 (circula), DVD0592 (circula), DVD1297 (não circula) 
 
 

A herança 
CANDEIAS, Ozualdo, 1922-2007 
Brasil, 1971, 90 min 
 
Centro-Sul brasileiro, início do século 20. Omeleto, rapaz filho de senhores do sertão, 
vai para a Capital com o objetivo de estudar e fazer-se doutor. O pai morre e ele volta 
antes do esperado, encontrando a mãe casada com o irmão do pai. O falecido volta do 
além e conta para o filho que foi assassinado. O rapaz promete vingança, a fim de que 
a alma do pai possa descansar em paz. Resumo extraído do catálogo da mostra 
Ozualdo R. Candeias - 80 anos. 
 
 VC1554  (não circula), XDVD0410 (circula) 
 
 

Aida 
 
LARGE, Brian, 1939- 
VERDI, Giuseppe, 1813-1901; Composição 
Estados Unidos, 1989, 158 min 
 
DVD0094 (circula) 
 
 

Grammelot de Zanni 
FO, Dario; TOSI, Guido 
Itália, 1976, 15 min 
 
VC1620 (não circula), VC1621 (não circula), XDVD0671 (circula) 
 
 

Arlecchino 
VENEZIANO, Neyde 
FO, Dario 
Brasil, 1989, 89 min 
 
VC1620 (não circula), VC1621 (não circula), XDVD0671 (circula) 
 
 

 
 



A partilha 
DANIEL FILHO, 1937- 
Brasil, 2001, 96 min 
 
Quatro irmãs se reencontram após a morte da mãe, discutem a divisão de bens 
deixados e situações e conflitos do presente e do passado, de forma às vezes cômica 
e às vezes dramática. 
 
DVD0134 (circula), DVD2911 (circula) 
 
 

O pecado mora ao lado 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1955, 104 min 
 
Homem casado envia mulher filhos para a praia nas férias de verão. Sozinho em New 
York, descobre que uma loira belíssima mudou-se para o apartamento vizinho. 
 
DVD0152 (circula), DVD3971 (circula) 
 
 

Uma dama do outro mundo 
McCAREY, Leo, 1898-1969 
Estados Unidos, 1934, 73 min 
 
Atriz de musical namora boxeador que é apaixonado por ela, mas um vigarista 
interfere no romance para tentar ficar com os seus diamantes. 
 
DVD0165 (circula) 
 
 

Mulheres e luzes 
FELLINI, Federico, 1920-1993; LATTUADA, Alberto, 1913-2005 
Itália, 1950, 93 min 
 
Companhia de teatro itinerante viaja de cidade em cidade, mas não consegue fazer o 
sucesso esperado e está cada vez mais sem dinheiro. Numa das cidades uma das 
espectadoras, interessada em seguir carreira de atriz, parte com o grupo para outra 
cidade e seduz o líder da companhia, provocando ciúmes de sua mulher e discórdia 
entre os outros integrantes. 
 
DVD0188 (circula) 
 
 

Domésticas: o filme 
OLIVAL, Nando; MEIRELLES, Fernando, 1955- 
Brasil, 2001, 90 min 
 
Cinco mulheres  ganham a vida como empregadas domésticas. Cada uma com sua 
própria história e seu próprio sonho, de se casar, ou de trocar de marido, de mudar de 
profissão ou até de se conformar e deixar a vida como está. 
 
DVD0183 (circula), DVD0375 (não circula) 



 
 

Tônica dominante 
CHAMIE, Lina 
Brasil, 2000, 80 min 
 
Três dias na vida de um músico. No primeiro dia, ele deve encarar a solidão e o medo. 
No segundo, a paixão e o auxílio desajeitado a uma pianista e no terceiro, o encontro 
da sua iluminação musical, a chance de mostrar seu talento. 
 
DVD0191 (circula) 
 
 

Adorável pecadora 
CUKOR, George, 1899-1983 
Estados Unidos, 1960, 119 min 
 
Bilionário de Nova Iorque é confundido com um ator e vai atuar numa peça de teatro 
que ridiculariza a ele mesmo como personalidade mundial. Apaixonado pela atriz 
principal, tenta esconder sua verdadeira identidade do elenco e contrata grandes 
artistas para ajudá-lo a interpretar, cantar e dançar. 
 
DVD0193 (circula) 
 
 

Roda Viva: Denise Stoklos 
Brasil, 2001, ca. 90 min 
 
A atriz Denise Stoklos, criadora do Teatro do Essencial, fala sobre sua trajetória e 
sobre a funçao social da linguagem teatral. Entrevistadores: Danilo Miranda (SESC), 
Alberto Guzik (crítico teatral), Sônia Regis (escritora), Pedro Brício de Paiva Cortês e 
Guilherme Weber (atores). 
 
VC1657 (não circula) 
 
 

Roda Viva: Plínio Marcos 
Brasil, 1988, 115 min 
 
O dramaturgo e ator Plínio Marcos fala sobre sua vida e carreira: os problemas com a 
censura durante a ditadura e com a mídia na Nova República, seu lado místico, a 
política cultural do governo Sarney, a situação do teatro brasileiro e a cultura 
alternativa são alguns dos temas discutidos. Entrevistadores: Antônia Chagas (atriz), 
Paula Dip (jornalista); Kléber de Almeida (jornalista); Cacá Rosset (ator e diretor), Luiz 
Fernando Ramos (jornalista) e Marcos Kaloy (ator). 
 
VC1660  (não circula) 
 
 

Adriana Lecouvreur 
LARGE, Brian, 1939- 
CILÈA, Francesco, 1866-1950; Composição 
Itália, 1989, ca.158 min 



 
DVD0239 (circula) 
 
 

Cavalleria rusticana 
FALCK, Ake, 1925-1974 
MASCAGNI, Pietro, 1863-1945; Composição 
Alemanha, 1968, ca.72 min 
 
DVD0242 (circula) 
 
 

Cana amarga 
PAULA FABIANA 
Brasil, 2003, 19 min 
 
Trabalhador de canavial, quando descobre que é traído pela mulher com o seu amigo, 
mata-o e joga o corpo no rio. A mulher encontra o corpo e após o enterro o marido é 
perseguido pelo fantasma do amigo. Embriaga-se, confessa-se ao padre, volta ao 
trabalho, mas continua atormentado pelo fantasma, até que resolve fazer as malas e ir 
embora. 
 
VC1698 (não circula) 
 
 

Ser ou não ser 
LUBITSCH, Ernst, 1892-1947 
Estados Unidos, 1942, ca.100 min 
 
No início da Segunda Guerra Mundial um grupo de teatro polonês tem suas 
apresentações suspensas e adere à resistência polonesa contra os alemães. Quando 
um espião é enviado a Varsóvia para entregar os componentes da resistência à 
Gestapo, os atores planejam a captura do espião antes de serem denunciados, com a 
ajuda de um tenente polonês. 
 
VC1729 (não circula), DVD1202 (circula) 
 
 

Vertigem 
CAPAI, Eliza Ribeiro 
Brasil, 2003, 46 min 
 
A história e o processo de criação do grupo Teatro da Vertigem são registrados em 
imagens de ensaios, montagem de cenários, visitas aos locais onde as peças são 
encenadas e entrevistas com integrantes do grupo. Depoimentos de Antônio Araújo, 
Guilherme Bonfanti e Míriam Rinaldi. 
 
VC1596 (não circula), XDVD1356 (circula) 
 
 

A oitava esposa do Barba Azul 
LUBITSCH, Ernst, 1892-1947 
Estados Unidos, 1938, 80 min 



 
Milionário americano vai a Nice tratar de negócios e conhece uma mulher numa loja, 
por quem se apaixona. Descobre mais tarde que ela é filha do homem com quem iria 
negociar. Quando estão para se casar, ele conta que já foi casado por sete vezes. 
Após acordo pré-nupcial, eles se casam, mas não vivem felizes. O divórcio sai e ele é 
internado num sanatório, mas sua mulher o procura e conseguem se reconciliar. 
 
xVC0324 (não circula) 
 
 

Cupido não tem bandeira 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1961, 115 min 
 
Visando uma promoção para um cargo em Londres, empresário da Coca-cola em 
Berlim aceita acolher e vigiar filha rebelde de seu chefe. Um dia a moça desaparece e 
ele descobre que ela fugia todas as noites, atravessando o recém-instalado muro de 
Berlim para o lado oriental. Quando ela retorna, no mesmo dia, informa que está 
casada e que irá embora com o marido. O empresário consegue que o jovem seja 
preso por traição, mas quando descobre que ela está grávida e que seus pais estão 
vindo à Berlim buscá-la, bola um plano para soltar o rapaz e transformá-lo num 
capitalista exemplar, para apresentá-lo como marido da jovem. 
 
xVC0331 (não circula) 
 
 

Flávio Império: identidade na direção de Labirinto: uma 
reconstituição virtual 
MANTOVANI, Sandra Aparecida de Paula 
Brasil, 2004, 5 min 
 
Reconstituição virtual da cenografia do espetáculo Labirinto, dirigido por Flávio Império 
em 1973. Trechos do áudio original da peça foram unidos a imagens tridimensionais. 
 
DVD0345 (não circula), DVD0346 (circula) 
 
 

Rosencrantz e Guildenstern estão mortos 
STOPPARD, Tom, 1937- 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 1990, 117 min 
 
Rosencrantz e Guildenstern, personagens secundários na tragédia de Shakespeare 
nesta versão são os protagonistas. Os dois são encarregados pelo Rei Cláudio de 
descobrir a causa do comportamento estranho do príncipe Hamlet. Enquanto isso, o 
príncipe traz para o castelo uma trupe de atores para representar uma peça que conta 
a história da morte de seu pai. 
 
DVD0350 (circula) 
 
 

Quem tem medo de Virginia Woolf? 
NICHOLS, Mike, 1931- 
Estados Unidos, 1966, 131 min 



Professor tem um casamento desgastado com a filha do reitor da universidade onde 
leciona. Após sair de uma festa dada pelo reitor, ele e a mulher vão para casa com o 
objetivo de receberem um professor recém-chegado à universidade e sua esposa. 
Mas o que era para ser uma recepção de boas vindas, torna-se um encontro 
desagradável, onde o casal mais velho discute na presença dos convidados. O 
professor é humilhado pela esposa que, embriagada, revela aos convidados um de 
seus segredos. 
 
DVD0377 (circula), DVD3159 (não circula) 
 
 

Xarabovalha 
HOLLANDA, Heloísa Buarque de, 1939- 
Brasil, 1978, 13 min 
 
Trechos da peça Trate-me leão, do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, e 
depoimentos de alguns de seus integrantes. 
 
DVD0480 (circula), DVD0695 (não circula) 
 

 
Sertão Oficina: Prelúdio, Terra, Homem, Luta 
CALEGARI, Washington 
Brasil, 2004, 90 min 
 
O Teatro Oficina Uzyna Uzona tem suas atividades documentadas a partir da visita do 
empresário Sílvio Santos às suas instalações, em abril de 2004. Traz depoimentos de 
José Celso Martinez Correa, diretor da companhia, e dos atores, além de imagens das 
3 peças já encenadas da adaptação do livro Os sertões e do ensaio aberto da última 
parte do projeto, A luta. Há imagens de Monte Santo (BA), local onde existiu o arraial 
de Canudos e do evento comemorativo do cinquentenário da morte de Oswald de 
Andrade, entre outros documentos do arquivo do Oficina. 
 
VC1802 (não circula), XDVD0470 (circula) 
 
 

A dança das paixões 
O'CONNOR, Pat, 1943- 
Irlanda / Grã-Bretanha / Estados Unidos, 1998, 93 min 
 
Em 1936, num vilarejo no interior da Irlanda, cinco irmãs solteiras, com 
temperamentos completamente diferentes, vivem na mesma casa. Kate, a irmã mais 
velha que sustenta a família, é uma professora recalcada, Maggie comanda a casa, 
Agnes tricota luvas para vender e ajudar financeiramente a família, Rose é frágil e 
inocente, Christina é mãe de Michael, que todas ajudam a criar. A rotina da casa 
passa por grandes transformações com a chegada do pai de Michael e com o retorno 
de Jack,  o irmão mais velho, um ex-missionário na África que volta ao lar por estar 
muito doente. (Resumo baseado no link: http://www.lojaabril.com.br). 
 
DVD0498 (circula) 
 
 

 



Medéia 
PASOLINI, Pier Paolo, 1922-1975 
França / Itália / Alemanha, 1969, 110 min 
 
Jasão sai do exílio e parte para Iolco reclamar ao tio o trono que havia sido usurpado 
de seu pai. O rei concorda com a exigência de Jasão com a condição de que ele traga 
ao reino o Velocino de Ouro. Jasão aceita o desafio e com um grupo de  homens, os 
argonautas, parte em direção a Cólquida para conquistar o Velocino de Ouro. Ao 
chegar em seu destino, conhece Medéia, uma feiticeira e filha do rei de Cólquida. Ela 
se apaixona por Jasão e o ajuda a roubar o velocino. Quando o grupo foge para Iolco, 
Medéia os acompanha, levando seu irmão que é assassinado e esquartejado pelo 
caminho para distrair os perseguidores. Anos depois, já como rei e pai de três filhos de 
Medéia, Jasão se apaixona pela filha do rei Creonte e abandona sua mulher, que para 
se vingar, mata os três filhos e envia para a rival um manto que se incendeia, 
matando-a. Resumo elaborado por Nara Carreira. 
 
DVD0519 (circula) 
 
 

Uma noite na Ópera 
WOOD, Sam, 1883-1949 
Estados Unidos, 1935, 92 min 
 
Milionária contrata Otis B. Driftwood para ajudá-la a ingressar na alta sociedade. Para 
tanto, o malandro a convence a doar 200 mil dólares para a Companhia de Ópera de 
New York. Com o dinheiro, o diretor da companhia pretende contratar um arrogante 
tenor italiano. Por engano, é contratado um cantor desconhecido, que disputa com o 
tenor famoso o amor da jovem Rosa. 
 
DVD0517 (circula) 
 
 

Um pijama para dois 
ABBOTT, George, 1887-1995; DONEN, Stanley, 1924- 
Estados Unidos, 1957, ca101 min 
 
Os empregados de uma fábrica de pijamas são obrigados a aumentar a carga horária 
de trabalho para não terem seus salários reduzidos. O novo superintendente, Sid 
Sorokin, e os empregados trabalham muito para provarem que são capazes de 
realizar o trabalho nestas condições. Quando a representante do sindicato, Babe 
Williams, presencia a situação dos empregados, começa a implicar com a postura de 
Sid, mas os dois apaixonam-se e conseguem juntos conciliar boas condições de 
trabalho com melhores salários. Resumo baseado no site www.emtempo.com.br, 
acessado em 24.10.2005. 
 
DVD0528 (circula) 
 
 

Angels in America 
NICHOLS, Mike, 1931- 
Estados Unidos, 2003, 374 min 
 
Durante o ano de 1985, em Manhattan, um grupo de pessoas tem suas vidas atingidas 
pela epidemia de AIDS. Louis Ironson abandona o companheiro infectado, por não ter 



coragem de enfrentar a situação. Joe Pitt, jovem advogado mormon que reprime sua 
homossexualidade e mantém um casamento de fachada, é convidado pelo poderoso 
Roy Cohn para ocupar um cargo importante no Departamento de Justiça. Abandona a 
esposa em meio a uma crise nervosa e inicia um romance com Lou, mas este o rejeita 
quando descobre sua hipocrisia. Roy Cohn morre de AIDS, sem admitir a doença nem 
sua condição homossexual. 
 
DVD0540/1 (circula) 
 
 

Doutores da alegria 
Brasil, 1995, 16min40 
 
Os atores Lui Mendes e Isabel Filardis falam sobre os doutores da alegria, criado por 
Wellington Nogueira, baseado num grupo americano do qual participou. É composto 
por nove atores profissionais que vão aos hospitais para alegrar crianças que estão 
internadas. Imagens e entrevistas com pacientes e seus pais sobre a atuação do 
grupo, que tem apoio da psicóloga Morgana Mazett, especializada em psicologia 
hospitalar. Morgana conta sobre as reuniões com o grupo e os resultados obtidos com 
sua atuação nos três hospitais de São Paulo que visitam, a repercussão no 
comportamento das crianças, conforme depoimentos dos pais e pelos desenhos que 
fazem. Entrevista com enfermeiras e médicos sobre como os doutores da alegria são 
recebidos pelas crianças doentes. 
 
xVC0340 (não circula) 
 
 

Myrians por Myrian Muniz 
MANTOVANI, Sandra Aparecida de Paula 
Brasil, 2005, 33 min 
 
Myrian Muniz fala sobre sua infância e vida profissional antes do teatro, como vitrinista 
e como enfermeira num hospital. Morando em frente à Escola de Arte Dramática, 
tornou-se amiga dos estudantes, que aos poucos a convenceram a entrar para o curso 
de teatro. Fala sobre sua convivência com Flávio Império, com quem aprendeu muito, 
inclusive arquitetura e da sua dificuldade em fazer outros papéis além dos cômicos. 
Fazia de tudo no teatro, desde limpeza, figurino, cenário até a atuação.Conta como  
fundou a Escola Macunaíma. Recorda sua experiência como diretora de teatro e o 
musical Falso Brilhante, com Elis Regina, a competição entre homens e mulheres na 
profissão, a experiência da maternidade, suas atuações no cinema e em mini-séries, o 
trabalho como professora na Escola Mangará. São exibidas cenas de Elis Regina no 
palco e de atuações de Miryan em cinema e TV. O documentário termina com a 
música Maxixe da Neusa, interpretada por Myrian, Jean e Paulo Garfunkel. 
 
DVD0613 (circula) 
 
 

Ariadne em Naxos 
LARGE, Brian, 1939- 
STRAUSS, Richard, 1864-1949; Composição 
Estados Unidos, 1988, 148 min 
 
VC0723 (não circula) 
 



 

O ator do Teatro da Vertigem: o processo de criação de 
Apocalipse 1.11 
RINALDI, Miriam 
Brasil, 2005, 26 min 
 
Imagens de workshops de alguns atores e trechos da peça Apocalipse 1.11, do grupo 
Teatro da Vertigem. 
 
DVD0624 (circula), DVD0625 (não circula) 
 
 

Olhar da USP: o teatro brasileiro contemporâneo 
Brasil, 2001, 28 min 
 
O teatro contemporâneo é tratado sob a ótica de Ana Maria Rebouças Rocha e Silva, 
pesquisadora de teatro do Centro Cultural São Paulo e Celso Frateschi, diretor da 
Escola de Arte Dramática-EAD-USP e diretor do Departamento Teatro da Secretaria 
Municipal de Cultura-SP, que discutem sobre o novo perfil do diretor e ator do teatro 
no Brasil. O espaço em cena, a diminuição do papel do diretor e sua revitalização é 
tratada sob a reflexão dos debatedores, que apontam para uma nova realidade; onde 
dramaturgo/ator/diretor, devem atuar de acordo com esta reflexão quandonovos 
padrões são adotados, permitndo uma abordagem diferenciada em cada função 
exercida dentro do teatro. O espaço em cena, a diminuição do papel do diretor e sua 
revitalização é tratada sob a reflexão dos debatedores, que apontam para uma nova 
realidade; onde dramaturgo/ator/diretor, devem atuar de acordo com esta reflexão 
quandonovos padrões são adotados, permitndo uma abordagem diferenciada em cada 
função exercida dentro do teatro Reportagem inicial com o diretor Antonio Araújo. 
 
VC0727 (não circula), XDVD1545 (circula), XDVD1546 (não circula) 
 
 

Tubo de ensaio: experiências em dança e arte contemporânea 
MENEZEZ, Loli 
Brasil, 2006?, ca.10 min 
 
Compilação de imagens das várias edições do Tubo de ensaio, com cenas de alguns 
dos espetáculos, dos debates e de entrevistas com os participantes, que permitem 
visualizar o ambiente e a dinâmica geral do evento. 
 
DVD0683 (circula) 
 
 

A noite do iguana 
A noite do iguana 
HUSTON, John, 1906-1987 
Estados Unidos, 1964, 125 min 
 
O ex-reverendo Lawrence Shannon, que trabalha como guia turístico no México, 
acompanha um grupo de professoras em viagem pelo país. A jovem Charlotte sente-
se atraída por ele e vai até seu quarto. São descobertos por outra professora que, 
enciumada, planeja fazer Shannon ser demitido. O grupo se hospeda num hotel 
decadente cuja proprietária, Maxine, é uma velha amiga do guia. Este, para garantir a 



permanência do grupo no local, sabota o ônibus da excursão. Chegam mais dois 
hóspedes, uma artista plástica e seu avô poeta. O motorista consegue consertar o 
ônibus e leva embora as professoras. O poeta morre após terminar seu último poema, 
a neta vai embora só e Shannon e Maxine continuam juntos no hotel. 
 
XDVD0262 (circula) 
 
 

Liliom 
LANG, Fritz, 1890-1976 
França, 1934, 116 min 
 
Liliom, animador de um parque de diversões, conhece Julie, uma jovem ingênua. Os 
dois se apaixonam e decidem morar juntos. O convívio entre eles torna-se insuportável 
pelas constantes agressões de Liliom, que tem temperamento difícil e agressivo. 
Quando Julie engravida, Liliom decide dar-lhe uma melhor condição de vida e, mesmo 
sem experiência, entra para o crime. Durante uma tentativa fracassada de assalto a 
banco, Liliom se mata para não ir preso. Chegando ao paraíso, descobre que só vai 
conseguir sua redenção se cumprir uma boa ação específica na Terra. 
 
DVD0752 (circula) 
 
 

Godotv 
DOWLING, Carlos 
Brasil, 2002, 17 min 
 
Todas as noites, Estragon e Vladimir se reúnem à frente da televisão à espera de um 
tal Godot, tentando encontrá-lo através dos canais da TV. Como não obtêm sucesso, 
optam por voltar outra noite ou então, caso venham a falhar novamente em seu 
intento, tentar um duplo suícidio. E num eterno recomeçar, a história volta sempre ao 
mesmo ponto, e se encerra sem apresentar uma solução. 
 
DVD0727 (circula) 
 
 

Pavor nos bastidores 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Grã-Bretanha, 1950, 110 min 
 
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 (circula) 
 
 

A tortura do silêncio 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1953, 95 min 
 



Otto, um refugiado alemão e sua mulher Alma, vivem numa paróquia em Quebec.  
Uma noite, após cometer um assassinato disfarçado de padre, Otto volta para a igreja 
e confessa o crime ao Padre Michael, que o aconselha a entregar-se à polícia. Após o 
crime ser descoberto, um policial vai a igreja, a fim de tentar obter informações.  Ele  
faz perguntas ao padre, que se limita a dizer que não pode respondê-las.  Michael 
estava sendo chantageado pelo homem assassinado, que sabia de seu envolvimento 
com uma antiga namorada, mulher casada com um político poderoso. Quando a 
história é descoberta pela polícia, ele torna-se o principal suspeito do crime e se vê 
num dilema entre pagar por um crime que não cometeu  ou quebrar o segredo de 
confissão e denunciar o verdadeiro criminoso. 
 
DVD0749 (circula) 
 
 

A palavra 
DREYER, Carl Theodor, 1889-1968 
Dinamarca, 1955, 124 min 
 
Johannes retorna à fazenda da família após algum tempo estudando teosofia. Todos o 
acham estranho e pensam que está louco, pois afirma que é Jesus Cristo. Ele coloca 
em dúvida a fé de seus familiares quando Inger, sua cunhada, entra em trabalho de 
parto e o bebê nasce morto, conforme havia profetizado. Mesmo com os cuidados do 
médico da família, Inger também não sobrevive e Johannes afirma que pode 
ressuscitá-la se as pessoas acreditarem nele. Somente sua sobrinha acredita e ele faz 
com que Inger retorne à vida. 
 
VC1247 (não circula), DVD0759/60 (circula), DVD0913/4 (não circula) 
 
 

O diabo disse não 
LUBITSCH, Ernst, 1892-1947 
Estados Unidos, 1943, 112 min 
 
Ao completar 70 anos, o rico e mulherengo Henry Van Cleve morre e, chegando ao 
inferno, encontra Satanás para ter uma conversa. Tem a certeza que ficará no Inferno, 
por acreditar que merece ser castigado pela vida de mulherengo e por sua infidelidade 
à esposa. Ao ser questionado sobre seus crimes, Henry alega não ter cometido 
nenhum e conta a história de sua vida, rememorando principalmente suas conquistas 
amorosas, inclusive o fato de ter se casado com a moça que já estava noiva de seu 
primo. Depois de ouvir sua história, Satanás considera que Henry não tem o perfil para 
entrar no inferno e o encaminha ao céu, afirmando que lá ele será recebido pelo seu 
avô e por sua esposa, além das tantas mulheres que ele conquistou. 
 
DVD0784 (circula) 
 
 

Uma casa em desmancho 
THOMAZ, Vera Lúcia Dido 
Brasil, 2005, 3 min 
 
DVD0798 (não circula), DVD0799 (circula) 
 
 

 



Les girls 
CUKOR, George, 1899-1983 
Estados Unidos, 1957, 114 min 
 
Num tribunal, Barry Nichols, o dono de um Cabaré, é acusado de difamação por três 
dançarinas de um espetáculo que ele organizou no passado. A vida das três é 
mostrada em flashback, enquanto elas expõem o caso no tribunal, cada uma com uma 
versão diferente dos fatos. Para chegar a uma única versão, o tribunal solicita a Barry 
que relate sua própria versão. 
 
DVD0803 (não circula) 
 
 

A Vênus loira 
STERNBERG, Josef von, 1894-1969 
Estados Unidos, 1932, 93 min 
 
Helen, uma antiga estrela de cabaré, é casada com um cientista Americano, Edward 
Faraday, que está doente pela exposição constante à radiação em seu trabalho. O 
tratamento, de alto custo, deve ser realizado na Europa. Para conseguir dinheiro, 
Helen regressa aos palcos e conhece Nick, um milionário que lhe dá dinheiro 
suficiente para o tratamento do marido e a acolhe, juntamente com seu filho, em sua 
casa. Porém, quando Edward regressa curado da Europa e descobre que foi traído, 
pede a separação e a guarda do filho. Ela desiste de Nick e foge com o filho, 
apresentando-se em alguns cabarés para ganhar dinheiro e sustentá-los, até ser 
localizada pela polícia. Entrega o filho ao marido e, desamparada, tenta novamente a 
carreira de cantora de cabaré. Torna-se famosa e reencontra Nick, que lhe propõe 
casamento e a incentiva a aproximar-se do filho. 
 
DVD1071 (circula) 
 
 

Boêmio encantador 
CUKOR, George, 1899-1983 
Estados Unidos, 1938, ca. 95 min 
 
Durante as férias, Johnny conhece Julia e os dois se apaixonam. Quando volta à Nova 
York, ele procura por ela e fica surpreso ao descobrir que Julia é filha de um 
milionário. Quando apresentado à família, identifica-se com Linda, a irmã mais velha 
considerada a ovelha negra da família. O pai de Julia lhe oferece um alto cargo  em 
um de seus bancos, mas Johnny tem seus próprios planos. Ao sentir-se pressionado 
pelo futuro sogro e perceber que as decisões sobre sua vida estão sendo tomadas por 
ele e por Julia, pede a Julia para se casarem e terem uma vida independente do pai, 
mas Julia não aceita. Johnny informa que prefere sua liberdade ao amor de Julia e vai 
embora, decidindo embarcar em um navio para Paris com um casal de amigos. Linda, 
não conseguindo fazer Julia mudar de idéia, decide ir viajar com Johnny. 
 
DVD1026 (empréstimo autorizado) 
 
 

Bem no meu coração 
DONEN, Stanley, 1924- 
Estados Unidos, 1954, ca. 130 min 
 



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 (circula) 
 
 

Sonho de uma noite de verão 
REINHARDT, Max, 1873-1943; DIETERLE, William, 1893-1972 
Estados Unidos, 1935, 143 min. 
 
Hérmia é obrigada por Egeu, seu pai, a casar-se com Demétrio, mas ela está 
apaixonada por Lisandro e os dois decidem fugir para o bosque. Demétrio descobre a 
fuga e vai a procura de Hérmia. Helena, desprezada mas apaixonada por Demétrio, o 
segue. Paralelamente, no mesmo bosque, ocorre um ensaio de uma peça que será 
apresentada no casamento de Teseu e Hipólita. Oberon, o rei das fadas, discute com 
a Rainha Titânia e pede ajuda ao duende Puck para vingar-se dela. Puck usa uma 
poção mágica na rainha, fazendo com que ela se apaixone por um dos atores da peça 
que, também sob efeito de magia, teve sua cabeça transformada na de um asno. 
Oberon vê Demétrio e Helena no bosque e, na tentativa de ajudá-los, manda o duende 
enfeitiçar o rapaz. Puck se engana e usa a poção em Lisandro, que se apaixona por 
Helena. Quando Oberon descobre a confusão feita pelo duende, pede que ele ache o 
jovem certo e desfaz o feitiço de Lisandro. Sentindo-se vingado da rainha, também tira 
seu feitiço e os dois fazem as pazes. Os dois casais adormecem na floresta e acordam 
com a chegada de Teseu e Egeu que, observando-os,decidem casar Demétrio com 
Helena e Lisandro com Hérmia no mesmo dia do casamento de Teseu e Hipólita. 
 
DVD1050 (circula), DVD1278 (não circula) 
 
 

Nunca fui santa 
LOGAN, Joshua, 1908-1988 
Estados Unidos, 1956, 94 min 
 
Bo, jovem cowboy de Montana, vai a Phoenix com seu amigo para concorrer em um 
rodeio. Sem experiência com mulheres, apaixona-se por Cherie, cantora que se 
apresenta em um café da cidade. Bo a pede em casamento, mas ela recusa por ter 
outros planos. Mesmo assim, após o rodeio, Bo prepara uma cerimônia de casamento, 
mas Cherie foge. Ele a alcança e a leva contra sua vontade para o ônibus que está 
voltando para Montana. Durante a viagem ela tenta fugir novamente, mas Bo a detém. 
Os passageiros se revoltam contra ele e o motorista luta com Bo, derrotando-o. 
Arrependido, Bo pede desculpas a todos os passageiros e Cherie, comovida, 
reconcilia-se com ele. 
 
DVD0889 (circula) 
 
 

Jongo e teatro: leituras performáticas da festa 
CORACINI, Erika Regina Faria 
Brasil, 2008, 13 min 
 



Documentação da festa do Jongo do bairro do Tamandaré, na cidade de 
Guaratinguetá. Entrevistas com jongueiros, trechos da festa, pontos entoados pelos 
participantes. 
 
DVD0897 (não circula), DVD0898 (circula) 
 
 

Homem Estátua 
MAGALHÃES, Marcos, 1958- 
Brasil, 2007, 9 min 
 
Homem aflito com prazo de vencimento de uma descrição de penhor no Banco. 
Posando de estátua viva numa praça pública, ele finalmente consegue arrecadar o 
total necessário para quitar o valor do penhor. 
 
DVD0915 (circula) 
 
 

Le dernier caravansérail (odyssées) 
MNOUCHKINE, Ariane, 1939- 
França, 2006, 270 min 
 
Uma série de histórias, de pedaços de vidas de homens e mulheres a quem 
chamamos refugiados, clandestinos, migrantes e que, entre eles, chamam-se mais 
nobremente viajantes. Um oceano de odisséias descamadas pelo tempo, heróicas ou 
banais, sempre dramáticas. Primeira parte: Le fleuve cruel (128 min): Fugitivos 
caminham ao longo de estradas que percorrem uma Ásia que se poderia qualificar de 
média, e atravessam, a duras penas, uma multidão de fronteiras, às vezes naturais - 
rios, montanhas, lagos, mares - e geralmente menos naturais: grandes cicatrizes 
políticas talhadas pelo Ocidente à golpes de espada cega e grandes tiros de canhão 
em impérios muito antigos. Segunda parte: Origens e destinos (132 min): Os mais 
audaciosos e mais afortunados chegam enfim à próspera Europa. Vivos. Outros 
escolhem buscar o centro extremo do mundo, e atravessam a Índia e o Sudeste 
Asiático para chegar à Indonésia e de lá atravessar o mar de Timor, tentando alcançar 
os rios ciumentamente vigiados da Austrália. 
 
DVD0955/6 (não circula), XDVD0640/1 (circula) 
 
 
 
 

Tambours sur la digue 
MNOUCHKINE, Ariane, 1939- 
CIXOUS, Hélène 
França, 2003, 136 min 
 
Mil anos atrás, ou mais, nos prósperos domínios do Senhor Khang, estoura a ameaça 
de uma inundação extraordinária, uma catástrofe nunca vista. A sombria notícia se 
espalha. Os diques se tornam, naturalmente, o alvo das preocupações. Contanto que 
resistam, pensamos. Mas eis que surge um pensamento bem cruel: talvez esses 
diques precisem ceder. Peça sob forma de antigo teatro de marionetes, interpretada 
por atores. 
 
DVD0957 (não circula), XDVD0639 (circula) 



 
 

Desejos proibidos de Miss Julie 
FIGGIS, Mike, 1948- 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 1999, 101 min 
 
Norte da Suécia, 1894. Miss Julie, moça de família nobre, que acabou de romper um 
noivado, participa com os criados da festa de solstício, insistindo em dançar com Jean, 
o criado pessoal de seu pai. Jean chega atrasado para encontrar com sua noiva 
Christine, que tenta entender o comportamento de sua patroa. Logo depois, Julie, já 
embriagada, os encontra na cozinha e pede para Jean dançar novamente com ela. 
Eles começam a conversar e Christine adormece perto do fogo. Enquanto a conversa 
torna-se mais íntima, a noite avança e revela não somente suas afinidades, mas 
ressalta suas diferenças e o que seria um simples flerte se transforma numa tensa 
disputa entre classes. 
 
DVD1142 (não circula) 
 
 

Tá na rua: teatro sem arquitetura, dramaturgia sem literatura, 
ator sem papel 
Petrobras 
Brasil, 200-,  
 
DVD1554 (circula) 
 
 

Molière 
MNOUCHKINE, Ariane, 1939- 
França / Itália, 1978, 244 min 
 
Primeira época: Jean-Baptiste, filho de burgueses ricos, cresce numa Paris selvagem 
e refinada, reino dos artistas ambulantes e trapaceiros que o fascinam. Mais tarde, 
estudante em Orleans, na febre de uma noite de Carnaval ele encontra o amor e 
escolhe o teatro. Começam, para ele e seus companheiros, 15 anos de aventura no 
campo. Segunda época: A troupe chega a Paris e se apresenta para o rei. É um 
triunfo. A partir daí, para agradar Louis XIV, que concentra o poder e instala em 
Versalhes uma corte de luxo insolente, Molière organiza festas faustosas. Mas os que 
são satirizados em suas comédias desencadeiam contra ele uma campanha de 
intrigas e calúnias. 
 
DVD0961/2 (não circula) 
 
 

Gertrud 
DREYER, Carl Theodor, 1868-1968 
Dinamarca, 1964, 116 min 
 
Gertrud é a esposa de um aristocrata, mas está insatisfeita com seu casamento e 
mantém paralelamente um relacionamento extra-conjugal. Mulher solitária, sempre 
procurou um amor completo e verdadeiro. A sua grande paixão da juventude foi por 
Gabriel, um poeta que, mesmo amando-a, considerava seu trabalho mais importante 
do que ela, o que faz com que ela se afaste. Casa-se com Gustav, que lhe dá 



segurança e, por algum tempo, não se importa em estar em segundo lugar em sua 
vida. Seu amante é um jovem pianista, com quem acha que pode ser feliz, mas 
descobre que o pianista a considera somente mais um caso. Decepcionada, percebe 
que os três homens em sua vida a amam, mas nenhum deles é capaz de colocar o 
amor acima de suas ambições. Gertrud decide abandoná-los e ir para Paris a convite 
de seu amigo Axel. Já na velhice e vivendo totalmente isolada, recebe a visita de Axel, 
que questiona seu estilo de vida. Gertrud afirma que precisa da solidão e da liberdade 
e que prefere a reclusão ao amor incompleto. 
 
DVD0976/7 (circula) 
 
 

Cupido é moleque teimoso 
McCAREY, Leo 
Estados Unidos, 1937, 90 min 
 
Jerry e Lucy são casados e freqüentam a alta sociedade de Nova York. Um dia ela 
descobre que ele mentiu sobre ter ido viajar e, na verdade estava jogando pôquer com 
amigos. Lucy vai a uma festa e volta no dia seguinte com seu professor de canto. Eles 
discutem e decidem pelo divórcio. Por decisão da justiça, o divórcio só irá se 
concretizar após três meses. Enquanto isso, Lucy fica com a guarda do cão do casal, 
que Jerry visita duas vezes por mês. Ela é cortejada por um fazendeiro que a pede em 
casamento. Jerry fica com ciúmes e, para se vingar, fica noivo de uma jovem 
milionária. Ao saber, ela percebe que gosta ainda de seu marido e decide terminar o 
relacionamento com seu novo pretendente. Vai atrás de Jerry e estraga seus planos 
de casar-se novamente. 
 
DVD1045 (circula) 
 
 

Para sempre Mozart 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França / Suiça / Alemanha, 1996, 80 min 
 
Vicky é um velho cineasta contratado para filmar "O bolero fatal". Todavia, sua filha, 
Camille, e seu sobrinho, Jérôme, decidem partir para Sarajevo a fim de interpretar uma 
peça, e para isso pedem a sua ajuda. Contra a vontade da mãe, Jérôme parte ao lado 
da prima Camille e da jovem Dzamila. Durante a viagem, Vicky desiste de acompanhá-
los. A caminho de Sarajevo, os três jovens são feitos prisioneiros de guerra e 
assassinados. Vicky volta a dirigir o filme, mas seus métodos não são bem 
assimilados pela equipe, e ele enfrenta dificuldades para terminá-lo. Lançado às 
pressas, "O bolero fatal" é repudiado por uma platéia avessa ao cinema arte, 
tornando-se um fracasso. Vicky, então, acaba se refugiando em um teatro, ao som de 
Mozart. 
 
DVD1049 (circula) 
 
 

Rítmica e encenação 
SILVA, Carlos Alberto 
Brasil, 2008, ca. 30 min 
 
Registro de exercícios ilustrativos de conceitos, técnicas e procedimentos da Rítmica, 
cuja visualização deve acompanhar a leitura do capítulo III da dissertação. 



 
DVD1051 (não circula), DVD1052 (circula) 
 
  

Shake Mr. Shakespeare 
MACK, Roy, 1889-1962 
Estados Unidos, 1936, 20 min 
 
Curta-metragem que satiriza peças de Shakespeare. Personagens saídos de um livro 
ganham vida em sonho de um produtor de Hollywood. 
 
DVD1050 (circula), DVD1278 (não circula) 
 
 

Isaura S/A + 1 experimento hidráulico: uma criação do coletivo 
- Jogos do olhar 
VELOSO, Verônica Gonçalves 
Brasil, 2008, ca.23 min 
 
Contém cenas editadas da peça Isaura S/A, coletadas em ensaios e apresentações. 
 
DVD1152 (não circula), DVD1153 (circula) 
 
 

Ervas flutuantes 
OZU, Yasujiro, 1903-1963 
Japão, 1959, 94 min 
 
Uma companhia de teatro chega a uma pequena cidade portuária. Komajuro, um ator 
de meia idade que foi um dos formadores da companhia, tem um relacionamento 
amoroso com Sumiko, atriz do teatro. Ele começa a frequentar, em segredo, o 
restaurante de uma antiga amante, Oyoshi, com quem tem um filho, um rapaz 
estudioso e trabalhador. Ele tenta se aproximar do filho sem revelar sua paternidade, 
mas Sumiko descobre sobre seu passado e, enciumada, tenta separá-los. 
 
DVD1214 (circula) 
 
 

O inferno nº17 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1953, 120 min 
 
Num campo para prisioneiros de guerra, o Barracão 17 é destinado aos sargentos 
americanos. Entre os prisioneiros, encontra-se o sargento Sefton,  que costuma 
negociar privilégios com o sargento Schulz, alemão responsável pelo Barracão. 
Quando uma fuga de prisioneiros não dá certo, o grupo de prisioneiros deduz que há 
um espião entre eles. Sefton continua negociando com Schulz, despertando a 
desconfiança dos demais. Um dia um tenente é capturado e levado ao barracão. Após 
contar como explodiu um carregamento de munições  dos alemães, é levado e 
torturado pelo comandante do campo. Os prisioneiros espancam  Sefton, pensando 
ser ele o responsável por entregar as informações sobre o tenente. O sargento decide 
descobrir quem é o traidor e, após escutar escondido uma conversa do sargento 



Schulz com um de seus companheiros, descobre quem é o traidor e o desmascara na 
frente de todos, sendo escolhido pelo grupo para ajudar o tenente a fugir. 
 
DVD1377 (circula) 
 
 

Testemunha de acusação 
WILDER, Billy, 1906-2002 
Estados Unidos, 1957, 116 min 
 
Leonard é um homem casado com a alemã Christine.  Ele conhece Emily French, 
viúva rica de meia-idade, e passa a vê-la com frequência.  Acreditando ser amada por 
Leonard, ela altera seu testamento deixando-lhe uma grande fortuna. Quando Emily é 
assassinada, Leonard passa a ser considerado o principal suspeito do crime. Ele 
procura Sir Wilfrid Robarts, um veterano e astuto advogado, que apesar de estar se 
recuperando de um ataque cardíaco, decide assumir o caso após conversar com 
Christine. A situação é complicada, pois o único álibi de Leonard é sua mulher e o 
testemunho de esposas não têm um grande peso num tribunal, ainda mais quando 
Christine, que se mostra uma mulher fria e calculista, é arrolada como testemunha da 
acusação e não da defesa. Resumo baseado no site 65anosdecinema. 
 
DVD1369 (circula) 
 
 

Feminices 
Oliveira, Domingos, 1936-2019 
Brasil, 2004, 71 min 
 
Diana, Isabel, Eugênia e Babi são quatro mulheres com 40 anos, ou um pouco mais, 
que se reúnem para escrever uma peça de teatro sobre a  experiência de vida das 
mulheres de 40 anos. Mas para encenar a peça elas precisam de um diretor, que é 
marido da Diana, Mariano, que se nega a dirigi-las  pois não acredita que elas possam 
ser fiéis nas confissões. Ao mesmo tempo, depoimentos de alguns homens, Ricardo 
Kosovski, Aderbal Freire Filho, Luis Alberto Py, Ricardo Wotzik e José Bechara, 
tentam dar a ideia do que os homens pensam sobre as mulheres. 
 
DVD1407 (circula) 
 
 
 

Ham-let 
JUNGLE, Tadeu; direção do vídeo; CÉSAR, Elaine; direção do vídeo; CORREA, José 
Celso Martinez, 1937-; direção teatral 
Brasil, 2008, 363 min 
 
XDVD0486/7 (circula) 
 
 

Cacilda! 
JUNGLE, Tadeu; direção do vídeo; CÉSAR, Elaine; direção do vídeo; CORREA, José 
Celso Martinez, 1937; direção teatral 
Brasil, 2008, 294 min 
 
XDVD0490/1 (circula) 



Bacantes 
JUNGLE, Tadeu; direção do vídeo; CÉSAR, Elaine; direção do vídeo; CORREA, José 
Celso Martinez, 1937; direção teatral 
Brasil, 2008, 326 min 
 
XDVD0494/5 (circula) 
 
 

Bob Wilson e Peter Brook 
199-, ca.120 min. 
 
XDVD0488 (circula) 
 
 

La fura dels baus 
MONTOLIO, Francisco 
Espanha, 1984, 60 min. 
 
XDVD0489 (circula) 
 
 

Teatro Oficina: trechos de peças 
Brasil, 200-, 37 min. 
 
XDVD0481 (circula) 
 
 

Teatro Oficina: José Celso Martinez Correa 
Brasil, 200-, ca.60 min. 
 
XDVD0482 (circula) 
 

 
A valsa dos toureadores 
GUILLERMIN, John, 1925- 
Grã-Bretanha, 1962, 86 min 
 
DVD1393 (circula) 
 
 

Édipo Rei 
PASOLINI, Pier Paolo, 1922-1975 
Itália, 1967, 104 min 
 
Édipo, quando nasce, é abandonado para morrer, mas um pastor o salva e entrega 
aos reis de Corinto, que o consideram um presente dos deuses. Já na juventude, é 
levado a questionar sua origem e decide consultar o Oráculo de Delfos, que lhe revela 
seu destino "inevitável": matar o pai e se deitar com a mãe. Sem rumo, caminha, 
angustiado, por uma estrada, até se deparar com o rei Laio, com o qual se desentende 
e o mata. Chegando em Tebas, encontra uma cidade em ruínas devido à maldição da 
Esfinge. Édipo, derrotando-a, torna-se o herói local e casa com a rainha Jocasta. 
Entretanto, com o tempo, a população começa a adoecer, o caos se instala e todos 
imploram que Édipo os salve mais uma vez. Consultado o Oráculo, é revelado que o 



mal está entre eles: o assassino do rei Laio. Começa a busca pelo mal-feitor, até que o 
cego Tirésias o adverte que ele é a própria causa de tudo. A princípio indignado, é 
obrigado a investigar e descobre que o seu destino se havia cumprido. Jocasta, 
desesperada, se enforca e Édipo fere os próprios olhos, não querendo mais enxergar 
sua realidade no exato momento em que a descobre. 
 
DVD1401 (circula), DVD2496 (não circula) 
 
 

Ana-me 
ZAMARIOLI, Débora 
Brasil, 2009, 55 min. 
 
Apresentação da peça Ana-me, citada na tese 
 
DVD1542 (não circula), DVD1543 (circula) 
 
 

O último metrô 
TRUFFAUT, François, 1932-1984 
França, 1980, 127 min. 
 
Durante a Segunda Guerra Mundial, o judeu alemão Lucas Steiner, diretor do Teatro 
Montmartre, um dos mais importantes de Paris neste período, simula uma fuga do país 
para escapar da perseguição dos nazistas. Mas, na verdade, ele fica escondido num 
porão do próprio teatro,  e é dali que secretamente dá continuidade ao seu trabalho de 
direção. A atriz Marion Steiner, sua mulher, assume oficialmente a direção e, como 
primeiro espetáculo, monta uma peça norueguesa e contrata um novo ator para o 
personagem principal, que irá contracenar com ela e por quem ela se apaixona. 
 
DVD1458 (circula) 
 
 

Shirley Valentine 
Gilbert, Lewis 1920-2018 
Estados Unidos, 1989, 108 min 
 
Em crise existencial, a dona de casa Shirley Valentine conversa com as paredes, 
tentando entender o que aconteceu com os sonhos de sua juventude, tão distantes da 
realidade do presente. Entretanto, tudo muda quando sua amiga Jane ganha uma 
viagem para a Grécia com tudo pago, e a convida para acompanhá-la. Shirley aceita o 
convite e viaja sem a companhia do marido Joe, que é indiferente e insensível... Em 
terras helênicas, ela terá oportunidade de ver o mundo e de rever a si mesma (Fonte: 
pt.wikipedia.org) 
 
DVD0050 (circula) 

 
 
The violin maker of Cremona 
Griffith, David Wark 1875-1948 
Estados Unidos, 1909, 12 min 
 



Na cidade de Cremona, na Itália, vivem Taddeo Ferrari e sua filha, Giannina. Taddeo é 
um famoso luthier e ensina seu ofício a alguns rapazes, entre eles, Sandro e Filippo, 
ambos apaixonados pela filha do mestre. Filippo, um jovem com necessidades físicas 
especiais, era o melhor aprendiz, mas não tinha sorte com Giannina, pois ela amava 
Sandro. Quando Taddeo cria um concurso para que seus aprendizes construam o 
mais bonito violino, oferecendo a mão da filha como prêmio, Filippo se anima, mas 
logo se resigna e decide trocar seu melhor violino pelo de Sandro, que não é um bom 
luthier, sem que ele saiba. Sandro, sabendo que Filippo faz belos violinos, decide 
roubá-lo, criando uma confusão, que faz com que Filippo seja o ganhador do 
concurso. Percebendo que não é querido por Giannina e vendo o desespero de 
Sandro, Filippo se resigna novamente e dá a vitória a seu parceiro 
 
DVD1635 ((circula) circula) 
 
 

Um barco para a Índia 
Bergman, Ingmar 1918-2007 
Suécia, 1947, 92 min 
 
O marinheiro Johannes  Blom retorna ao seu porto de origem, depois de sete anos no 
mar, para descobrir que Sally, a garota em quem ele pensava enquanto estava longe, 
está completamente desanimada. Sete anos antes, Alexander Blom, que é uma 
pessoa problemática, traz sua amante Sally para morar com ele, sua esposa  Alice, 
seu filho Johannes e sua equipe, a bordo do barco de salvamento que ele comanda. 
Em meio a todas as tensões no pequeno barco, Johannes e Sally se apaixonam um 
pelo outro e começa a disputa entre pai e filho pelo amor da mesma mulher (Fonte: 
www.imdb.com) 
 
DVD1703 (circula) 
 
 

Pioneiros de Ingolstadt 
Pioneiros em Ingolstadt 
Fassbinder, Rainer Werner 1945-1982 
Alemanha, 1971, 84 min 
 
Uma tropa de exército alemão é enviada para Ingolstadt para construir uma ponte. Lá, 
vive a empregada Berta, que trabalha para a família Unertl. Fabian Unertl, filho do 
patrão, é interessado por ela e acha que pode fazer o que quiser com Berta, por ser 
seu patrão. Passeando pelas ruas com sua amiga Alma, as duas se divertem com os 
soldados e Berta se apaixona por um deles, Karl Lettner. Mas ele,diferente dela, 
encara o caso como mais uma aventura (Fonte: www.cineplayers.com) 
 
DVD1716 (circula) 
 
 

Os homens que pisaram na calda do tigre 
Kurosawa, Akira 1910-1998 
Japão, 1945, 58 min 
 
No Japão de 1185, Xogum, um jovem príncipe, é influenciado por maus conselhos e 
resolve matar seu próprio irmão Yoshitsuke. Ele consegue fugir, se vestindo de monge 
junto com seis fiéis samurais. Yoshitsuke pretende chegar ao norte do Japão, onde 
mora seu único amigo, Idehira Fujiwara, que poderá abrigá-lo. Como um grupo de 



monges, mais um carregador, eles empreendem uma longa caminhada até 
encontrarem um barreira patrulhada por um príncipe e soldados seguidores de Xogum. 
Com sabedoria o grupo consegue ultrapassar a barreira e seguir caminho 
 
DVD1724 (circula) 
 
 

Duelo silencioso 
Kurosawa, Akira 1910-1998 
Japão, 1949, 94 min 
 
Durante a segunda guerra, o jovem doutor Kyoji se fere durante uma cirurgia em um 
soldado ferido e contrai sífilis. Sabendo que é necessário no hospital militar, ele não 
consegue se tratar, já que não tem remédio contra sífilis no local onde ele está. 
Quando volta para casa, vai trabalhar no hospital do pai, o doutor Fujisaki, e começa 
secretamente o tratamento contra o vírus. Decide terminar o noivado de 6 anos com 
Misao, por se sentir envergonhado para contar ser portador da doença para ela e por 
não querer expô-la ao risco de contrair o vírus. Torna-se celibatário, mesmo lutando 
diariamente contra seus desejos sexuais. Quem o ajuda como confidente é a 
enfermeira, Minegishi, que o encoraja a encontrar o homem que o infectou, o senhor 
Nakata. Quando faz isso, descobre que esposa de Nakata está grávida, sem saber 
que estava infectada por sífilis, assim como seu bebê, que morre ainda dentro do 
útero. Em tratamento e recuperação, Kyoji tem o apoio do pai e da enfermeira 
Minegishi 
 
DVD1728 (circula) 
 
 

O amor: uma voz humana 
Rossellini, Roberto 1906-1977 
Itália, 1948, 35 min 
 
Uma mulher sozinha em seu quarto bagunçado recebe a ligação do homem com quem 
manteve um relacionamento , mas que a deixou para se casar com outra mulher.  Ao 
telefone a mulher se culpa, finge que está bem, declara seu amor e oscila entre o 
desespero, quando a ligação cai, o riso, com as lembranças boas do relacionamento e 
o medo de reencontrar o homem que a abandonou 
 
DVD1736 (circula), DVD2013 (não circula) 
 
 

O amor: o milagre 
O amor: o milagre 
Rossellini, Roberto 1906-1977 
Itália, 1948, 44 min 
 
Uma moradora de rua, Nanni, encontra um homem enquanto pastora cabras. Ela 
acredita que ele é São José e o homem se aproveita dessa crença para embebedá-la 
e estuprá-la. Quando Nanni descobre que está grávida, tem certeza de que o filho é 
um enviado dos céus e diz isso a todos que encontra, que fingim acreditar para 
humilhá-la em praça pública. Sozinha, ela dá à luz  o filho em um galpão onde ficam 
as cabras 
 
DVD1736 (circula), DVD2013 (não circula) 



A filha do engano 
Buñuel, Luis 1900-1983 
México, 1951, 78 min 
 
Don Quintin é um modesto caixeiro viajante, que passa por vários problemas 
econômicos. Um dia encontra sua esposa com seu melhor amigo na cama  e a manda 
embora de casa. Como vingança, a esposa diz que a filha, Martha, não é dele e  por 
isso ele a abandona na porta de uma casa modesta. A muito custo, já que se trata de 
uma família pobre, Martha cresce com Jovita, são irmãs e grandes amigas. Quando 
Quintín descobre a verdade sobre a filha, passa a procurá-la e antes de saber quem 
ela é, se tornam inimigos. Quando descobre que a moça que o odeia é sua filha, 
fazem as pazes 
 
DVD1744 (circula) 
 
 

Um purgante para o bebê 
Renoir, Jean 1894-1979 
França, 1931, 47 min 
 
O sr. Follavoine, inventor do primeiro urinol de porcelana inquebrável, convida um 
funcionário público, o sr. Chouilloux, para almoçar em sua casa com o objetivo de 
assinar um contrato de venda de urinóis para o exército francês. Ao mesmo tempo, a 
esposa do sr. Follavoine, Julie, está tentando em vão dar um purgante ao filho, Toto. 
Na confusão que segue, os urinóis de Follavoine não se mostram tão indestrutíveis e 
Toto não será o único a experimentar o desagradável remédio (Fonte: 
www.cineplayers.com) 
 
DVD1739 (circula) 
 

 
Augusto Boal e o teatro do oprimido 
Viana, Zelito, 1938- 
Brasil, 2011, 63 min. 
 
O filme mostra a trajetória do dramaturgo Augusto Boal na criação de um teatro que 
tem como objetivo   transformar quem dele participa num motor de mudança da 
sociedade opressora em que vive. Neste   percurso, vemos as buscas intelectuais de 
Boal, concomitantes às transformações da sociedade brasileira dos anos 60 até os 
dias de hoje. Vemos também as inúmeras práticas do Teatro do Oprimido pelo mundo 
(existem grupos do T.O. em 77 países) e como se manifestam em diferentes situações 
caracterizadas pela relação entre o opressor e o oprimido, desde os grandes poderes 
até os micro poderes. (Sinopse retirada do site da Livraria Travessa). 
 
DVD1782 (circula) 
 
 

Nossa vida não cabe em um Opala 
Pinheiro, Reinaldo 
Brasil, 2008, 92 min 
Após sua morte o patriarca de uma família paulistana de classe média baixa passa a 
dar conselhos aos seus 4 filhos, em algumas aparições. Monk, o primogênito, assumiu 
as rédeas da família, que sempre viveu à sombra dos negócios do pai como ladrão de 



carros. Lupa  também é ladrão de carros e se incomoda por ser preterido nas decisões 
mais importantes da casa. Magali  é uma tímida e virtuosa instrumentista, que se 
contenta em dedilhar músicas bregas no órgão elétrico de uma churrascaria rodízio do 
bairro. Slide  é o filho mais novo, que tem Monk como modelo de vida e sonha se 
tornar ladrão de carros, assim como seus irmãos (Fonte: adorocinema.com) 
 
DVD1818 (circula) 
 
 

Som e fúria 
MEIRELLES, Fernando; MELO, Toniko; BARROCO, Gisele; PINTO, Fabrizia; 
MEIRELES, Rodrigo 
Brasil, 2009, 498 min 
 
Mostra o cotidiano de uma companhia teatral durante a montagem de 4  peças de 
Shakespeare: Hamlet, Sonho de uma noite de verão, Macbeth e Romeu e Julieta. O 
diretor de prestígio morreu atropelado e foi substituído por um colega de ideias 
completamente diferentes,  mas volta do além para aconselhá-lo. 
 
DVD1823/5 (circula) 
 
 

O Teatro Mágico: segundo ato 
87 min 
 
DVD1854 
 
 

Pedro Mico: uma lição de malandragem 
PONTES, Ipojuca, 1942- 
Brasil, 1985, 100 min 
 
Malandro carioca analfabeto rouba jóias de um xeque e foge com elas, enganando a 
quadrilha para a qual trabalha. A polícia e os comparsas tentam encontrá-lo nos 
morros do Rio. Ele esconde o produto do roubo em seu barraco, no morro, com uma 
prostituta que ele livrou dos tiras e que lhe conta a história de Zumbi dos Palmares. 
Sinopse exraída do site Meu Cinema Brasileiro (www.meucinemabrasileiro.com.br). 
 
VC0768 (não circula), XDVD0531 (circula) 
 
 

Sangue por glória 
FORD, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1952, 111 min 
 
Durante a primeira guerra mundial, o capitão Flag comanda uma companhia de 
fuzileiros de má reputação, cujo novo sargento é um velho inimigo. Ambos já se 
enfrentaram disputando a filha do taberneiro, mas a rivalidade mudou completamente 
quando a moça demonstrou interesse em casamento. A companhia é enviada à frente 
de batalha e, a partir desse momento, as disputas cedem lugar à dura realidade da 
guerra. 
 
DVD2343 (circula) 
 



O pão nosso de cada dia 
Murnau, Friedrich Wilhelm, 1888-1931 
Estados Unidos, 1930, 88 min 
 
Lem Tustine é enviado à cidade por seu pai para vender a safra de trigo da fazenda da 
família. Ele conhece Kate, uma garçonete que está cansada da agitação da cidade e 
tem sonhos de viver no campo. O preço do mercado de ações do trigo começa a cair e 
Lem  vende a safra por muito menos do que seu pai esperava. Enquanto isso, Lem se 
apaixonou por Kate e eles se casaram. Eles viajam de volta para o campo, mas o pai 
de Lem, irritado com a desastrosa venda de trigo, sujeita Kate a hostilidade e abuso 
físico, erroneamente acreditando que ela está simplesmente atrás do dinheiro de Lem.  
As coisas pioram quando um grupo de trabalhadores agrícolas chega para ajudar na 
colheita do trigo e um deles - Mac - passa a cortejar  Kate. O pai de Lem interpreta as 
atenções indesejadas de Mac como evidência da natureza arbitrária de Kate e 
consegue separar Lem e Kate. Quando os relatos de um furacão destruindo as 
plantações de trigo do país chegam, o pai de Lem tenta colher o trigo mais cedo, mas 
Mac convoca uma greve para sabotar a colheita. Lem, lendo uma carta de despedida 
de Kate, percebe percebe seus erros, briga com Mac, repreende seu pai e depois 
procura por Kate e ocasal decide se unir novamente (Fonte: en.wikipedia.org) 
 
DVD2041 (não circula) 
 
 

Baixo Gávea 
BARBOSA, Haroldo Marinho, 1944- 
Brasil, 1986, 116 min 
 
Clara é uma jovem mulher de teatro que divide seu tempo entre os ensaios, à tarde, 
dirigindo uma peça sobre a vida do poeta Fernando Pessoa, e à noite, do Baixo 
Gávea, onde procura resolver seus angustiantes problemas afetivos. Divide uma 
pequena casa com Ana, amiga e atriz, irreverente e debochada, que vive na peça o 
papel de Mário de Sá Carneiro, o grande companheiro de aventura de Pessoa. As 
noites na Gávea são quentes e tumultuadas, todos saem às ruas com a esperança 
única de encontrar amor, e as conversas cruzadas dos bares são surpreendentes e 
reveladoras. Lia é a mais jovem das três amigas, ainda ingênua, mas talentosa, vive 
todos os papéis femininos da peça. Para Clara, a beleza e intensidade da emoção que 
consegue com suas companheiras em certos momentos da cena funciona como 
verdadeiro refúgio para as agruras da outra vida, a real. Clara sofre com a falta de 
amor e, após sucessivas e fracassadas tentativas com "homens errados", ela, um dia, 
tem um sonho muito forte com Rui, um ex-ator que volta aos palcos para viver Pessoa, 
acordando súbita e estranhamente apaixonada. Apesar dos esforços de Ana, que 
sempre com humor, procura chamá-la à razão, Clara joga-se inteira numa aventura 
improvável, acreditando ter, enfim, encontrado o que buscava. Aproxima-se a estréia e 
o longo definhar de Pessoa no palco coincide com a esfuziante alegria de Clara em 
sua cega paixão por Rui. Quando, finalmente, ele se revela um canalha, a decepção 
de Clara colide com a magnífica e ovacionada pré-estréia de "Uma Aventura em 
Lisboa", e os sentimentos múltiplos que se cruzam no palco, nos bastidores e na 
platéia são vividos por Clara com especial intensidade. Com o coração partido, mas 
feliz com os resultados de sua arte, Clara volta aos bares da Gávea e à sua incansável 
busca de amor. Sinopse do site da Cinemateca Brasileira. 
 
VC1126 (não circula), XDVD0545 (circula) 
 
 



Silêncios e sussurros: Palestra com Carmen Pardo Salgado: 
Contraponto de luz e som no teatro de Robert Wilson 
CHAPMAN, Hopi 
Brasil, 2010, 93 min 
 
Registro da palestra do artista no Ciclo Paralelo Silêncios e Sussurros, evento paralelo 
à mostra Silêncios e Sussurros, realizada em Porto Alegre (RS). 
 
DVD2129 (circula) 
 
 

O cículo do casamento 
Lubitsch, Ernst, 1892-1947 
Estados Unidos, 1924, 85 min 
 
O professor Stock e sua esposa sedutora, Mizzi, estão sempre brigando. Mizzi não 
perde uma única oportunidade para seduzir o sexo masculino. De repente suspeito, o 
professor Stock contrata um detetive para espioná-la com a esperança de obter o 
divórcio (Fonte: www.mk2films.com) 
 
DVD1900 (não circula) 
 
 

Macbeth 
WELLES, Orson, 1916-1985 
Estados Unidos, 1948, 85 min 
 
Macbeth, general escocês, encontra com três feiticeiras que profetizam que um dia ele 
será rei. Influenciado pela profecia e por Lady Macbeth, assassina o Rei da Escócia e 
seus possíveis rivais na sucessão.Sobe ao trono, mas logo sua mulher enlouquece e 
se mata. Perseguido pelo remorso e por visões de fantasmas, é morto por seu inimigo 
Macduff. 
 
DVD2131/2 (não circula) 
 
 

Macbeth 
WELLES, Orson, 1916-1985 
Estados Unidos, 1948, 114 min 
 
Macbeth, general escocês, encontra com três feiticeiras que profetizam que um dia ele 
será rei. Influenciado pela profecia e por Lady Macbeth, assassina o Rei da Escócia e 
seus possíveis rivais na sucessão.Sobe ao trono, mas logo sua mulher enlouquece e 
se mata. Perseguido pelo remorso e por visões de fantasmas, é morto por seu inimigo 
Macduff. 
 
DVD1038 (circula), DVD2130 (não circula) 
 
 

O anel dos nibelungos: O ouro do Reno 
KUPFER, Harry 
WAGNER, Wilhelm Richard, 1813-1883; Composição 
Alemanha, 2004, 159 min 



 
DVD2160/1 (circula) 
 
 

Don Giovanni 
MOZART, Wolfgang Amadeus, 1756-1791; Composição 
Brasil, 1991, 152 min 
 
DVD2196 (circula) 
 
 

Amor, luxo e riqueza 
Griffith, D. W 1875-1948 
Estados Unidos, 1925, 113 min 
 
O juiz Foster coloca sua filha pra fora de casa porque ela se casou com um homem de 
circo. Ela deixa sua filhinha, Sally, com o professor McGargle antes de morrer. Anos 
mais tarde, Sally é uma dançarina por quem Peyton, filho do amigo do juiz Foster, se 
apaixona. Quando Sally é presa, McGargle prova sua ascendência real (Fonte: 
www.imdb.com) 
 
DVD1535 (circula) 
 
 

A atenção e a cena: vídeos do processo de criação do 
espetáculo "Se chover eu não virei..." 
CARNEIRO, Leonel Martins 
Brasil, 2011, 115 min 
 
Íntegra do espetáculo teatral Se chover não virei ..., adaptação do texto Noites 
brancas, de Dostoievski, apresentado pelo Núcleo Sofia de Teatro entre 2009 e 
2010.Contém também vídeos da preparação do espetáculo, do processo de criação, 
entrevistas com espectadores comparativos de cenas e trechos dos espetáculos 
Rainhas: duas atrizes em busca de um coração e Maria Stuart. 
 
DVD2242 (não circula), DVD2243 (circula) 
 
 

O ator no olho do furacão: metáforas norteadoras para o 
trabalho criativo do ator 
PAULA, José Eduardo de 
Brasil, 2011, ca. 100 min 
 
Registro do evento cênico Outra sina de existir e 12 vídeos de exercícios de 
treinamento. 
 
DVD2245 (não circula), DVD2246 (circula) 
 
 

Da beleza ou o sistema nervoso dos peixes 
CALADO, Alexandre Pieroni 
Brasil, 2008, ca. 56 min 
 



Íntegra do espetáculo teatral Da beleza ou o sistema nervoso dos peixes, baseado na 
novela Lenz, de Georg Büchner. Conta a história, como em um diário de anotações, 
dos vinte dias da estadia do poeta Jackob M. R. Lenz nos Volges da Alsácia, no 
inverno de 1778. 
 
DVD2254 (não circula), DVD2256 (circula) 
 
 

Da beleza ou o sistema nervoso dos peixes: Lenz e outros 
fragmentos 
CALADO, Alexandre Pieroni 
Portugal, 2009, ca. 63 min 
 
Íntegra do espetáculo teatral Da beleza ou o sistema nervoso dos peixes, baseado na 
novela Lenz de Georg Büchner. Conta a história, como em um diário de anotações, 
dos vinte dias da estadia do poeta Jackob M. R. Lenz nos Volges da Alsácia, no 
inverno de 1778. 
 
DVD2255 (não circula), DVD2257 (circula) 
 
 

Polaróides urbanas 
FALABELLA, Miguel, 1957- 
Brasil, 2008, 82 min 
 
Uma jovem em conflito com a mãe, uma terapeuta incapaz de resolver seus 
problemas, uma dona de casa de classe média que não consegue mais sonhar, uma 
atriz consagrada cuja carreira está em decadência e uma mulher que, sem querer, foi 
escolhida como mãe da filha de sua patroa. A vida destas mulheres, e seus 
respectivos maridos, namorados e amigos, se cruzam no Rio de Janeiro. 
 
DVD2407 (circula), DVD2780 (não circula) 
 
 

Dois irmãos 
Burman, Daniel, 1973- 
Argentina, 2010, 102 min 
 
Susana é egocêntrica e valoriza seus próprios sucesso e opinião acima de tudo. Por 
esse motivo, deixou exclusivamente a cargo do irmão Marcos a tarefa de cuidar da 
mãe, que ele exercia com carinho e satisfação. Quando esta morre, Marcos é expulso 
por Susana da casa em que morava com a mãe, pois ela quer vendê-la, sem ter para 
onde ir, Marcos aceita a sugestão da irmã de morar na Villa Laura, no Uruguai. Lá, 
ingressa em um grupo de teatro, desenvolve amizades e descobre coisas sobre si 
próprio. As notícias de seu progresso desagradam a irmã, que tem medo que Marcos 
a deixe sozinha. 
 
DVD2430 (circula) 
 
 

Romance 
ARRAES, Guel, 1953- 
Brasil, 2008, 105 min 



 
Ana e Pedro, dois jovens atores, se apaixonam durante a montagem teatrao do 
Romance de Tristão e Isolda. Ao mesmo tempo em que recriam a história deste casal 
mítico - inicialmento nos palcos e depois em uma superprodução para a TV - eles 
tentam descobrir uma nova forma de se relacionar, menos trágica e mais livre, porém 
carregada da mesma emoção. 
 
DVD2445 (circula), DVD2751 (não circula) 
 
 

Simon Boccanegra 
SWEETE, Barbara Willis; McCLINTOCK, Peter; direção de palco 
VERDI, Giuseppe, 1813-1901; Composição 
Estados Unidos, c2010, 189 min 
 
DVD2503/4 (circula) 
 
 

Ensaio 
DUARTE, Roberto 
Brasil, 1975, 14 min 
 
O crescimento desordenado dos grandes centros urbanos no país e a discussão sobre 
desenvolvimento e a existência de espaços culturais. A partir do exemplo do Teatro de 
Ópera de Campinas, edificação que conseguiu consolidar construção e espaço para a 
existência de uma praça, discute-se o teatro e a arquitetura, pontuando a coexistência 
futura entre os homens e as cidade. Resumo da Cinemateca Brasileira. 
 
DVD2509 (circula) 
 
 

Joana D’Arc 
Preminger, Otto, 1905-1986 
Estados Unidos, 1957, 110 min 
 
Joana d'Arc é uma jovem camponesa, muito a frente do seu tempo, que diz ser guiada 
por vozes santas. Durante a Guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra, Joana 
se apresenta ao capitão do exército dizendo que Deus lhe deu a função de tomar 
Orleans dos ingleses e coroar o rei Carlos VI, para consolidação da monarquia 
francesa. A loucura do rei e a fé e persistência de Joana, permitiram que ela fosse 
nomeada capitã do exército para de fato tomar Orleans, além de muitas outras 
batalhas vencidas. Quando Joana voltou, foi descartada pelo rei, pressionado pela 
corte e o clero e condenada à fogueira após se negar a viver em prisão perpétua. Ela 
foi queimada sem que nenhum soldado ou amigo impedisse o acontecimento. Após 
anos, Joana e outros fantasmas aparecem em um sonho do rei Carlos VI, para se 
desculparam com ela, já que depois de sua morte foi considerada santa e inocentada. 
 
DVD2554 (circula) 
 
 

Oficina Perdiz 
Diaz, Marcelo 
Brasil, 2006, 20 min 
 



Perdiz instalou sua oficina mecânica em uma área pública na cidade planejada de 
Brasília, no ano de 1969. Há mais de 20 anos abriu seu espaço pela primeira vez para 
o teatro e não parou mais. Hoje permanece no mesmo local, dividido entre peças 
mecânicas e teatrais. Entretanto, continua irregular. (Resumo extraído da capa do 
DVD) 
 
DVD2576 (circula), DVD3672 (circula) 
 
 

Juarez 
Dieterle, William 1893-1972 
Estados Unidos, 1939, 123 min 
 
O recém-nomeado Imperador Maximillian, o único monarca do Segundo Império 
Mexicano, chega ao México no início dos anos 1860 com sua esposa Carlotta para 
enfrentar o sentimento popular que favorece Benito Juarez e a demanda popular por 
democracia. Com um grupo de elite de monarquistas mexicanos, Maximillian tenta 
apaziguar os mexicanos democráticos, mas ele falha. Abraham Lincoln continua 
apoiando Juarez e pede aos franceses que retirem o apoio a Maximilian.  Carlotta vai 
à França para implorar a Napoleão III, sem sucesso.Maximiliano ainda enfrenta um 
drama particular: a esposa Carlota dá sinais de estar enloquecendo. 
 
XDVD0706 (circula) 
 
 

I Mostra de Mímica Contemporânea 
Trupe Lona Preta 
Brasil, 2009, 30 min 
 
A mostra veiculou ao grande público os princípios, conceitos e a estrutura técnica da 
mímica corporal dramática, linguagem desenvolvida pelo artista francês Etienne 
Decroux, da qual partem os principais estudos e criações da mímica contemporânea, 
além de criar espaço para troca de saberes entre profissionais da mímica de diferentes 
regiões, especialistas na linguagem atuantes no Brasil. 
 
DVD2649 (circula), DVD3880 (não circula), DVD3882 (circula) 
 
 

Cinquenta e cênicos anos de teatro: Geninha da Rosa Borges 
OLIVEIRA, Pedro 
Brasil, 1996, 54 min 
 
DVD2650 (circula)  
 
 
Trilogia memórias 
Scaldaferri, Danilo 
Brasil, 2012, 36min 
 
Inclui depoimentos e trechos da encenação da Trilogia da memória, de autoria da 
pesquisadora e autora teatral Antonia Pereira, que inclui as peças A morte nos olhos, 
A memória ferida e Na outra margem 
 



DVD2722 (circula) 
 
 

Projeto Geração AI-5: os filhos da Dita 
Brasil, 2011, 30 min 
 
Prólogo com trechos de filmes de arquivo mostrando momentos da história do Brasil a 
partir do golpe de 1964. Integrantes do grupo de teatro Arlequins, que atua desde 
1964, contam a história do grupo. 
 
DVD2679 (circula), DVD2738 (não circula), DVD2739 (circula) 
 
 

Do espectador à expectativa: 10 anos de Viva Arte 
VENÂNCIO, Paula 
AZEVEDO, Sérgio de 
Brasil, 2010, ca.27 min 
 
Documentário sobre o Viva Arte Viva, programa de cidadania artística desenvolvido 
em São Caetano do Sul para atender a demanda da comunidade por cursos de teatro. 
Apresenta depoimentos de alunos, ex-alunos, orientadores dos cursos, imagens das 
apresentações teatrais e dos alunos. 
 
DVD2731 (não circula), DVD2732 (circula) 
 
 

Os filhos da Dita 
SANTIAGO, Sérgio 
Brasil, 2011, ca.64 min 
 
Íntegra do espetáculo teatral Os filhos da Dita. Peça que faz referência ao período da 
Ditadura Militar no Brasil: o golpe militar, o Ato Institucional n.5 (AI-5), as prisões, 
torturas e mortes de cívis. 
 
DVD2736 (não circula), DVD2737 (circula) 
 
 

Práticas lúdicas na formação vocal em teatro 
PEREIRA, Eugenio Tadeu 
Brasil, 2012,  
 
Jogos teatrais realizados durante a disciplina Oficina de Improvisação Vocal e Musical, 
do Curso de graduação de Teatro da Escola de Belas Artes da UFMG, 1. semestre de 
2010. 
 
DVD2742 (não circula), DVD2743 (circula) 
 
 

Construção de bases metódicas e protocolos para uma 
pesquisa em Artes Cênicas: rumo ao lírico: acervo multimídia 
SUEYOSHI, Humberto Issao 
Brasil, 2011 
 



 
XDVD1035 a XDVD1328 (não circula) 
 
 

Irma Vap, o retorno 
CAMURATI, Carla, 1960- 
Brasil, 2006, 84 min 
 
Um dos produtores da montagem original de O mistério de Irma Vap deseja montar 
uma nova versão do espetáculo, mas encontra problemas, já que Tony Albuquerque, 
um dos atores da montagem original, está temporariamente paralítico, sendo 
manipulado pela irmã Cleide e mantido confinado no segundo andar de sua casa. 
Impossibilitado de contar com o elenco original, Otávio convida Darci Lopes, um ator 
decadente que faz shows em boates, para assumir a direção da nova versão da peça, 
com dois jovens comediantes. Entretanto, para tirar o projeto do papel, precisa, lidar 
com Cleide, já que o irmão dela é o detentor dos direitos da peça. 
 
DVD2759 (circula) 
 
 

Dois perdidos numa noite suja 
JOFFILY, José 
Brasil, 2002, 100 min 
 
Tonho e Paco dividem um galpão abandonado. Encontram-se numa situação 
semelhante: são imigrantes ilegais em busca de sobrevivência em New York, mas 
enquanto Tonho é tímido e sonha em voltar para o Brasil, Paco é ambiciosa e 
pretende ser reconhecida como rapper. A relação dos dois, plena de tensões, constrói 
uma contundente história de amor. 
 
DVD2755 (circula) 
 

 
Mais uma vez amor 
SVARTMAN, Rosane 
Brasil, 2005, 94 min 
 
Rodrigo e Lia não têm nada em comum. Durante 25 anos vivem um relacionamento 
fora dos padrões normais. Eles se conheceram quando eram adolescentes, mas 
tinham objetivos diferentes na vida: Rodrigo queria uma família, um bom emprego, 
uma vida normal e Lia queria conquistar o mundo. Tomaram rumos diferentes, mas se 
encontraram novamente anos depois. Rodrigo está envolvido com outra mulher e Lia 
está envolvida com seus projetos. Tornam-se amigos, depois amantes. Gostam da 
companhia um do outro e encontram-se anualmente na praia do Arpoador, dividindo 
momentos de romance, risadas e dificuldades. 
 
DVD2787 (circula) 
 
 

Xuxa gêmeas 
Jorge Fernando 
Brasil, 2006, 116 min 
 



Elizabeth e Mel são gêmeas idênticas separadas no nascimento. Muitos anos depois, 
a ambiciosa Elizabeth é a presidente do império gráfico do pai, enquanto Mel dirige 
uma escola de artes cênicas que ajuda jovens de uma comunidade carente. As vidas 
de ambas se cruzam na busca por um diamante gigante. 
 
DVD2792 (circula) 
 
 

Ó paí, ó 
Gardenberg, Monique 
Brasil, 2007, 98 min 
 
Acompanha o último dia de carnaval de um grupo de moradores de um cortiço do 
Pelourinho. A dona do cortiço, incomodada com a bagunça, decide fechar o registro de 
água provocando a revolta dos moradores. 
 
DVD2793 (circula) 
 
 

A mulher do meu amigo 
Torres, Claudio 
Brasil, 2008, 85 min 
 
Thales é um bem sucedido homem de negócios, mas está em crise com sua profissão. 
Casado com a rica e mimada Renata, ele trabalha com seu sogro, o poderoso e 
amoral empresário Augusto. Um dia, durante suas férias na casa dos amigos Rui e 
Pamela, Thales decide que vai parar de trabalhar. Esta decisão afeta a vida de todos à 
sua volta. 
 
DVD2794 (circula) 
 
 

BR-3: a peça 
Mocarzel, Evaldo, 1960- 
Teatro da Vertigem; criação; Araújo, Antônio; concepção e direção geral; Carvalho, 
Bernardo; dramaturgia 
Brasil, 2006?, 126 min 
 
Registro da peça encenada no rio Tietê pelo Teatro da Vertigem. 
DVD2879 (circula) 
 
 

Teatro contra a barbárie 
Mocarzel, Evaldo, 1960- 
Brasil, 2012?, 40 min 
 
DVD2886 (circula) 
 
 

Tradução intersemiótica na elaboração da dramaturgia do ator : 
pedagogia e encenação 
SILVA, Brenda de Oliveira 
Brasil, 2012, ca. 120 min 



 
Demonstração dos exercícios, dos ensaios e das apresentações: Mostra de recortes 
espetaculares do CEPECA, Exame de qualificação e Mostra Tusp Experimentos 2012 
- "...E Fêmea" 
 
DVD3114 (não circula), DVD3115 (circula) 
 
 

Feto 13 anos : teatro, encontros, memória  

O'Neill, Byron 
Brasil, 2012, 73 min 
 
Conta a história do Festival Estudantil de Teatro (FETO), criado na cidade de Belo 
Horizonte no ano de 1999. O Festival atinge um grande número de estudantes, 
contribui para seu desenvolvimento e sua formação como profissionais da área teatral 
e ainda estimula o gosto do público pelas artes cênicas. 
 
DVD3120 (não circula), DVD3121 (circula) 
 
 

La traviata 
Ramirez, Luis Ángel 
Verdi, Giuseppe, 1813-1901 
2006, ca.135 min 
 
DVD3145/6 (circula) 
 
 

Tancredi 
Bevilacqua, Andrea 
ROSSINI, GIOACCHINO, 1792-1868 
2005, 155 min 
 
DVD3161 (circula) 
 
 

Longa jornada noite a dentro 
Lumet, Sidney 1924-2011 
Estados Unidos, 1962, 170 min 
 
Em uma casa de veraneio, à beira mar, mora a família Tyrone: Mary, a mãe, que 
acaba de voltar de um sanatório para curar o vício em drogas e emocionalmente 
instável, James, o pai, um ator frustrado e mesquinho, James, o filho mais velho, 
alcoólatra e desajustado e Edmundo, o filho mais novo, um jovem triste, que acaba de 
descobrir ser tuberculoso. Dentro dessa casa, a família mantém diálogos que estão 
repletos de arrependimento, culpa e angústia, que pioram e se tornam mais violentos 
com a aproximação da noite. Mary se desespera ao descobrir a tuberculose do filho e 
volta a consumir morfina, os homens da família se embebedam como uma maneira de 
dizer as verdades sobre si mesmo e sobre o pensam um do outro. Ao final, a família 
está sentada ao redor de uma mesa, enquanto Mary, fora da realidade, começa a 
dizer o quanto era feliz quando jovem. 
 
DVD3162 (circula) 
 



 

As lágrimas amargas de Petra von Kant 
Fassbinder, Rainer Werner 1945-1982 
Alemanha, 1972, 124 min 
 
Petra é uma renomada estilista que vive em sua casa em companhia de Marlene, sua 
criada, a quem humilha constantemente e de quem é extremamente dependente. 
Durante a visita da amiga Sidonie conhece a jovem Karin, por quem se apaixona 
imediatamente. Em um segundo encontro com Karin, Petra a convida para morar em 
sua casa e declara seu amor. Marlene, que a tudo observa sem nada dizer, continua 
trabalhando sem cessar e agora atendendo aos caprichos de Karin também. Quando o 
esposo de Karin telefona para que ela o encontre e para que voltem a se relacionar, 
ela deixa Petra e vai embora sem vacilar. Petra perde completamente o controle de 
seus sentimentos, ficando agressiva inclusive com a filha Gabi, uma jovem carente, 
que vem visitá-la no dia de seu aniversário e com a mãe, Valerie. Depois de uma crise 
de agressividade, Petra parece controlada e vai pedir desculpas a Marlene, que 
também a abandona. 
 
DVD3183 (circula) 
 
 

Boca de ouro 
CORREA, José Celso Martinez; direção teatral; JUNGLE, Tadeu; direção do vídeo 
Rodrigues, Nelson 
2009, 224 min 
 
DVD3268 (circula) 
 
 

A última temporada 
GREENAWAY, PETER, 1942- 
SHAKESPEARE, WILLIAM 
1991, 119 min 
 
Adaptação da obra de William Shakespeare, com experimentalismo e belas imagens. 
Próspero vive numa ilha com sua filha Miranda, após ter sido banido pelo Rei de 
Nápoles. Mas o destino faz com que seus inimigos venham a sua ilha, dando início a 
um romance proibido e a uma série de conspirações e vinganças. Peter Greenaway 
mistura teatro, pintura e cinema para realizar uma obra intigante sobre traição. 
 
DVD3283 (não circula), DVD3284 (circula), DVD3378 (circula) 
 
 

O teatro de reprise : conceituação e sistematização de uma 
prática brasileira de sociopsicodrama 
Rodrigues, Rosane Avani 
Brasil, 2011, ca32 min 
 
Intervenção usando a metodologia do Teatro de Reprise, realizada na Sala Tarsila do 
Amaral, no Centro Cultural São Paulo, pelo Grupo Improvise, em 05/11/2011 
 
DVD3307 (circula) 
 



 

Por 30 dinheiros 
Barbosa, Vania Perazzo; Hlebarov, Ivan 
Brasil, 2005, 110 min 
 
Uma trupe mambembe apresenta A paixão de Cristo pelo interior do Nordeste. Zé e 
Lula, que fazem o papel de Cristo e São Pedro, roubam o dinheiro da bilheteria. Os 
demais atores, para acobertarem os malandros, exigem sua parte no roubo. Os dois 
atores, vestidos como Cristo e São Pedro, fogem na carroceria de um caminhão. Na 
primeira parada percebem que ficaram sem o dinheiro. Ao tentar pegar as roupas de 
um falso paralítico, são vistos como milagreiros, pois o homem volta a andar. Na fuga 
rumo ao litoral, Zé passa a acreditar que realmente pode fazer milagres. Enquanto isso 
o diretor Biu parte com sua trupe em perseguição aos dois. Zé e Lula acabam sendo 
presos e a trupe recebe cartas anônimas com ameaças. Lili, que é apaixonada por Zé, 
aparece na cadeia vestida de anjo e os ajuda na fuga. Lua tenta fazer com que Zé 
volte a realidade, mas ele continua em transe, achando que é milagreiro e se junta 
com romeiros que passam a segui-lo. Zé acredita que pode andar sobre a água e em 
uma transmissão ao vivo pela TV quase se afoga e é preso. Com a prisão do seu líder, 
os seguidores ficam desorientados porém reconhecem Lua como amigo de Zé, que 
nega conhecê-lo. Após o canto do galo uma das seguidoras entrega a Lua o 
estandarte, então ele parte com os romeiros resignado, tomando o lugar de Zé 
 
DVD3349 (circula) 
 

Evoé! : retrato de um antropófago : Zé Celso 
Jungle, Tadeu 
Cesar , Elaine 
Brasil, 2011,  
 
Mistura de forma labiríntica depoimentos recentes e imagens históricas da carreira do 
o diretor, ator e dramaturgo Zé Celso, do Teatro Oficina, uma das maiores 
personalidades das artes do Brasil de todos os tempos. Usa como base quatro 
viagens da trajetória do Zé: Sertão da Bahia, Praia de Cururipe em Alagoas (onde o 
Bispo Sardinha foi devorado), Epidaurus e Atenas, na Grécia e o apartamento de São 
Paulo. Com acesso livre ao infindável e sempre crescente arquivo de imagens e sons 
do Oficina, misturados com imagens contemporâneas, constrói-se aqui uma visão 
muito particular e instigante, que resulta num filme e num documento para hoje e para 
sempre. Sem legendas, sem datas aparentes e sem didatismo, é um fluxo potente de 
imagens e sons que deixam o espectador em estado de constante atenção. EVOÉ, um 
filme antropofágico na sua essência, pode ser exibido de forma cíclica, pois não tem 
um começo e com certeza nunca terá fim 
 
DVD3376 (circula) 
 
 

O crime da imagem 
Ferreira, Lírio; direção; Falcão, João; direção de atores 
Brasil, 1993, 13 min 
 
Viagem simulada por um sertanejo desconfiado da fidelidade da esposa tem desfecho 
trágico. Episódio lendário sobre Antônio Conselheiro, antes de se tornar um líder 
político-místico-religioso. (Fonte: http://www.cinemateca.gov.br/) 
 
DVD3437 (circula) 



 
 

Presepe 
Dias, Patrícia Alves 
Brasil, 1986, 7min 
 
As aventuras de dois bonecos de mamulengo que passeiam na cidade grande, 
envolvendo-se em grandes confusões. Fonte: www.cinemateca.gov.br 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

 
O jovem tataravô 
Barros, Luiz de 
Brasil, 1936, 77 min 
 
Num leilão, com uma caixa, Menezes arremata certo papel com certa oração poderosa 
(fazia voltar ao mundo o mais enterrado dos mortos). Organiza-se uma sessão, 
estabelecendo-se a corrente, invoca-se e zás: surge o tataravô de Menezes, o que 
logo mais, barbeado, penteado e metido em fatiotas bem lançadas, se mete a 
conquistas, cai numa farrinha e até a aviação se entrega! A audácia do jovem tataravô, 
que chegou ao cúmulo de enredar no amar sua própria bitataraneta, leva seu 'inventor' 
a recorrer à macumba para devolvê-lo ao nada. Consegue-o, para o alívio de todos, 
principalmente do noivo. (Resumo extraído do site : http://cinemateca.gov.br) 
 
DVD3519 (circula) 
 
 

Rossi atualidades n. 126 
Brasil, 1926, 07 min 
 
Como um característico cinejornal da época, Rossi Atualidades nº 126 abordava 
diversos assuntos, mas a ausência de uma consciência preservacionista fez com que 
apenas um tema chegasse até os dias de hoje. Trata-se de uma reportagem sobre um 
grupo de senhoras paulistas que tomaram parte em "Um sarau no Paço de São 
Cristóvão". Mesmo com a degradação imposta pelo tempo, o filme nos possibilita o 
contato com a história, constituindo-se como documento privilegiado para a análise da 
sociedade brasileira e das autorrepresentações da elite local. (Resumo extraído do 
folheto que acompanha o filme) 
 
DVD3551 (circula) 
 
 

Espaço sujeito 
Costa, Samantha 
Brasil, 2010, 27min30 
 
O documentário traz o resultado de uma pesquisa audiovisual feita no Teatro Folha, 
com entrevistas aos membros de sua equipe técnica feitas ao longo de 2010. tem 
como intuito mostrar o que o público normalmente não enxerga como personagem: as 
pessoas que compõem a parte operacional do teatro e o espaço físico. (resumo do 
autor) 



 
DVD3597 (circula) 
 
 

Onde estás felicidade? 
Mesquitinha 
Brasil, 1939, 86 min 
 
Mal aconselhada por uma amiga da alta roda (que lhe cobiça o marido) e pelo pai 
desmiolado (sempre preocupado em preparar coquetéis), a cantora Noêmia força o 
seu marido a abandonar a vida de subúrbio para o 'vidão' rumoroso de Copacabana. 
Pensando mais em compromissos sociais e em futilidades do que em Paulo, a moça e 
seus amigos fazem um ambiente insuportável. Irritação, discussões, separação. Paulo 
volta para o subúrbio com sua tia Clodô. Ali tem o carinho desta e as atenções de 
Fernandinha, seu amor de infância, mas não se esquece de Noêmia. Nem esta deixa 
de pensar no marido, verificando que sem ele a vida não tem encanto. Procura-o, 
surpreende-o num fim de ano. Dá-se o melhor presente e dá-lhe o melhor presente. 
Fernandinha, essa ficará por alí com sua nobreza e sua saudade. (Cinemateca 
Brasileira). 
 
DVD3627 (circula) 
 
 

Ricardo III : o processo 
França, Marco 
Brasil, 2008, 42 min 
 
O documentário apresenta a incursão realizada pelo interior do Rio Grande do Norte 
realizada pelo Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare em 2008, com o projeto 
Caravana de Investigação Cênica, cujo propósito era pesquisar o texto do dramaturgo 
William Shakespeare que dá nome ao projeto.  O projeto foi viabilizado pelo Programa 
BNB de Cultura 2009 e passou pelas cidades de Angicos, Assu, Santa Cruz, Currais 
Novos e Natal, onde foi detalhadamente registrado pelos atores do grupo. 
 
DVD3639 (circula) 
 
 

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

O sapo 
Sarkis, Adolfo 
Brasil, 2006, 18 min 
 
Para se aproximar da garota de seus sonhos, o pequeno Lucas terá que viver um 
papel muito curioso. (PortaCurtas) 
 
DVD3674 (circula) 



 
 

Resultado prático 
Freitas, Juliana Pedreira de 
Brasil, 2015, 18 min 24 
 
Experimento prático baseado na apropriação do texto A Tempestade, de William 
Shakespeare, em busca de uma linguagem visual a partir do ponto de vista da 
iluminação, cenografia, vídeo e sonoplastia. 
 
DVD3685 (não circula), XDVD1422 (circula) 
 
 

Favor beber o leite, senão estraga 
Nogueira, Alice Pacheco 
Nogueira, Alice Pacheco; dramaturgia 
Brasil, 2015, 76 min 
 
Durante seu aniversário, uma jovem recebe a visita de um coelho. Forçada a segui-lo, 
ela é guiada até o lugar em que moram os sonhos e lá revisita os desejos esquecidos, 
ou não, pelos atores da peça no arco do tempo. (Sinopse do site amoteatro.com.br). 
 
DVD3687 (não circula), DVD3688 (circula) 
 
 

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). 
 
DVD3776 (circula) 
 
 

Barafonda 
Companhia São Jorge de Variedades 
Brasil, 2013, 01min58 
 
Videoclip do espetáculo Farafonda encenado pelo grupo teatral Companhia São Jorde 
de Variedades. 
 
DVD3786 (não circula), DVD3787 (circula) 
 
 

Abdias Nascimento 
Bola, Fernando 
Brasil, 2011, 38min20 
 
Abdias Nascimento foi um dramaturgo, pintor, escritor, professor, deputado e senador 
da República. Em 1944, Abdias criou o Teatro Experimental do Negro. Na época, uma 
iniciativa totalmente insólita que tentava promover a inclusão de atores, diretores e 
autores negros. Dessa experiência revolucionária sairiam grandes nomes da 



dramaturgia brasileira, como Léa Garcia e Ruth de Souza. Mas essa é só uma das 
várias frentes de luta de uma vida toda dedicada à militância pelos direitos dos negros. 
Como parlamentar, Abdias Nascimento apresentou diversos projetos para reduzir a 
desigualdade racial. É dele o primeiro projeto de lei propondo ações compensatórias 
como políticas públicas de igualdade racial. No cenário político, Abdias figura como um 
dos expoentes do PDT, vinculado ao partido e ao seu criador, Leonel Brizola, desde as 
primeiras conversas para criação da legenda, ainda no exílio. No documentário, 
baseado no último grande depoimento gravado por Abdias, também estão contadas 
histórias de uma trajetória difícil, que inclui prisões e perseguição na época da 
ditadura. Ao mesmo tempo, Abdias rememora passagens engraçadas, como as 
confusões do tempo em que esteve no Exército, na década de 1930, e as viagens do 
grupo de poetas que se intitulava Santa Hermandad Orquídea pela América Latina. 
(Fonte: TV Câmara) 
 
DVD3794 (circula) 
 
 

Hoje é dia de Nelson Rodrigues 
Amaro, André 
Brasil, 2013, 59min 
 
Em 9 de dezembro de 1942, estreava "A mulher sem pecado", primeira das 17 peças 
que escreveu. Todas elas levaram para o "olho da fechadura" histórias 
assumidamente mórbidas, pestilentas, desagradáveis. E segundo seu próprio desejo, 
capazes de "produzir o tifo e a malária na plateia". Censurado, vaiado, criticado pela 
esquerda e pela direita, o Anjo Pornográfico (como ficou conhecido) é considerado o 
renovador da cena teatral brasileira. Neste especial, ilustrado por encenações 
baseadas em suas peças, diretores e teóricos comentam o trabalho e a obra desse 
dramaturgo que modernizou o teatro no Brasil. (Fonte: TV Câmara) 
 
DVD3796 (circula) 
 
 

Zé Celso: tupy or not tupy 
Uesato, André 
Brasil, 2015, 51min24 
 
A partir de depoimentos do próprio Zé, de trechos da peça Walmor Y Cacilda 64 - 
Robogolpe, que contém elementos autobiográficos, e também de ensaios e cenas de 
peças mais antigas de autoria dele, é possível conhecer um pouco mais sobre a vida 
do irreverente autor. Dramaturgo, diretor, ator e músico, Zé Celso iniciou a carreira no 
teatro amador quando ainda era estudante, no final da década de 50. "Comeu" a obra 
de Oswald de Andrade e, antropófago, foi um dos pais da Tropicália. Encarou a 
ditadura militar tanto pelo lado político, com textos revolucionários, quanto pelo lado 
dos costumes, com suas montagens dionisíacas. Preso, torturado e exilado, produziu 
documentários sobre as revoluções portuguesa e moçambicana. Trabalhou com 
grandes nomes das artes, como Augusto Boal, Chico Buarque, Sérgio Britto, Raul 
Cortez, Pascoal da Conceição, entre outros. Contra a especulação imobiliária, lutou 
pela manutenção do Teatro Oficina no bairro do Bixiga, em São Paulo, e levantou o 
debate sobre ocupação urbana e a importância da Cultura nas cidades. Zé Celso é o 
diretor brasileiro mais longevo em atividade e já produziu cerca de 40 peças, como O 
Rei da Vela, Roda Viva, As Bacantes, Os Sertões e a série Cacilda!. Sempre 
inovando, provocando e seduzindo o público. (Fonte: TV Câmara). 
 



DVD3814 (circula) 
 
 

Frida Kahlo : calor e frio 
Rachmann, Ismar 
Estelar de Teatro 
Brasil, 2014, 75min 
 
Frida Kahlo: calor e frio, da Estelar de Teatro une teatro, dança, música ao vivo, artes 
performativas e festa para realizar uma cartografia antropofágica,  unindo o México de 
Frida Kahlo e do início do  século XX ao Matriarcado de Pindorama de Oswald de 
Andrade. Uma evocação ainda de artistas fundamentais na construção do imaginário 
do século passado e que estiverem no país vizinho neste período - Eisenstein, Artaud, 
Tina Modotti, Maiakovski. A peça transita por um México -  confluência de tempos 
diversos em que o passado pré-colombiano e mítico se cruza com o tempo histórico 
na busca de  inspiração para novas imagens. (Fonte: www.estelardeteatro.com.br). 
 
DVD3816 (não circula), DVD3817 (circula) 
 
 

Por trás do pano 
Villaça, Luiz 
Brasil, 1999, 95min 
 
Helena é uma jovem atriz em ascensão que possui muito talento e insegurança e que 
é casada com Marcos, um artista plástico que brinca o tempo todo com os medos e o 
ciúme de sua esposa. Até que um dia ela recebe um convite que será também o maior 
desafio de sua carreira: encenar uma peça teatral com Sérgio, um consagrado e 
talentoso ator que possui também gênio difícil e está em crise amorosa e profissional. 
Sérgio é casado com Laís, uma arquiteta bonita e ciumenta cuja vida conjugal se 
deteriora ainda mais devido à convivência do ator com Helena, em decorrência dos 
ensaios da nova peça em que estão trabalhando. (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
DVD3833 (circula) 
 
 

Linguagem do teatro 
Bethencourt, João 
Brasil, 1966, 18min 
 
Toda a mágica do teatro é mostrada aos espectadores que participam dos problemas 
implicados nas diversas fases da montagem de uma peça - escolha, leitura, ensaio, 
etc., até a estreia para o público. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3835 (circula) 
 
 

Teatro brasileiro : origem e mudança 
São Paulo, Olney, 1936-1978 
Brasil, 1974, 12min 
 
Um panorama do teatro brasileiro a partir do início do século 20. Os comediantes e as 
mudanças introduzidas nas raízes do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), Teatro 



Maria Della Costa, Teatro do Sete e Cia. Tônia-Celia-Autran no processo de 
renovação. A contribuição do Teatro de Arena. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3835 (circula) 
 
 

Teatro brasileiro : novas tendências 
São Paulo, Olney, 1936-1978 
Brasil, 1975, 11min 
 
As diversas tendências por que passou o teatro brasileiro a partir de 1957, com o 
lançamento da peça O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna. As inovações 
introduzidas por Suassuna, Augusto Boal, José Celso Martinez Correa, Oduvaldo 
Viana Filho, Gianfrancesco Guarnieri e outros alteraram os conceitos acadêmicos de 
direção, de utilização dos recursos de iluminação e cenografia. Essas transformações 
lançam as bases de um teatro tipicamente brasileiro, comprometido com a realidade 
do país. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3835 (circula) 
 
 

A face e a máscara 
Marques, Vicente 
Brasil, 1974, 15min 
 
A força da luz, da sombra, da cor, na composição de um personagem; exercícios de 
relaxamento, expressão corporal, colocação de voz, maquiagem, vários momentos de 
um ator, do camarim ao palco. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3835 (circula) 
 
 

Teatro Municipal 
Santos, Ruy 
Brasil, 2004, 13min 
 
Documentário que mostra o Teatro Municipal do Rio de Janeiro como obra 
arquitetônica e como local de representação artística, sua localização em contraste 
com a arquitetura dos edifícios modernos, os detalhes de sua fachada e de seu 
interior, sua decoração, os camarins, o local da orquestra. O filme mostra o 
funcionamento do Teatro num dia de espetáculo e sua importância cultural. (Resumo 
retirado do folheto). 
 
DVD3835 (circula) 
 
 

II Mostra de Mímica Contemporânea 
Brasil, 2010, 14min 
 
Novas mídias culturais (performance, video-instalação, instalação sonora, corpo-
instalação, artes inter-disciplinares) culminam e são provocadoras das ações e 
pensamentos do mundo contemporâneo. A mostra formenta as reflexões sobre a 
criação contemporânea brasileira sob diversos aspectos e olhares, a partir da 
participação de profissionais de diferentes áreas: dança, semiótica, filosofia e ciência. 



 
DVD3880 (não circula), DVD3882 (circula) 
 
 

III Mostra de Mímica Contemporânea 
Brasil, 2011, 40min 
 
Com a terceira edição da Mostra de Mímica Contemporânea, o Projeto Mímicas fecha 
o primeiro ciclo sobre a obra de Étienne Decroux, um artista que se dedicou 
plenamente à poética do cotidiano e ao estudo do movimento como atitude 
fundamental da humanidade. Este ciclo se iniciou com o estudo de seu legado, 
conceitos estéticos e históricos seguindo para reflexões interdisciplinares sobre 
caminhos e perspectivas e, neste ano em que a morte de Étienne Decroux completa 
vinte anos, conclui-se com uma análise a respeito das trajetórias, caminhos e diálogos 
da Mímica Corporal Dramática, durante estas duas últimas décadas e homenageando 
o artista francês conhecido como o Pai da Mímica Moderna, desenvolvedor da Mímica 
Corporal Dramática 
 
DVD3880 (não circula), DVD3882 (circula) 
 
 

III Mostra de Mímica Contemporânea (conceitual) 
Brasil, 2011, 40min 
 
Com a terceira edição da Mostra de Mímica Contemporânea, o Projeto Mímicas fecha 
o primeiro ciclo sobre a obra de Étienne Decroux, um artista que se dedicou 
plenamente à poética do cotidiano e ao estudo do movimento como atitude 
fundamental da humanidade. Este ciclo se iniciou com o estudo de seu legado, 
conceitos estéticos e históricos seguindo para reflexões interdisciplinares sobre 
caminhos e perspectivas e, neste ano em que a morte de Étienne Decroux completa 
vinte anos, conclui-se com uma análise a respeito das trajetórias, caminhos e diálogos 
da Mímica Corporal Dramática, durante estas duas últimas décadas e homenageando 
o artista francês conhecido como o Pai da Mímica Moderna, desenvolvedor da Mímica 
Corporal Dramática 
 
DVD3880 (não circula), DVD3882 (circula) 
 
 

IV Mostra de Mímica Contemporânea 
Brasil, 2012, 16min 
 
A quarta edição da mostra traz o tema Criação e Pesquisa, em cada uma de suas 
ações, a relação entre estes dois elementos das artes será o centro dos diálogos, 
reflexões e questionamentos. Nesta mostra, o Projeto Mímicas inicia um novo ciclo no 
qual a diversidade de abordagens sobre o trabalho do Mímico e demais artistas 
cênicos corporais toma espaço para preciosos encontros, compartilhamentos e novas 
perspectivas. 
 
DVD3880 (não circula), DVD3882 (circula) 
 
 

V Mostra de Mímica Contemporânea 
Brasil, 2013, 11min 
 



A mostra apresentou trabalhos inéditos na cidade trazendo companhias do Chile, Rio 
de Janeiro e Fortaleza, abrindo espaço para duas atividades inéditas, uma noite de 
improvisos corporais e a apresentação de trabalhos curtos e em processo de 
pesquisa, além de oferecer oficinas e um JAM corporal no final. 
 
DVD3880 (não circula), DVD3882 (circula) 
 
 

Demonstração TUSP 
Brasil, 2016, 18min 
 
Victor Seixas apresenta, dançando, o universo de Espinosa e fala sobre sua pesquisa 
de mestrado entitulada: Repetir e sentir: mimo corpóreo, treinamento e subjetividade. 
 
DVD3881 (não circula), DVD3883 (circula) 
 
 

Tudo evolui exceto o coração dos homens 
Brasil, 2015, 59min 
 
Mostra momentos importantes da vida do naturalista inglês Charles Darwin. Como 
uma metáfora visual, o enredo expõe suas dúvidas, prazeres, dores e libertações. 
Com direção de Vânia Leite, o solo de Victor de Seixas é baseado no mimo corpóreo, 
técnica desenvolvida por Étienne Decroux que entende o corpo como o principal meio 
de expressão e como ponto de partida para a criação. Com o mimo, o ator controla 
sua presença no palco, fica consciente de suas ações e, assim, ganha mais clareza na 
execução cênica. (Fonte: www.spescoladeteatro.org.br) 
 
DVD3881 (não circula), DVD3883 (circula) 
 
 

Infinita é a minha vontade ou um corpo em colapso pela razão 
instrumental 
Brasil, [2014?], ca15min 
 
Em processo de elaboração, o espetáculo, começou dentro do projeto "Lugarização" 
de residências coreográficas promovida pelo espaço "O lugar da Cia Corpos 
Nômades" em 2014 e foi também parte da redisência coreográfica oferecida pelo CRD 
SP (centro de referência da cidade de São Paulo) 
 
DVD3881 (não circula), DVD3883 (circula) 
 
 

Grupo de estudos 
Brasil, [2014?], ca14min 
 
1. Conversa (7min35) -- 2. Treino (3min11) -- 3. Treino (3min43) 
 
Encontros do grupo de estudos realizado entre 2014 e 2015 para a pesquisa de 
mestrado "Repetir e sentir: mimo corpóreo, treinamento e subjetividade" de Victor 
Seixas. 
 
DVD3881 (não circula), DVD3883 (circula) 



 
 

M.C.C.R.E.2 : (Movimentos Comuns e Cotidianos Repetidos ao 
Extremo e ao Quadrado) 
Brasil, 1999, ca2min 
 
Espetáculo autoral de Victor Seixas que estreou no Centro Cultural São Paulo em 
2000 
 
DVD3881 (não circula), DVD3883 (circula) 
 
 

Cine Éden 
Bastos, Edson; Henrique Filho 
Brasil, 2013, 15 min 
 
Cine Teatro Éden, localizado na cidade de Ipiaú-BA, foi palco de muitas histórias que 
marcaram diversas gerações com exibições de filmes, peças teatrais e shows 
musicais. Mais de 20 anos se passaram após o seu fechamento e o tombamento da 
sua fachada, e até hoje muitos sonham com o Novo Cine Éden. (Fonte: Voo 
Audiovisual). 
 
DVD3891 (circula) 
 
 

O aikido e a capoeira como fontes de inspiração para a 
dramaturgia do ator 
Batista, Renata Mazzei 
Brasil, 2017, 65min 
 
Apresenta o resultado de um diálogo entre os elementos extraídos do aikido e da 
capoeira e algumas cenas de Hamlet. 
 
DVD3910 (não circula), XDVD1455 (circula) 
 
 

Ensaio aberto : fomento ao teatro 
Cruz, Luiz Gustavo 
Brasil, [2010], 190 min 
 
DVD3934: Parte I - Arte contra a barbárie (18min) -- Parte II - A lei de fomento (17min) 
-- Parte III - Teatro contra a ditadura (17min) -- Parte IV- Teatro de grupo X mercadoria 
(17min) -- Parte V - A contrapartida social (17min) -- Parte VI - Teatro político e social 
(17min) -- DVD3935: Parte VII - Políticas públicas (18 mim) -- Parte VIII - 
Trabalhadores do teatro (18 min) -- Parte IX - A formação do artista (18 min) -- Parte X 
- Luta de classes (18 min) -- Parte XI - A indústria cultural (16 min) -- Parte XII - A luta 
continua (17 min) 
 
Série de 12 programas que enfoca a trajetória da Lei Municipal de Fomento ao Teatro 
para a Cidade de São Paulo, abordando desde sua implantação até o resultado cênico 
dos projetos selecionados. Trata-se de um documento que ilustra a luta pela criação 
da lei (de 2002) e os desdobramentos deste benefício. (Fonte: 
http://www.cooperativadeteatro.com.br/cooperativa/coop-tv/). 



 
DVD3934/5 (circula) 
 
 

D.O.R. 
Goddinho, Leandro 
Brasil, 2010, 3min56 
 
Através de depoimentos pessoais, utilizando-se de gestos sem falas, o tema dor e 
racismo é retratado pelos atores da Cia. De Teatro Os Crespos neste documentário 
poético/experimental. (Sinopse do DVD). 
 
DVD3936 (circula) 
 
 

Lope 
Waddington, Andrucha 
Brasil / Espanha, 2010, 110 min 
 
Madri século XVI. Ao deixar o exército, o jovem Lope de Vega descobre o teatro e 
divide-se entre duas grandes paixões: a voluntariosa Elena e a doce Isabel. 
Apaixonado, corajoso e arrebatado, Lope viveu uma vida plena de aventuras: correu o 
risco de pagar com a vida por amor e tornou-se em um dos maiores nomes da poesia 
e do teatro de todos os tempos. 
 
DVD4015 (circula) 
 
 

E aí... comeu? 
Joffily, Felipe 
Brasil, 2012, 104 min 
 
Recém separado, Fernando  não se conforma com o fracasso de seu casamento com 
Vitória , enquanto seu amigo Honório, um jornalista machão casado com Leila, não 
para de desconfiar que a esposa está traindo ele. Também amigo da dupla, Afonsinho) 
sonha em ser um escritor de sucesso, tira onda de intelectual e se relaciona com 
prostitutas. Juntos, eles vão debater e descobrir qual é o papel deles nesse mundo 
povoado por mulheres, sejam elas interesses amorosos ou não. (Fonte: Adoro 
Cinema). 
 
DVD4021 (circula) 
 
 

Qualquer gato vira-lata 
Portella, Tomás, 1979- 
Brasil, 2011, 91 min 
 
No Rio de Janeiro, Tati encontra seu namorado Marcelo em um bar, no dia do 
aniversário dele, quando ele rompe o namoro, alegando que ela não é romantica. Tati 
assiste a aula do biologista Conrado sobre a teoria da evolução, em que ele afirma 
que a mulher moderna destruiu anos de evolução com suas atitudes e falta de 
romantismo. Mais tarde, Tati encontra Conrado na rua e se oferece para trabalhar com 
ele em sua tese. Conrado ensina Tati o comportamento correto de uma mulher 
segundo sua teoria e como seduzir seu companheiro. Enquanto isso Marcelo sente 



ciúmes de Conrado, que se sente atraído por Tati e descobre que sua teoria não está 
correta. Forma-se então um triângulo amoroso. (Fonte: IMDB - tradução livre do 
resumo de Claudio Carvalho). 
 
DVD4039 (circula) 
 
 

Maré, nossa história de amor 
Murat, Lúcia, 1949- 
Brasil / Uruguai / França, 2007, 105 min 
 
A favela da Maré, no Rio de Janeiro, é dividida pela briga pelo poder no tráfico de 
drogas. Analídia é a filha de um dos chefes, que está atualmente preso. Jonatha  é o 
MC da comunidade e também irmão de Dudu, que disputa o poder com o pai de 
Analídia. O sonho de Jonatha é gravar um CD, mas ele reluta em aceitar a proposta 
de Dudu para financiar sua produção, já que o dinheiro viria do tráfico. Jonatha e 
Analídia vivem em famílias rivais e se apaixonam ao se conheceram no grupo de 
dança da comunidade, coordenado por Fernanda. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
DVD4043 (circula) 
 
 

Rocky Horror Picture Show 
Sharman, Jim 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 1975, 100 min 
 
The Rocky Horror Picture Show conta a história de Brad e Janet, um casal comum e 
sem muitos atrativos. Eles noivaram e estão indo contar a novidade para o homem 
que os apresentou, Dr. Everett Von Scott. No percurso, o pneu de seu carro fura e eles 
precisam ir até um castelo na beira da estrada para pedir ajuda. Lá são recepcionados 
pelo faz-tudo Riff Raff e pela empregada doméstica Magenta. Porém, o castelo 
pertence a um cientista chamado Frank-N-Furter que está dando uma festa para 
apresentar sua mais nova criação, Rocky, uma criatura que é mais músculos do que 
cérebro. A história é narrada pelo Criminologista, um especialista no 
caso.(Fonte:www.papodecinema.com.br). 
 
DVD4113 (circula) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


