
DVDs catalogados em 2019 
 
 
(OvO) 
Moura, Mônica Totini Leme de 
Brasil, 2018, 3min 
 
Com o ciclo ovo, pintinho e galinha, o curta mostra a evolução das técnicas de animação, e ao 
chegar na era da computação gráfica, uma galinha gigante, mesmo sem querer, causa medo nas 
outras galinhas. Todavia o curta mostra que não há motivo para o pânico das galinhas, tendo em 
vista que a galinha 3D não queria brigar ou destruir as outras. (Texto retirado do TCC). 
DVD4168, XDVD1567 
 
 
8 1/2 women 
8 mulheres e 1/2 
Greenaway, Peter 1942- 
Grã-Bretanha / Holanda / Luxemburgo / Alemanha, 1999, 120 min 
 
Depois que sua esposa morre, o empresário Philip Emmenthal, de cinquenta e cinco anos, por 
sugestão de seu filho playboy Storey, ocupa sua casa em Genebra com oito concubinas e meia. 
Três são de Kyoto, Japão, onde Storey administra palácios de Pachinco. Cada uma tem uma 
personalidade distinta, representam arquétipos das fantasia sexuais masculinas. Philip se desfaz 
de suas atitudes estreitas e reprimidas, mergulhando no prazer. Após cerca de um ano, as 
mulheres começam a afirmar seu próprio poder. As aventuras secundárias preparam a separação 
da família e as mulheres partem de uma forma ou de outra, uma de cada vez. O destino de Philip 
está nas mãos de Palmira, sua favorita.  (Fonte: www.imdb.com) 
 
Pais; Filhos; Cinema; Mulheres; Homens; Fetichismo; DVD1704 
 
 
A midsummer night's sex comedy 
Sonhos eróticos de uma noite de verão 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1982, 88min 
 
Andrew é um inventor, inventa asas para humanos, uma bicicleta voadora e um mecanismo que 
capta a energia dos espeíritos. Ele e Adrian são casados, mas o relacionamento está abalado, 
pois Adrian não consegue mais ter relações sexuais com o marido. O casal recebe dois casais de 
amigos, Maxwell, um médico namorador, que chega acompanhado da enfermeira Dulcy, uma 
jovem moça cheia de desejo sexual e Leopold, um professor universitário bastante experiente, 
acompanhado por sua noiva, Ariel, uma jovem intectual, filha de diplomatas, que já foi namorada 
de  de Andrew. A chegada dos casais e o encontro entre eles traz à tona antigos e novos 
sentimentos e desejos, com Andrew na tentativa de salvar seu casamento, mesmo apaixonado por  
Ariel 
 
Mulheres; Casais; Relações conjugais; Sexo; Verão; Desejo; DVD1768 
 
 
Abeladormecida: entrada numa só-sombra 
Tassara, Marcello Giovanni 
Brasil, 1979, 13 min 
 
Filme experimental em que se explora a potencialidade narrativa contida em uma única imagem. 
Para isso, foi selecionada uma imagem fotográfica de autoria de João Sócrates de Oliveira, 
representando uma família composta de um jovem casal e uma criança, todos moradores de uma 
favela na cidade de São José dos Campos (SP). São elementos particularmente significativos 



deste trabalho: o desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney, um texto (Finnegan's 
Wake) de James Joyce, traduzido por Augusto e Haroldo de Campos e as músicas de 
Tchaikowsky e Luciano Berio. 
 
Cinema experimental; DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
Adam's rib 
A costela de Adão 
Cukor, George 1899-1983 
Estados Unidos, 1949, 101 min 
 
A sra. Attinger desconfia que o marido a trai e resolve seguí-lo na saída do trabalho. Armada, 
quando o encontra com a amante, dispara diversas vezes contra o sr. Attinger e o atinge de 
raspão. Ele decide denuncía-la por tentativa de assassinato e seu advogado será Adam Bonner. 
Quando sabe quem o marido irá representar no tribunal, Amanda Bonner decide defender a sra. 
Attinger para garantir que o resultado desse julgamento se atente ao direito das mulheres por 
igualdade diante o tribunal. Enquanto a relação entre os Bonner é pacífica no tribunal, em casa o 
casal se desentende cada vez mais, a ponto de se separar. Quando Amanda consegue que a sra. 
Attinger seja inocentada, aos poucos o casal Bonner vai retomando a vida pacífica 
 
Relações conjugais; Casamento; Adultério; Machismo; Direitos das mulheres; Feminismo; 
DVD1418 
 
 
Akahige 
O Barba Ruiva 
Kurosawa, Akira 1910-1998 
Japão, 1965, 185 min 
 
O jovem e arrogante Doutor Noboru Yasumoto é designado contra sua vontade para um hospital 
periférico que atendia pacientes muito pobres, local regido com mão de ferro pelo genial, mas de 
difícil trato, Dr. Niide, o Barba Ruiva. A dureza de Barba Ruiva e a arrogância do doutor Noboru 
vão sendo substituídas pelo aprendizado e respeito, o que possibilita a mudança do olhar com o 
qual o doutor Noboru passa a ver o trabalho com a população pobre 
 
Relações médico-paciente; Pobreza; Experiências de vida; Psiquiatras; Médicos; DVD1638 
 
 
Akai Satsui 
Intentions of murder/Desejo profano/Segredos de uma esposa 
Imamura, Shohei 1926-2006 
Japão, 1964, 150min 
 
Sadako, amaldiçoada por gerações antes e negligenciada por seu marido, é vítima de um brutal 
intruso doméstico, mas, em vez de se tornar uma vítima, ela abre caminho para o seu próprio 
despertar. A traição doméstica e a violência sexual também são um relato fascinante e não 
sentimental da determinação de uma mulher (Fonte: criterion.com) 
 
Mulheres; Relações homem-mulher; Violência contra mulher; Estupro; Machismo; DVD1885 
 
 
Akarui mirai 
Bright future/Futuro brilhante 
Kurosawa, Kiyoshi 1955- 
Japão, 2002, 93 min 
 



Yuji Nimura e Mamoru Arita são dois operários, constantemente irritados por seu chefe, Fujiwara. 
Mamoru confia sua água-viva venenosa, que ele tem se acostumado a água doce, a Nimura. 
Nimura vai à casa de Fujiwara uma noite com a intenção de machucá-lo e descobre que Mamoru o 
matou. Mamoru é condenado pelo assassinato, mas comete suicídio no corredor da morte, 
deixando a Nimura uma mensagem privada para "seguir em frente". O pai divorciado de Mamoru, 
Shinichiro recebe Nimura, que o ajuda em seu pequenbo negócio. Ele finalmente percebe que 
precisa aprender a lidar com seu lugar no mundo, com suas responsabilidades e suas perdas, e 
com a diferença entre o futuro brilhante com o qual sonhava e a dura realidade em que se 
encontra.  A água-viva de Mamoru escapa de seu tanque e se reproduz nos esgotos da cidade e 
depois de um tempo, Nimura e Shinichiro vêem um enorme enxame de água-viva em um rio 
artificial, saindo para o mar (Fonte: en.wikipedia.org) 
 
Jovens; Homicídio; Amizade; Esperança; DVD1880 
 
 
Alice 
Simplesmente Alice 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1990, 106 min 
 
Alice Tate é uma dona-de-casa da alta classe novaiorquina, com um marido rico e dois filhos, que 
passa os dias em compras, salões de beleza, visitando os amigos e com dores nas costas, que 
não passam com nenhum remédio. Certo dia, ao buscar os filhos no colégio ela nota Joe, um 
músico divorciado que vai buscar a filha na mesma escola. Alice se interessa, mas não fala com 
ele. Como a dor nas costas  não passa,  Alice decide consultar um especialista, convencida pelas 
amigas. O  Dr. Yang é especialista em acupuntura e ervas, e acredita que as dores nas costas  
Alice de origem emocional e não física. Ele então começa a lhe dar várias ervas, que produzem 
estranhos efeitos em Alice. A primeira a faz perder suas inibições e chamar Joe para um encontro. 
Outras a farão se tornar invisível, voar, se comunicar com os espíritos e a última é similar a uma 
poção de amor. Com os poderes fantásticos das ervas, Alice começa a se conhecer melhor e a 
todos que a cercam, seu marido, o amante, irmã e amigos e resolve tomar uma decisão que 
mudará sua vida fútil 
 
New York - Século 20; Mulheres; Burgueses; Fantasias; Experiências de vida; Acupunturistas; 
DVD1761 
 
 
Another woman 
A outra 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1988, 81 min 
 
Marion é uma acadêmica quinquagenária fria, metódica e organizada, casada (pela segunda vez) 
com o médico cirurgião Ken, admirada por alunos e amigos e com relacionamentos supostamente 
equilibrados com o marido e parentes (pai idoso e irmão mais novo que está para se separar da 
esposa). Ela aluga um quarto para escrever um livro e começa ouvir por acaso pacientes de um 
analista que mantém escritório em sala ao lado. Chama-lhe atenção especialmente uma mulher 
jovem e grávida e o que ela ouve a faz relembrar o passado e mudar profundamente a forma como 
encara a vida (Fonte: www.pt.wikipedia.org) 
 
Mulheres; Meia idade; Experiências de vida; Apartamentos; Professores de ensino superior; 
Psicanalistas; DVD1750 
 
 
Antologia em Super 8: Art of mirrors 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1973, 6 min 



 
Dois homens, um deles mascarado, e uma mulher se movem por um espaço vazio segurando um 
espelho que reflete uma luz na câmera de filmagem 
 
Cinema experimental; Espelhos; Luz; DVD1472, DVD1481, DVD1662 
 
 
Antologia em Super 8: Ashden's walk on mon 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1973, 15 min 
 
Sobreposições curtas de imagens de campos, edifícios e pessoas com uma galáxia em espiral 
 
Cinema experimental; DVD1472, DVD1481, DVD1662 
 
 
Antologia em Super 8: In the shadow of the sun 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha / Alemanha, 1981, 49 min 
 
Imagens de acontecimentos rituais e objetos de significado místico são sobrepostos para produzir 
uma superfície abstrat de cor , textura e mistério. Parte da série "The art of mirrors", filmada em 
Super 8  silencioso por Jarman, entre 1970 e 1974. O filme foi passado para 16mm e uma trilha 
sonora do grupo Throbbing Gristle foi adicionada  (Fonte: Derek Jarman- Cinema é liberdade - 
catálogo da mostra sobre o diretor, em cartaz na Caixa Cultural em 2014) 
 
Cinema experimental; DVD1472, DVD1481, DVD1662 
 
 
Antologia em Super 8: Pirate tape 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1987, 16 min 
 
Retrato de William S. Burroughs filmado por Jarman durante sua visita à Ingalterra em setembro 
de 1982  (Fonte: Derek Jarman- Cinema é liberdade - catálogo da mostra sobre o diretor, em 
cartaz na Caixa Cultural em 2014) 
 
Cinema experimental; DVD1471, DVD1480, DVD1661 
 
 
Antologia em Super 8: Stolen apples for Karen Blixen 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1973, 2 min 
 
Fotos de Karen Blixen são fundo para sobreposição de imagens de pessoas, paisagens e uma 
macieira 
 
Cinema experimental; DVD1472, DVD1481, DVD1662 
 
 
Antologia em Super 8: TG: Psychic rally in heaven 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1981, 8 min 
 
O grupo musical Throbbing Gristle, no concerto de 23 de dezembro de 1980, acompanhado por 
três trilhas de seu álbum "The second annual report" (Fonte: Derek Jarman- Cinema é liberdade - 
catálogo da mostra sobre o diretor, em cartaz na Caixa Cultural em 2014) 



 
Banda de música; Filme experimental; DVD1471, DVD1661, DVD1480 
 
 
Antologia Super 8: A journey to Avebury 
Jarman, Derek 1942-1994 
Grã-Bretanha, 1971, 10 min 
 
Imagens dos antigos círculos de pedra da cidade de Avebury 
 
Monumentos megalíticos; Avebury - Inglaterra; DVD1472, DVD1481, DVD1662 
 
 
Aquário 
Hirata, Alice Andreoli 
Brasil, 2018, 2 min 
 
Os paralelos entre a vida de um humano e seu peixe. (Fonte: Portacurtas) 
 
Homens; Peixes; DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
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). 
 
Diretores de teatro; Dramaturgos; Teatro - História e Crítica - Século 20 - Brasil; Teatro do 
oprimido; Teatro político; Teatro - Aspectos sociais; DVD1782 
 
 
Aus dem leben der marionetten 
Da vida das marionetes 
Bergman, Ingmar 1918-2007 
Alemanha / Suécia, 1980, 100 min 
 
Depois que Peter perpetra um crime horrendo, estrangulando uma prostituta,  um exame não-
linear de suas motivações, incorporando uma investigação psicológica da polícia, cenas da vida de 
casado de Peter e Catarina e sequências oníricas, conta a visão do psiquiatra de Peter, sua mãe e 
seus amigos sobre sua condição mental. Peter acaba internado em uma clínica psiquiatríca 
 
Casais; Homicídio; Necrofilia; Violência; Transtornos mentais; Relações homem-mulher; 
Psicanalistas; DVD1809 
 
 
Autobang 
Waddington, Andrucha; Kerti, Mini 
Brasil, 2002, 5min53 
 
Vídeo da performance grupo Chelpa Ferro exibida na 25º Bienal de São Paulo em 2002 



 
Chelpa Ferro; Performance; Arte sonora; DVD0773 
 
 
Bammersach 
Abreu, Ana Mara; Ruman, Michael 
Brasil, 1984, 9 min 
 
O monstrinho Bammer, nascido de uma massa verde e que, a cada momento, assume diferentes 
formas e personalidades na barra pesada de uma grande cidade. Fonte: Cinemateca 
 
Monstros; DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
Broadway Danny Rose 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1984, 83 min 
 
Um grupo de produtores se reune no restaurante Carnegie Deli e durante a conversa se lembram 
de uma  história inusitada vivida por Danny Rose, um outro produtor. Nessa história, Rose tenta 
ser bem sucedido na carreira ajudando o cantor Lou Canova a se relançar. Mas Lou tem vários 
problemas pessoais com a esposa e a mante e Rose acaba envolvido nesses problemas 
 
Amigos; Produtores de cinema; Mulheres; Cinema; New York; DVD1767 
 
 
Buta to gunkan 
Pigs and battleships/Todos porcos 
Imamura, Shohei 1926-2006 
Japão, 1961, 108min 
 
Em Yukosuka, Kinta, que é um bandido de baixo nível dentro da gangue Himori Yakuza, cuida da 
fazenda de porcos da yakuza, e fornece alguns músculos para espancar entre os que atendem e 
se beneficiam do lucrativo comércio militar americano. Muitas vezes é pedido a Kinta que se 
sacrifique pela Yakuza, a promessa é que a Yakuza finalmente reconhecerá o sacrifício com 
bônus e promoção dentro da organização. A namorada de Kinta, Haruko, uma garçonete, não 
gosta de sua vida e prefere que eles escapem de Yukosuka para Kawasaki, onde poderiam 
conseguir empregos na fábrica de seu tio, algo que Kinta resiste continuamente por não querer ser 
um "escravo assalariado". Haruko também é continuamente pressionada por sua mãe a se 
prostituir, o Sr. Gordon, que está disposto a pagar um dólar para tê-la como amante fixa (Fonte: 
www.imdb.com) 
 
Japão - Século 20 - Década de 40 - Década de 50; Mulheres; Ocupação militar; Gangsteres; 
Profissionais do sexo; Porcos; DVD1883 
 
 
A casa do Mário 
Bargmann, Luiz 
Brasil, 2013, 26 min 
 
O filme apresenta a residência de Mário de Andrade à rua Lopes Chaves, 546, na Barra Funda, 
São Paulo. Com imagens de arquivo de filmes, fotografia e de peças de sua coleção de artes, 
livros e discos de música, oferecemos ao público um olhar sobre a morada do escritor - o espaço 
de vivência familiar, social e de trabalho, que marcou sensivelmente o ilustre paulistano em grande 
parte de sua vida, de 1921 a 1945, quando faleceu. 
 
Escritores brasileiros; DVD1242 



 
 
Caught 
Coração prisioneiro 
Ophüls, Max 1902-1957 
Estados Unidos, 1949, 88 min 
 
Eleonora é uma jovem bela, romântica e ingênua, seu grande sonho é se tornar uma modelo e se 
casar com um milionário. Para isso, economiza o salário que ganha como garçonete para fazer um 
curso de etiqueta na escola de Dorothy Dale, que promete um futuro promissor às alunas. Quando 
consegue o emprego como modelo, é convidada para ir a uma festa no iate do milionário Ohlrig, 
um homem ganacioso e incapaz de aceitar derrotas, que após conquistá-la e se casar com ela, se 
torna violento. Quando percebe que seu casamento é uma farsa, ela decide procurar emprego e 
se divorciar.  Assim conhece o Dr. Larry, um médico idealista, com um comportamento oposto ao 
de Ohlrig  e os dois se apaixonam. Percebendo que perdeu seu poder sobre Eleonora, Ohlrig finge 
um arrependimento e em uma noite re reconciliação, Eleonora engravida. Esse bebê é o que o 
milionário precisava para manter a moça sob seu controle. Mas Eleonora tem um parto prematuro 
de um bebê natimorto e o Dr. Larry a ajuda a perceber que a morte desse bebê é a oportunidade 
que ela tem de se livrar do relacionamento abusivo  e viver um amor verdadeiro 
 
Mulheres; Relações homem-mulher; Violência contra a mulher; Classes sociais; Machismo; 
Médicos; DVD1749 
 
 
100m rasos 
Chelpa Ferro 
Brasil, 2006, 17min42 
 
Videoinstalação do grupo Chelpa Ferro exibida na Haus der Kulturen der Welt, Berlim, 2006 
 
Chelpa Ferro; Videoinstalação; Arte sonora; DVD0773 
 
 
Chariots of fire 
Carruagens de fogo 
Hudson, Hugh, 1936- 
Grã-Bretanha, 1981, 123 min 
 
As Olimpíadas de 1924, em Paris, se aproximam. Eric Liddell e Harold Abrahams pretendem 
disputá-la, mas seguem caminhos bem diferentes. Liddell é um missionário escocês que corre em 
devoção a Deus. Já Abrahams é filho de um judeu que enriqueceu recentemente e deseja provar 
sua capacidade para a sociedade de Cambridge. Liddell corre usando seu talento natural, 
enquanto que Abrahams resolve contratar um treinador. Ambos seguem as eliminatórias sem 
problemas, até que uma das classificatórias de Liddell é marcada para domingo. Ele se recusa a 
competir, por ser este um dia santo. Percebendo a situação, um nobre oferece a Liddell sua vaga 
na disputa dos 400 metros. Ele aceita e vence a corrida, assim como Abrahams. A partir de então, 
os dois integram a equipe do Reino Unido para as Olimpíadas. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
Atletas; Jogos olímpicos; Atletismo; Judeus; Missionários; Inglaterra; Paris (Cidade / França); 
Século 20 - Década de 20; DVD3220 
 
 
Chelpa Ferro 
Moura, Gustavo 
Brasil, 2008, ca. 91 min 
 
100m rasos;  



 
Autobang;  
 
Estabilidade provisória;  
 
Cogumelohms;  
 
Jungle Jam;  
 
On-off Poltergeist;  
 
Show Multiplicidade 
 
 
Instalação (artes plásticas); Performance; DVD0773 
 
 
Chinesisches roulette 
Roleta chinesa 
Fassbinder, Rainer Werner 1945-1982 
Alemanha / França, 1976, 86 min 
 
Os pais de uma adolescente, um rico casal, vão ao seu encontro secreto com seus respectivos 
amantes, em um chateau. Mas eles são surpreendidos pela coincidência dos quatros estarem 
presentes e resolvem brincar com a situação. Até que a filha deles, Angela chega e inicia um jogo 
perigoso, chamado Roleta Chinesa, e a máscara das pessoas começam a cair. (Fonte: Filmow). 
 
Alemanha; Século 20 - Década de 70; Casais; Adúlteros; Relações familiares; Adolescentes; 
Deficientes físicos; Empregados domésticos; Homicídio; DVD4142 
 
 
Les choses de la vie 
As coisas da vida 
Sautet, Claude, 1924-2000 
França / Suiça / Itália, 1970, 81 min 
 
Após sofrer um acidente em uma estrada Pierre Bérnard, um bem sucedido arquiteto, vê no 
espaço de alguns segundos parte da sua vida, na qual precisa escolher entre Hélène, sua amante, 
e Catherine, sua esposa, duas mulheres que ama com igual fervor. Depois do acidente, quando 
tentam lhe salvar a vida, Pierre é ainda tomado por diversas lembranças. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
Acidentes de trânsito; Automóveis; Rodovias; Morte; Relações homem-mulher; França; Século 20 - 
Década de 60; DVD4185 
 
 
Ciclo do Recife 
Brasil, 2002, 11 min 
 
Alexandre Figuerôa narra a história da Ciclo Recife de produção cinematográfica, que começou a 
se intensificar na década de 1920, a partir de cenas dos 13 longas produzidos pelo Ciclo entre os 
anos de 1923 e 1931. Cita Edson Chagas e Gentil Roiz como grandes percursores do movimento, 
inspirados pelos italianos J. Cambière e Ugo Falangola. Aitaré da Praia e A filha do advogado são 
as grandes produções de Chagas e Roiz, depois que criaram juntos a Aurora Film 
 
Cinema - Recife - Século 20 - Década de 20; História do cinema - Brasil - Século 20 - Década de 
20; Cinema mudo; Nordestinos; DVD0277 
 



 
Clara e a lua 
Pomar, Beatriz Hermanson 
Brasil, 2014, 18 min 
 
Clara e seu pai, Daniel, vivem em um sítio desde a morte da mãe da garota. Numa tentativa de se 
aproximar dele, Clara o convence a lhe contar uma história sobre a lua. Mas os seres fantásticos 
da fábula passam a aparecer na vida dela e a ajudam a encontrar um novo final para a história do 
pai. 
 
Zona rural; Século 21; Crianças; Relação pai-criança; DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
Cogumelohms 
Brasil, 2008, 1min10 
 
Video da instalação do grupo Chelpa Ferro, Galeria Vermelho, São Paulo, 2005 
 
Chelpa Ferro; Instalação (artes plásticas); DVD0773 
 
 
O contador de histórias 
Villaça, Luiz  1965- 
Brasil, 2009, 105 min 
 
Nascido em uma favela de Belo Horizonte, nos anos 1970, filho caçula de 10 irmãos, aos seis 
anos de idade, Roberto Carlos Ramos é levado pela mãe para instituição oficial que promete dar 
às crianças condições para que se formem em carreiras como medicina, engenharia ou direito. 
Aos 13 anos e ainda analfabeto, depois de mais de 100 tentativas de fuga, Roberto está 
estigmatizado como "irrecuperável'. Até que a pedagoga francesa Margherit Duvas visita a 
instituição, se encanta com as histórias que Roberto conta e decide adotá-lo. O menino, tido como 
irrecuperável, começa a viver uma nova vida, oposta a tudo que conhecia até então. Torna-se um 
pedagogo conhecido e um contador de histórias 
 
Crianças; Fantasias; Estórias; FEBEM (Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor); 
Experiências de vida; Pedagogos; Contadores de histórias; DVD1779 
 
 
Contes des quatre saisons: conte d'automne 
Conto de outono 
Rohmer, Eric 1920-2010 
França, 1998, 107 min 
 
Magali, uma mulher de 45 anos, é uma produtora de vinhos no sul da França. Ela é viúva e sua 
melhor amiga, Isabelle, decide encontrar um novo marido para ela. Ela coloca um anúncio no 
jornal local e encontra um bom homem, Gérald. No casamento da filha de Isabelle, Magali 
finalmente conhece Gérald. Mas há outro homem por perto, Etienne (Fonte: www.imdb.com) 
 
Mulheres; Meia idade; Namoro; Casamento; Outono; Nouvelle vague; DVD1699 
 
 
Contes des quatre saisons: conte d'été 
Conto de verão 
Rohmer, Eric 1920-2010 
França, 1996, 109 min 
 



Gaspard é um jovem rapaz em férias de verão no balneário de Dinard. Doi motivos o levaram até 
esse local: a tranquilidade para compor uma música e a possibilidade de encontrar a namorada, 
Lena e passar alguns dias a sós com ela. Mas Lena demora a chegar e Gaspard conhece duas 
garotas, Margot e Sólene e se envolve com elas. Lena, Margot e Sólene são jovens bastante 
diferentes entre si e o envolvimento com as três moças deixa Gaspard confuso 
 
Amizade; Jovens; Verão; Praias; Mulheres; Nouvelle Vague; DVD1698 
 
 
Contes des quatre saisons: conte d'hiver 
Conto de inverno 
Rohmer, Eric 1920-2010 
França, 1992, 110 min 
 
Felicie é uma jovem francesa que viveu um tórrido amor de verão com Charles, mas no momento 
da despedida ela se atrapalha ao passar o endereço e o casal não consegue se reencontrar. 
Cinco anos mais tarde, Felicie vive em Paris com a filha Elise, do relacionamento com Charles, 
está dividida entre assumir um relacionamento com Loic ou com Maxence, mesmo sem gostar de  
nenhum deles e manter a busca por Charles. Na véspera de ano novo Felicie e Charles se 
encontram no transporte público e poderão então viver tudo que esperavam 
 
MUlheres; Relações mãe-criança; Inverno; Relações conjugais; DVD1700 
 
 
Copacabana 
Fitoussi, Marc, 1974- 
França / Bélgica, 2010, 101 min 
 
Jovial e inconsequente, Babou passou a vida ignorando as convenções sociais. Nunca se casou 
ou teve um emprego fixo, e levou uma vida nômade ao lado da filha Esmeralda, que acabou se 
envergonhando da mãe e não planejando convidá-la para seu casamento. Ferida em seu amor 
maternal, Babou decide mudar. Vai atrás de um emprego e é contratada para vender 
apartamentos no litoral em pleno inverno. Para sua própria surpresa torna-se a funcionária modelo 
e agora precisa encontrar um presente de casamento digno de sua filha e, ao mesmo tempo, 
sincero de sua parte.(Fonte: Adoro Cinema). 
 
Mulheres; Mães; Relações familiares; Corretores de imóveis; França; Século 21; DVD4178 
 
 
Cops 
O enrascado 
Keaton, Buster 1895-1966; Cline, Edward F 1891-1961 
Estados Unidos, 1922, 18 min 
 
Após ser dispensado pela namorada, o distraído Buster é levado a um desfile de policiais por uma 
sucessão de coincidências e enganos. Por fim, acaba sendo perseguido por todos os policiais da 
cidade, que acreditam ser ele o autor de uma bomba que foi jogada durante o desfile. A 
perseguição só termina quando Buster se entrega, depois de ser novamente dispensado pela 
moça 
 
Acaso; Policiais; DVD3246 
 
 
Corpo híbrido 
Valladares, Viviane 
Brasil, 2019, ca73min 
 



Autorretrato com duração e sons variáveis I (2011);  
 
Autorretrato com duração e sons variáveis II (2012);  
 
Autorretrato com duração e sons variáveis III (2012);  
 
Autorretrato com duração e sons variáveis IV (2014);  
 
Autorretrato com duração e sons variáveis V (2019);  
 
Sem título (2015);  
 
Autorretrato com chave de fenda (2016);  
 
Sem título (2016);  
 
Sem título versão 1 (2016);  
 
Sem título versão 2 (2016);  
 
Sem título (2015);  
 
Transporto sentimentos (2016);  
 
Projeto em vídeo para instalação sem título (2015) 
 
 
Vídeoarte; Videoinstalação; DVD4201, DVD4202 
 
 
O cortiço 
Ramalho Jr., Francisco 1940- 
Brasil, 1944, 110 min 
 
No final do século XIX, Rita Baiana é uma mulher expansiva e liberal que vive num cortiço no Rio 
de Janeiro de propriedade do português João Romão (Armando Bogus). Ao se apaixonar por 
Jerônimo, jovem lusitano recém-chegado ao Brasil, ela deflagra um jogo de paixões que acaba em 
tragédia. Fonte: tvbrasil.ebc.com.br) 
 
Cortiços; Interação interpessoal; Burguesia; Negros; Escravidão; Brasil-Rio de Janeiro-Século 19; 
DVD1807 
 
 
Cure 
A cura 
Kurosawa, Kiyoshi 1955- 
Japão, 1997, 111 min 
 
Uma onda de assassinatos horríveis está varrendo Tóquio. A única conexão entre eles é um X 
sangrento esculpido no pescoço de cada uma das vítimas. Em cada caso, o assassino é 
encontrado perto da vítima e não se lembra de nada do crime. O detetive Takabe e o psicólogo 
Sakuma são chamados, mas sua investigação não leva a lugar algum. O detetive Takabe inicia 
uma série de interrogatórios para determinar a conexão do homem com os assassinatos (Fonte: 
www.imdb.com) 
 
Homícidio; Assassinos; Investigação criminal; Violência; Hipnose; Transtornos mentais; Agentes 
de polícia; Psicólogos; Médicos; DVD1864 



 
 
Dekigokoro 
Coração caprichoso 
Ozu, Yasujiro 1903-1963 
Japão, 1933, 100 min 
 
Kihachi é um homem rude, que não perde a oportunidade de contar anedotas e piadas. Desde que 
ficou viúvo, cria sozinho o filho , uma criança carente  e desejosa de atenção, pois recebe pouco 
carinho do pai. Quando Kihachi se apaixona por uma moça , o filho fica bastante enciumado e a 
relação deles, que parece controlada, passa a ser conflituosa. Depois que seu filho adoece e 
sobrevive, Kihachi decide partir sozinho pra América, deixando o filho com com um casal de 
conhecidos. quando lembra da boa relação que tivera com o filho, resolve voltar a Tóquio e pula 
no mar para reencontrar o menino 
 
Relação pai-criança; Crianças; Amizade; DVD1721 
 
 
Dersu Uzala 
Kurosawa, Akira 1910-1998 
União Soviética, 1975, 121 min 
 
Dersu Uzala é um nativo Nainai, caçador solitário nas florestas siberianas, que certo dia se 
atravessa no caminho de uma pequena divisão do exército russo que percorre a Sibéria em 
missão cartográfica. Enquanto os soldados o encaram como alguém insólito, um louco na floresta, 
o capitão da divisão, Arsenyev, cria empatia com ele e convida-o para ser o seu guia, já que Dersu 
estava familiarizado com a zona.  (Fonte: www.comunidadeculturaearte.com) 
 
Amizade; Diferenças interculturais; Velhice; Experiências de vida; DVD1637 
 
 
DesTraçado 
Cantú, Leonardo 
Brasil, 2017, 9 min 
 
Beatriz, uma arquiteta que vive às margens do Minhocão, em São Paulo, tenta trabalhar em um 
ensolarado fim de semana. Por uma infeliz coincidência, seus desenhos acabam virando realidade 
de forma mágica, e então Beatriz decide alterar o seu futuro. (Mostra de Cinema Infantil) 
DVD4116, XDVD0207, DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
A dog's life 
Vida de cachorro 
Chaplin, Charles 1889-1977 
Estados Unidos, 1918,  35 min 
 
Carlitos vive em um terreno baldio, sobrevivendo com o que consegue roubar para comer. Um dia 
salva a vida de um cachorro que está sendo atacado por outros cães. Com o cão escondido dentro 
de suas calças, Carlitos entra num salão de baile, onde uma cantora é explorada pelo proprietário 
do estabelecimento. Quando volta pro terreno onde dorme, o cachorro desenterra uma carteira 
que foi escondida por bandidos depois de um assalto a um milionário. Carlitos vai buscar a 
cantora, por quem se apaixonou e os três começam uma vida no interior 
 
Pobreza; Animais domésticos; Cães; Amizade; Cantores; DVD3243, DVD4158 
 
 
Dov'è la libertà? 



Onde está a liberdade? 
Rossellini, Roberto 1906-1977 
Itália, 1954, 90 min 
 
SSalvatore, um barbeiro de profissão, que foi solto da prisão após cumprir pena de 20 anos porum 
crime passional, decide voltar para a cadeia. Isso porque quando é solto, estranha as mudanças 
na cidade, não tem onde ficar, pois é rejeitado por clientes e pela dona da pensão que o 
reconhecem como um assassino e ao reencontrar familiares, descobre que estão envolvidos em 
agiotagem e corrupção. Em um tribunal ele tenta convencer o juiz a prendê-lo, enquanto seu 
advogado tenta impedir que isso aconteça 
 
Prisão; Tribunal; Amizade; Liberdade; Advogados; Juízes´; DVD1737 
 
 
Easy rider 
Sem destino 
Hopper, Dennis 1936-2010 
Estados Unidos, 1969, 95 min 
 
Wyatt e Billy são motoqueiros que viajam pelo sul dos Estados Unidos. Após levarem drogas do 
México até Los Angeles, eles usam o dinheiro para partir rumo ao leste, na esperança de chegar a 
Nova Orleans a tempo para o Mardi Grass, um dos Carnavais mais famosos em todo o planeta. 
Eles chegam até o destino, mas na volta são mortos a tiros por rednecks 
 
Filme de aventura; Contracultura; Liberdade; Droga (vício); Rodovias; Motocicletas; Estados 
Unidos - Século 20 - Década de 60; DVD1702 
 
 
Era notte a Roma 
Era noite em Roma 
Rossellini, Roberto 1906-1977 
Itália / França, 1960, 115 min 
 
Durante a segunda guerra, meses antes das forças aliadas chegarem a Roma, três prisioneiros do 
exército nazista, um britânico, o major Pemberton, Fiodor, o sargento soviético e Peter Bradley, um 
tenente norte americano, conseguem fugir e se esconder em um porão, na casa de uma família 
italiana. Eles tem a intenção de voltar aos seus destacamentos. Quando Esperia, uma jovem que 
se disfarça de freira para conseguir comprar comida, passa por essa mesma vila, acaba levando 
os fugitivos para sua casa e escondendo-os no sótão. Quando descobre que a punição por dar 
abrigo a fugitivos aliados é o fuzilamento, Esperia se desespera e tenta, junto com o namorado 
Renato, entrar em contato com a resistência anti-fascista italiana, para encaminhar os três 
fugitivos aos seus respectivos exércitos. Enquanto isso, vão convivendo na mesma casa, se 
tornando amigos e o medo que Esperia sentia vai se transformando 
 
Segunda guerra mundial; Fugitivos; Sótão; Mulheres; Nazismo; Resistência ao governo; Amizade; 
Soldados; Itália - Século 20 - Décade de 40; DVD1734 
 
 
Espelho mágico 
Oliveira, Manoel de, 1908-2015 
Portugal, 2005, 137 min 
 
DVD2593 
 
 
Estabilidade provisória 
Brasil, 2005, 5min11 



 
Video da intervenção do grupo Chelpa Ferro no acervo da Fundação Eva Kablin Rio de Janeiro, 
2005 
 
Chelpa Ferro; Intervenção (artes plásticas); Arte sonora; DVD0773 
 
 
Europa 51 
Europa 51 
Rossellini, Roberto 1906-1977 
Itália, 1952, 113 min 
 
Irene é uma mulher da alta sociedade europeia, cheia de compromissos. É casada com o 
embaixador George, com quem tem um filho de 12 anos, Michel, que se sente negligenciado, 
ppois passa os dias sozinho e é cuidado por terceiros. Quando Michel morre após tentar se 
suicidar, Irene começa a questionar seu estilo de vida e decide se dedicar ao cuidado dos menos 
pobres. Um dia ela é considerada cúmplice de um criminoso, a quem deu abrigo e é presa. 
George consegue tirá-la da cadeia com a alegação de que está insana desde a morte do filho. 
Irene sai da prisão, mas é internada em um sanatório, sem previsão de saída 
 
Mulheres; Mães; Luto; Altruísmo; Cristianismo; Hospitais psiquiátricos; Psiquiatras; Padres; 
DVD1735 
 
 
Everything you always wanted to know about sex but were afraid to ask 
Tudo o que você sempre quis saber sobre sexo mas tinha medo de perguntar 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1972, 88 min 
 
Sete segmentos, que têm em comum respostas a prováveis dúvidas sobre sexo e sexualidade: um 
bobo da corte tenta seduzir uma rainha com uma poção mágica, um médico se apaixona por uma 
ovelha, uma mulher descobre que só tem orgadsmos dse tiver relações sexuais em público, um 
homem de meia idade que sente prazer em se vestir como mulher, um programa de TV sobre 
perversões sexuais, um cientisita maluco que faz experimentos sexuais bastante controversos e a 
organização do interior do corpo humano masculino para que uma relação sexual seja bem 
sucedido 
 
Sexo; Sexualidade; Tabus; Homens; Mulheres; Desejo; DVD1755 
 
 
Fantasma d'amore = Fantôme d'amour 
Fantasma de amor 
Risi, Dino, 1916-2008 
Itália / Alemanha / França, 1981, 95 min 
 
O filme narra a história de Nino que, um dia, tem um encontro inusitado num ônibus com uma 
estranha mulher que afirma ser uma velha namorada do passado. Ele recomeça uma paixão com 
a moça, mas a situação se complica quando ele percebe que essa moça se matou muitos anos 
atrás. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
Fantasmas; Casais; Cidades pequenas; Itália; Século 20 - Década de 80; DVD4191 
 
 
Far from heaven 
Longe do paraíso 
Haynes, Todd 1961- 
Estados Unidos, 2002, 108min 



 
Hartford, Connecticut, 1957. Cathy Whitaker é uma dona de casa que leva uma vida 
aparentemente perfeita, pois tem filhos, um dedicado marido, Frank, e a possibilidade de ascensão 
social. Mas um dia tudo cai por terra quando Cathy, ao ir ao escritório de Frank, vê chocada ele 
beijando outro homem. Abalada com o acontecimento, Cathy busca conforto junto a Raymond 
Deagan, um jardineiro negro. A aproximação dos dois causa desconfiança junto a vizinhança, que 
não vê com bons olhos o relacionamento entre uma mulher branca e um homem negro. 
Paralelamente Cathy e Frank decidem manter o casamento, para não sofrerem pressões da 
comunidade, enquanto procuram um médico, Bowman, para tentar curar a "doença" de Frank, pois 
é cada vez mais difícil ele reprimir sua tendência o homossexual. Enquanto tudo isto acontece 
surge entre Cathy e Raymond uma forte paixão platônica (Fonte: adorocinema.com) 
 
Estados Unidos - Século 20 - Década de 50; Mulheres; Casais; Negros; Homossexualidade; 
Conservadorismo; Cidades pequenas; Preconceito racial; Machismo; DVD1882 
 
 
Feminices 
Oliveira, Domingos, 1936-2019 
Brasil, 2004, 71 min 
 
Diana, Isabel, Eugênia e Babi são três mulheres com 40 anos, ou um pouco mais, que se reunem 
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 
dirigí-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 
 
Mulheres; Meia idade; Experiências de vida; Relações conjugais; Atrizes; DVD1407 
 
 
Las femmes du 6ème étage 
As mulheres do 6º andar 
Le Guay, Philippe, 1956- 
França, 2010, 106 min 
 
Paris, anos 60. Jean-Louis Joubert é um corretor da bolsa que leva uma vida tranquila ao lado da 
esposa, Suzanne. A vida do casal é alterada quando sua empregada domestica, que trabalha com 
eles há 20 anos, pede as contas. Em seu lugar é contratada a espanhola Maria Gonzalez, que 
passa a morar com a tia e outras conterrâneas no sexto andar do prédio, onde ficam os 
alojamentos dos empregados. Impulsionado pela simpatia da nova contratada, Jean-Louis se 
aproxima de Maria e suas colegas, descobrindo um universo até então desconhecido para ele. 
(Fonte: Adoro Cinema). 
 
Paris (Cidade / França); Século 20 - Década de 60; Classes sociais; Empregados domésticos; 
Corretores de valores; Casais; Mulheres; Imigrantes; Espanhóis; DVD4133 
 
 
Finding Nemo 
Procurando Nemo 
Stanton, Andrew 1965-; Unkrich, Lee 1967- 
Estados Unidos, 2003, 100 min 
 
Marlin é um peixe palhaço adulto que cria sozinho seu filho Nemo, um peixinho com uma 
nadadeira menor que a outra. Marlin é extremamente protetor, pois além do medo de perder seu 
único filho, teme pelas limitações que o tamanho diferente das nadadeiras podem causar, o que 
desencoraja e irrita Nemo. Quando Nemo é pego por um mergulhador e levado em um barco , o 
pai percorre distancias enormes no aceano atrás do filho, tudo com a ajuda de uma peixe fêmea 



com perda de memória recente, chamada Dory. Enquanto é procurado pelo pai, Nemo fica preso 
em aquário, num consultório odontológico, com outros peixes que veêm nele a possibilidade da 
sonhada fuga 
 
Oceanos; Animais marinhos; Amizade; Relações pai-criança; DVD1678 
 
 
La hija del engaño 
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 
 
Relações homem-mulher; Adultério; Machismo; Relações familiares; DVD1744 
 
 
Une histoire simple 
Uma história simples 
Sautet, Claude, 1924-2000 
França / Alemanha, 1978, 104 min 
 
Marie é uma mulher divorciada de 38 anos que tem um amante chamado Serge, mas decide 
deixá-lo, abortar seu filho e depois voltar com seu ex-marido Georges. Seus amigos também têm 
os mesmos problemas típicos no cotidiano. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
Mulheres; Aborto; Divórcio; Relações homem-mulher; França; Século 20 - Década de 70; 
DVD4186 
 
 
Histoires extraordinaires 
Histórias extraordinárias 
Fellini, Federico 1920-1993; Malle, Louis 1932-1995; Vadim, Roger 1928-2000 
França / Itália, 1968, 121 min 
 
Três segmentos baseados em contos de Edgar Allan Poe.  Em Metzengerstein, uma condessa 
tirana e promíscua, Frederique, se apaixona pelo primo que até então desprezava, Wilhelm. 
Quando é rejeitada, incendeia seus estábulos da propriedade do primo, causando a morte dele no 
incêndio. Um cavalo negro selvagem escapa do incêndio e foge para o castelo de Metzengerstein, 
onde vive a condessa, que, impressionada com sua beleza, resolve domá-lo e tê-lo para si, 
acreditando se tratar de Wilhelm. Durante uma tempestade de raios, o cavalo a arrasta para o 
incêndio que os raios haviam causado. Em William Wilson, um duplo duplo persegue o 
personagem do título, um homem extremamente cruel, por toda sua vida. Os dois tem 
comportamentos opostos e o duplo atrapalha e interfere nas ações cruéis de Wilson.  Indignado, 
Wilson mata seu duplo com um golpe de espada e antes de morrer o duplo o avisa que ele logo 
morrerá também, pois um não sobrevive sem o outro. Wilson se suicída, se jogando do alto de 
uma torre de igreja e seu corpo é encontrado cravado por uma espada, assim como o golpe que 
matou seu duplo. Em Toby Dammit, um ator shakespeariano, que dá título ao segmento, se 
afunda na carreira devido ao alcoolismo e para voltar ao sucesso faz um pacto com o diabo, 
perdendo a vida e a cabeça, num acidente com a Ferrari que ganhou como pagamento por seu 
último filme 



 
Surrealismo; Desvios sexuais; Homicídio; Tortura; DVD1799 
 
 
House by the river 
Maldição 
Lang, Fritz 1890-1976 
Estados Unidos, 1950, 85 min 
 
O malsucedido escritor Stephen Byrne tenta forçar sexualmente Emily, a empregada da sua casa 
e a estrangula quando ela se nega e começa gritar. Seu irmão, John Byrne, coincidentemente 
chega a sua casa naquele momento, e Stephen pede a ele que ajude a se livrar do cadáver e os 
dois despejam o corpo no rio perto de sua casa. Quando as notícias sobre o desaparecimento de 
Emily começam a aparecer nos jornais, Stephen passa a culpá-la publicamente de roubo e 
consegue desviar a atenção durante um julgamento, sendo absolvido, mesmo com todas 
evidências apontando para ele. John, que depois do julgamento percebe o quão descontrolado 
está o irmão, resolve ir à polícia contar o que sabe, pois também quer se livrar da acusação de 
que é o assassino. Stephen tenta matar John e a esposa Marjorie, que descobriu o que aconteceu 
com Emily lendo o romance escrito pelo marido, mas não consegue e morre fugindo do fantasma 
de Emily 
 
Relações homem-mulher; Feminicídio; Rios; Julgamento; DVD1720 
 
 
I a Man 
Warhol, Andy 1928-1987; Morrissey, Paul 1938- 
Estados Unidos, 1967, 93 min 
 
Em cada um dos oito segmentos, Tom se encontra com uma mulher diferente, com quem mantém 
relações sexuais e converas, mas parece sempre insatisfeito 
 
Cinema experimental; Mulheres; Relações homem - mulher; Liberdade sexual; Homens; 
DVD1475, DVD1640 
 
 
I am Sam 
Uma lição de amor 
Nelson, Jessie 
Estados Unidos, 2001, 132 min 
 
Sam tem a capacidade mental de uma criança de 7 anos. Ele trabalha em uma loja da Starbucks, 
é obcecado pela banda The Beatles e tem uma filha, Lucy Diamond, fruto de um relacionemato 
com uma mulher que os abandonou assim que Lucy nasceu. Ele cria Lucy com a ajuda de seus 
amigos, até que ela completa 7 anos e começa a ter medo de parecer mais inteligente que seu 
pai, o que é percebido na escola e resulta na sua retirada de casa e adoção por outra família. Lucy 
e Sam sofrem muito por ficarem separados. Sam pede ajuda a uma advogada, Rita, para 
recuperar Lucy, mas ela sabe que isso não será possível, dadas as condição intelectual de Sam. 
Percebendo o amor entre ´pai e filha, Rita decide ajudá-los, propondo que Randy adote Lucy e que 
Sam posso visitá-la na casa da nova família 
 
Pessoas com deficiência intelectual; Relações pai-criança; Crianças; Amor; Adoção; Advogados; 
Juízes; DVD2949 
 
 
Ichiban utsukushiku 
A mais bela 
Kurosawa, Akira 1910-1998 



Japão, 1944, 85 min 
 
Durante a Segunda Guerra Mundial, o gerenciamento de uma indústria bélica de instrumentos 
ópticos para armas requer um esforço dos trabalhadores para aumentar a produtividade durante 
quatro meses. A meta para os trabalhadores do sexo masculino é um aumento em dobro da 
produção, mas as trabalhadoras, lideradas pelo dedicado Tsuru Watanabe, pedem que a direção 
aproxime sua meta a dos homens. Durante o período, as mulheres precisam superar doenças e 
seus problemas pessoais para completar sua cota 
 
Mulheres; Operários; Indústrias; Guerra; Segunda Guerra Mundial; Japão - Século 20 - Década de 
40; DVD1726 
 
 
Imagens em migração 
Chapman, Hopi 
Brasil, 2009, 26min 
 
Mostra a trajetória de cinco décadas da artista plástica gaúcha Vera Chaves Barcellos. 
 
Arte - Brasil - Século 20; Arte - Brasil - Século 21; Artistas - Brasil - Século 20; Artistas - Brasil - 
Século 21; DVD4121, DVD4122 
 
 
Le journal d'une femme de chambre 
O diário de uma camareira 
Buñuel, Luis 1900-1983 
França / Itália, 1964, 93 min 
 
Celestine é uma camareira que conseguiu uma ocupação no campo trabalhando para a família 
Monteil, que tem certas peculiaridades. A patroa de Celestine, Madame Monteil, é frígida, mas seu 
marido está sempre caçando animais ou mulheres. O pai de Madame Monteil tem um fetiche: 
sapatos femininos, e logo faz Celestine usar um deles. Joseph, um fascista, trabalhador de 
confiança da família Monteil,  se sente atraído por Celestine, que contorna a situação e faz 
amizade com um ex-oficial Mauger, que não suporta Monsieur Monteil. Quando o pai de Madame 
Monteil falece Celestine deixa o emprego, pois pensava em voltar para Paris. Porém ela altera 
seus planos ao saber que Claire, uma doce garotinha da região, foi morta e estuprada. Celestine 
crê que o criminoso seja Joseph, que ironicamente diz a Celestine que quer se casar com ela. 
Celestine vai trabalhar na casa de Joseph e lá começa a criar indícios que incriminem Joseph, que 
agora é seu noivo. Quando consegue incriminá-lo, Celestine decide se casar com Mauger e passa 
a ter uma vida como a da Madame Monteil (Fonte: www.adorocinema.com.br) 
 
Relações homem-mulher; Relações conjugais; Relações familiares; Investigação criminal; 
Patriotismo; Camareiras; DVD1746 
 
 
Jungle jam 
Brasil, 2008, 7min30 
 
Video da instalação sonora do grupo Chelpa Ferro, FACT, Liverpool, 2006 e Caixa Cultural, Rio de 
Janeiro, 2008 
 
Chelpa Ferro; Instalação (artes plásticas); DVD0773 
 
 
Katzelmacher 
O machão 
Fassbinder, Rainer Werner, 1946-1982 



Alemanha, 1969, 97 min 
 
Marie, Erich, Paul, Helga, Peter, Elisabeth, Rosy e Franz são moradores de uma pequena cidade 
alemã. Tem suas vidas organizadas, se relacionam entre si, brigam, fazem as pazes, jogam 
bebem, como se fossem os únicos moradores do lugar. Quando Jorgos chega da Grécia para 
trabalhar nessa pequena cidade, não é visto como bons olhos pelos moradores, por ser 
estrangeiro. Não entendendo ser vítima de um preconceito, ele tenta se enturmar, se relaciona 
com as mulheres, tenta se sentir um alemão, o que piora a intolerância, levando Jorgos a voltar 
para Grécia (Fonte: baseado na sinopse da Fundação Rainer Werner Fassbinder: 
www.fassbinderfoundation.de) 
 
Xenofobia; Intolerância; DVD1804 
 
 
Konets Sankt-Petersburga 
O fim de São Petersburgo 
Pudovkin, Vsevolod 1893-1953 
União Soviética, 1927, 87min 
 
Um camponês vem a São Petersburgo para encontrar trabalho. Inconscientemente, ele ajuda na 
prisão de um velho amigo da vila que agora é líder trabalhista. O camponês desempregado 
também é preso e enviado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Após três anos, ele volta pronto 
para a revolução (Fonte: www.imdb.com) 
 
Classes sociais; Proletariado; Comunismo; Revolução Russa; Primeira guerra mundial; São 
Petersburgo (Rússia); DVD1877 
 
 
L'amore: il miracolo 
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 
 
Mulheres; Transtornos mentais; Santos; Religião; Estupro; Pessoas em situação de rua; Padres; 
DVD1736, DVD2013 
 
 
L'amore: una voce umana 
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 está a 
abandonou 
 
Quarto; Monólogo; Mulheres; Relações conjugais; Separação conjugal; DVD1736, DVD2013 
 
 



La fille de l'eau 
A filha da água 
Renoir, Jean 1894-1979 
França, 1924, 70 min 
 
Virgínia vive com o pai e o tio em uma embarcação, depois da morte de seu pai, seu tio ter gasta 
toda sua herança em bebida e ela é deixada sozinha e sem dinheiro nenhum. Uma família de 
boêmios a aceita, mas quando se inicia um motim dos camponeses contra eles, ela é forçada a 
fugir. Nesse momento, a moça é então ajudada pelo filho de um homem rico, da família Raynal, 
que acaba se apaixonando secretamente por ela. Entretanto, quando tudo parecia ir bem, seu tio 
bêbado reaparece e a suborna, o que faz com que a família Raynal acreditar que Vírginia é uma 
ladra, até descobrirem que é o tio quem a rouba 
 
Filme romântico; Classes sociais; Relações familiares; DVD1740, DVD1849 
 
 
La joven 
A adolescente 
Buñuel, Luis 1900-1983 
México, 1960, 96 min 
 
Um homem negro chega a uma ilha em um barco. Seu nome é Traver e ele está fugindo de uma 
acusação injusta de estupro. Nessa ilha moram somente Evie, uma adolescente, seu avô, que 
acabou de falecer e um guarda de caça, Miller, um homem bruto e violento, que deseja Evie 
sexualmente e vê na morte de seu avô a chance de abusar da garota. Quando Miller descobre que 
Traver está escondido na ilha, começa a caçá-lo por entender que ele é uma ameça à 
concretização do seu desejo e também porque ele é negro. Evie e Traver se tornam amigos e 
Miller aceita que ele trabalhe na casa dele, até que decide denunciá-lo. 
 
Preconceito racial; Negros; Adolescentes; Pedofilia; Violência contra o menos; Machismo; Estupro; 
DVD1770 
 
 
La Vía Lactea 
Via Láctea 
Buñuel, Luis 1900-1983 
França / Itália, 1969, 101 min 
 
Dois peregrinos, Jean e Pierre, estão a caminho de Santiago de Compostela. Enquanto seguem 
pelo caminho encontram obstáculos e tentações. Além de encontrarem um estranho, que dá a eles 
a missaõ de engravidar uma prostituta, conhecem um padre louco, fugido de uma clínica 
psiqui[atrica, passam por orgias místicas. Enquanto seguem o caminho, milagres bíblicos são 
recontados como se acontecessem atualmente 
 
Peregrinos; Cristianismo; Catolicismo; Fanatismo religioso; Santiago de Compostela (Espanha); 
Ironia; DVD1817 
 
 
Lady Chatterley 
Ferran, Pascale 1960- 
Bélgica / França, 2006, 160 min 
 
Constance  vive numa propriedade rural com o marido, Clifford Chatterley, tenente condenado a 
uma cadeira de rodas por causa da 1ª Guerra Mundial. Ela amarga uma vida monótona, presa à 
obrigação com o casamento e os cuidados com a casa. Clifford não aceita ser cuidado por outra 
pessoa, até que Hilda, a irmã de Constance, percebendo seu abatimento, a leva a um médico, que 
receita uma mudança de ares. Hilda diz a Clifford que se ele não aceitar uma enfermeira, ela 



levará Constance embora. O marido abre mão de seu capricho e Costance se sente livre para 
cuidar de si. Um dia, durante um passeio na floresta,  conhece Parkin, o guarda-caça da 
propriedade. A atração entre os dois desperta nela sensações que ela nunca havia experimentado. 
Parkin e Constance se tornam amantes e a cada dia ela valoriza mais suas relações, retomando o 
prazer de viver 
 
Filme romântico; Relações Homem-mulher; Mulheres; Adultério; DVD1839 
 
 
Le carrosse d'or 
A carruagem de fogo 
Renoir, Jean 1894-1979 
França / Itália, 1952, 103 min 
 
No século XVIII, a estrela italiana Camilla chega com sua trupe de teatro a uma colônia latina da 
Espanha. Apesar de não encontrar um palco para se apresentar, ela conquista três pretendentes. 
O vice-rei, que a presenteia com uma carruagem de ouro, um jovem oficial espanhol, Felipe, que a 
convida a ir viver na companhia dos índios e um toureiro, Ramon, que deseja compartilhar com ela 
sua glória. Camilla não consegue se decidir entre os três e acaba sozinha 
 
Teatro; Reis; Atores; Toureiros; Colonização; DVD1851 
 
 
Lé com cré 
Reis, Cassandra 
Brasil, 2018, 5 min 
 
Dinheiro, medo e coisas de menino e menina contados por algumas crianças de um jeito fofo e 
esquisito. (Fonte: Portacurtas) 
 
Infância; Medo; DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
Le gai savoir 
A gaia ciência 
Godard, Jean-Luc 1930- 
França / Alemanha, 1969, 95 min 
 
Noite após noite, pouco antes do amanhecer, dois jovens adultos, Patricia e Emile, encontram-se 
num palco para discutir o aprendizado, o discurso e o caminho para a revolução. Cenas da revolta 
estudantil de Paris, da Guerra do Vietnã e de outros eventos do final dos anos 1960, juntamente 
com pôsteres, fotografias e desenhos animados, são cenários de suas palavras. As próprias 
palavras são frequentemente o tema de Patricia e Emile, assim como imagens, sons e 
justaposições. Além das reflexões dos dois personagens, a trilha sonora inclui narração, música, 
clipes de notícias e ruídos (Fonte: www.imdb.com) 
 
Jovens; Revoluções; Guerra; Cinema; DVD1733 
 
 
Les anges exterminateurs 
Anjos exterminadores 
Brisseau, Jean-Claude 1944-2019 
França, 2006, ca.99 min 
 
François, um cineasta de meia idade, recebe a visita de sua falecida avó, que o previne sobre 
escolhas e acontecimentos futuros e também de dois anjos caídos, que parecem guiar o cineasta 
par as escolhas erradas. Enquanto faz um teste para um filme de suspense erótico com uma atriz, 



tem a ideia de filmar um outro filme, uma mistura de ficção e realidade em que as atrizes falem 
abertamente sobre seus prazeres sexuais e tenham relações sexuais entre si ou se masturbem 
em situações socialmente inaceitáveis. Ele encontra Julie, Charlotte e Stephanie, que aceitam a 
proposta, mas a relação entre cineasta e atrizes se torna tão íntima a ponto de ser incontrolável 
 
Mulheres; Prazer; Tabus; Relação Sexual; Lesbianismo; Assédio Sexual; Cineastas; DVD1613 
 
 
Life of Brian 
A vida de Brian 
Jones, Terry 1942 
Grã-Bretanha, 1979, 94 min 
 
A história de Brian de Nazaré, nascido no mesmo dia que Jesus de Nazaré, que segue um 
caminho diferente na vida que leva à mesma conclusão. Brian se junta a um movimento de 
resistência política com o objetivo de tirar os romanos da Judéia. Brian obtém uma espécie de 
vitória quando ele consegue pintar slogans políticos em um muro inteiro na cidade de Jerusalém. 
O movimento não é muito eficaz, mas de alguma forma Brian se torna um profeta e reúne seus 
próprios seguidores, que crrem que ele é o Messias (Fonte: www.imdb.com) 
 
Ironia; Humor; Religião; Cristianismo; DVD1865 
 
 
Lola Montès 
Lola Montès 
Ophüls, Max 1902-1957 
França, 1955, 115 min 
 
História de Lola Montès, uma grande dançarina, que ficou célebre pór seus romances com Franz 
Liszt e com o rei Ludwig I, que deu a  ela o título de condessa de Landsfield e de como se torna a 
principal atração em um deprimente espetáculo de circo já perto do fim de sua vida 
 
Mulheres; Relações homem-mulher; Circo; Reis; DVD1747, DVD1977/8 
 
 
Love and death 
A última noite de Boris Grushenko 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1975, 85 min 
 
Bóris, um russo, na véspera de ser executado pelo franceses por um assassinato que não 
cometeu, recorda toda a sua vida desde criança até ser forçado a se alistar e defender seu país da 
invasão napoleonica, que ironicamente lhe propiciou condecorações quando se tornou 
acidentalmente um herói. No entanto sua situação se complica, pois se casa com a mulher que 
sempre amou, a prima Sonja, mas esta planeja matar Napoleão. (www.adorocinema.com) 
 
Guerra; Morte; Rússia - século 19; Soldados; Mulheres; DVD1756 
 
 
The lucky Malcolm 
O Malcolm sortudo 
Harlan, Jan 1937- 
Estados Unidos, 2006, 87 min 
 
Malcolm McDowell conta a história de sua vida e sua trajetória como ator, enquanto cenas de suas 
atuações e também depoimentos de amigos e familiares, (Christiane Kubrick, Lilly MacDowell, 
Charlie McDowell, Mike Kaplan, Mary Steenburgen, Beckett McDowell, Kelley McDowell, Edoardo 



Ponti, Deborah Kara Unger, Peter Bellwood, Mike Hodges, Robert Altman, Neve Campbell, Tamar 
Simon Hoffs, Max Beesley e David Grieco), integram o depoimento do ator. Malcolm conta de sua 
amizade com o cineasta Lindsay Anderson, a ponto de consderá-lo o mentor da sua carreira 
 
História do cinema; Filmes; Atores; DVD4130 
 
 
Madame Bovary 
Chabrol, Claude 1930-2010 
França, 1990, 137 min 
 
Emma, uma jovem campesina, leitora de romances sentimantais, se casa com o médico Charles 
Bovary, um viúvo solitário e pacato, para  ascender socialmente e se livrar do tédio da vida no 
campo. Mas a vida de casada também entendia e frustra Emma, nada mais lhe dá prazer, nem ao 
menos a leitura. Como único remédio estão os relacionamentos fora do casamento, que ela 
mantém enquanto o marido visita os pacientes. Nesses encontros adulteros, Madame Bovary é 
abandonada, enganada, adoece e se perde em dívidas para manter um padrão de vida, por fim se 
suicida, quando já não consegue controlar as consequências de suas ações 
 
Mulheres; Casamento; Adultério; Médico; DVD1701 
 
 
Magnificent obsession 
Sublime obsessão 
Sirk, Douglas, 1897-1987 
Estados Unidos, 1954, 107 min 
 
Bob Merrick é um ricaço que tolamente faz seu barco de corrida naufragar. O grupo de salvamento 
o ressuscita com um equipamento, que não pode então ser usado para ajudar um herói local, 
Wayne Phillips, um médico, o que resulta na sua morte. Phillips tinha ajudado muitas pessoas e 
quando Merrick aprende o segredo dele, que é dar abnegadamente e secretamente, tenta isto do 
seu modo. Entretanto se apaixona pela viúva de Phillips, Helen, e sua persistência causa outra 
tragédia. Tentando refazer sua vida, Bob vai para uma faculdade de medicina, numa tentativa de 
corrigir sua vida e ganhar o amor de Helen. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
Acidentes; Milionários; Mulheres; Viúvos; Cegos; Médicos; Casais; Estados Unidos; Século 20 - 
Década de 50; DVD4166/7 
 
 
Magnificent obsession 
Sublime obsessão 
Stahl, John M., 1896-1950 
Estados Unidos, 1935, 102 min 
 
Robert Merrick é um playboy inconsequente. Em uma de suas bebedeiras, ele acaba sendo 
socorrido e devido a isso Helen Hudson perde seu marido. Repreendido pela sociedade, ele 
procura resgatar seu débito sem que a viúva saiba. (Fonte: Filmow) 
 
Milionários; Mulheres; Viúvos; Cegos; Médicos; Casais; Estados Unidos; Século 20 - Década de 
30; DVD4167 
 
 
Mãos de outubro = Hands of october 
Lima, Vitor Souza 
Brasil, 2009, 20 min 
 



O filme mostra a festa do Círio de Nazaré focalizando as mãos de romeiros, operários, escultores, 
estilistas, decoradores, guardas da Santa, fogueteiros, promesseiros, tocadores de sinos. Todas 
as classes, todas as idades. Todas as mãos que constroem a maior manifestação de fé do Brasil. 
(Fonte: Cine Olympia). 
 
Festas religiosas; Religiosidade popular; Cultura popular; Igreja Católica; Belém do Pará (Cidade / 
Brasil); DVD4160 
 
 
Mary 
Maria 
Ferrara, Abel 1951- 
Itália / França / Estados Unidos, 2005, 83 min 
 
Tony Childress é um ator e diretor independente, que interpreta Jesus Cristo em "This is My 
Blood". Com ele trabalha Marie Palesi, que interpreta Maria Madalena. Tudo corria bem até o 
término das filmagens, quando, ao invés de retornar com Tony para Nova York, Marie decide viajar 
até Jerusalém. Sozinha na cidade, ela decide continuar a jornada espiritual inspirada por sua 
personagem no filme. Um ano depois, Tony está para lançar o filme no circuito americano, mas 
enfrenta críticas de religiosos. Ted Younger é o apresentador de um programa de debates sobre a 
vida de Jesus Cristo, que possui uma boa audiência. Ele deseja ter Tony em seu programa para 
discutir a visão que Hollywood tem de Cristo. Tony aceita o convite, desde que Ted cubra a pré-
estréia de seu filme. Porém, enfrentando problemas com o parto de sua esposa, Elizabeth, Ted 
não comparece ao evento (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
Cristianismo; Crença religiosa; Experiências de vida; Programa de televisão; Atrizes; Cineastas; 
Jornalistas; DVD1772 
 
 
The Masp movie 
O filme do Masp 
Zini Jr., Hamilton; Messina, Salvador; Pinheiro, Sylvio 
Brasil, 1986, 9 min 
 
Um dia, o prédio do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, se enfurece com a visita que lhe faz 
um grupo de turistas, cria vida e com seus quatro pilares de sustentação transformados em 
pernas, sai de sua base na Av. Paulista para um aterrorizante passeio pela cidade de São Paulo. 
Fonte: Cinemateca 
 
Museu de Arte de São Paulo; DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
Max et les ferrailleurs 
Sublime renúncia 
Sautet, Claude, 1924-2000 
França / Itália, 1971, 106 min 
 
Max é um inspetor da polícia de Paris que obtém de um informante a dica que uma quadrilha iria 
assaltar um banco. Mas naquele dia, outro banco é assaltado. Os assaltantes haviam percebido 
que o inspetor Max tinha tido a informação sobre a ação, então mataram o informante e roubaram 
outro banco. Max se sente culpado e enganado, e a prisão da quadrilha se tornar sua obsessão. 
Max encontra por acaso com um conhecido, Abel, que sem saber que Max é um policial, conta 
que é um ladrão de carros e que vende as peças dos carros desmontados. Abel vive com uma 
prostituta chamada Lily, que é envolvida em um plano de Max para que a Abel se junte a quadrilha 
de assaltos a banco. Para Max, se um grupo de assaltantes fosse preso em flagrante e 
condenados, outras quadrilhas seriam desistimuladas a praticar assaltos. (Fonte: 50 anos de 
filmes). 



 
Detetives; Policiais; Assaltantes; Prostitutas; Paris (Cidade / França); Século 20 - Década de 70; 
DVD4192 
 
 
Melinda and Melinda 
Melinda e Melinda 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 2004, 99 min 
 
Quatro amigos, entre eles dois dramaturgos, se encontram em um bar e conversam qual dos 
gêneros melhor representa a vida humana, a tragédia ou a comédia. Sem chegar a um acordo, um 
dos amigos sugere que se conte uma história, com uma personagem, Melinda, que tem um 
passado triste, que chega sem ser convidado na casa de pessoas durante um jantar de negócios. 
Os dois dramaturgos vão então guiando a história de acordo com o gênero a que estão mais 
acostumados, com os mesmo elementos. Melinda se torna duas mulheres, uma delas é uma 
suicída em potencial, sem sorte na vida, separada dos filhos, que já foi presa por assassinato e  a 
outra é uma mulher romântica, que não se abate com as adversidades comuns na sua vida. Os 
amigos chegam a conclusão de que nenhum dos gêneros pode representar fielmente a vida 
humana 
 
Amigos; Mulheres; Comédia; Tragédia (gênero); Dramaturgos; Cineastas; DVD1765 
 
 
Monsieur Verdoux 
Chaplin, Charles 1889-1977 
Estados Unidos, 1947, 159 min 
 
Henri Verdoux, um bancário francês que ficou desempregado após 30 anos de trabalho, começa a 
cometer assassinatos em série: suas vítimas são sempre mulheres de meia-idade, sozinhas e com 
algum tipo de propriedade ou renda. Assim que convence as mulheres a sacarem o dinheiro do 
banco, Verdoux as elimina, vende as propriedades e rouba o dinheiro. Viajando de cidade em 
cidade à procura de vítimas ou fugindo, ele mal tem tempo de visitar sua família verdadeira: uma 
esposa paralítica e um filho pequeno. A família de sua última vítima chama a polícia, quando a 
mulher deixa de dar notícias. Com mais esse caso de mulher desaparecida, os policiais começam 
a suspeitar que estejam lidando com um assassino em série. As coisas começam a piorar para 
Verdoux quando ele não consegue assassinar uma de suas vítimas. Verdoux acaba sendo preso e 
levado a julgamento, sendo condenado a morte (Fonte: pt.wikipedia.org) 
 
Mulheres; Homicídio; Assassinos; Farsantes; Ladrões; DVD1595 
 
 
Multiplicidade 
Chelpa Ferro 
Brasil, 2008, 52min13 
 
Video do show Multiplicidade, realizado pelo grupo Chelpa Ferro, Instituto Telemar, Rio de Janeiro 
em 2005 e no 15º Videobrasil, São Paulo, 2005 
 
Chelpa Ferro; Arte sonora; DVD0773 
 
 
Multiplicidade 2008 
Abrantes, Bebeto; Zavareze, Batman 
Brasil, 2009, 15min08 
 
Augusto Malboisson e Gustavo Lacerda;  



 
Chelpa Ferro e Jacques Morelenbaum;  
 
Peter Greenaway;  
 
Chelpa Ferro;  
 
Mediassana;  
 
Uakti;  
 
D-Fuse;  
 
PaneTone;  
 
Duplexx;  
 
Arnaldo Antunes e Marcia Xavier;  
 
Tato Taborda e Alexandre Fenerich;  
 
Prins Nitram;  
 
Hurmold e Fabio Ghivelder;  
 
Siri;  
 
Tom Zé;  
 
João Donato e Donatinho e Belisario Franca;  
 
Fausto Fawcett e Os Robôs Efêmeros;  
 
Xplau;  
 
Carlos Casas e Sebastian Escofet;  
 
Petahertz;  
 
Rabotnik 
 
 
Arte tecnológica; Imagens (Artes); Festivais - Brasil - Século 21; DVD4159 
 
 
Mundo cão 
Jorge, Marcos 
Brasil, 2016, 100 min 
 
Santana trabalha no Departamento de Combate às Zoonoses, recolhendo cachorros 
abandonados. Simpático e bonachão, avesso a confusões, vive, razoavelmente bem, num 
subúrbio com sua família, conseguindo manter a violência longe de casa. Até o dia em que 
captura, exercendo seu ofício, um enorme cachorro. Decorridos alguns dias, apresenta-se alguém, 
furioso, dizendo-se dono do cão. Por um mal-entendido, o homem se indispõe com Santana, e 
suas atitudes vão alterar completamente a vida dele. (Fonte: Migdal Filmes). 
 



Cães; Criminosos; Funcionários públicos; Sequestro; Violência; Vingança; Assassinos; Família; 
Crianças; Adolescentes; Deficientes auditivos; São Paulo (Cidade / Brasil); Século 21; DVD4161 
 
 
My hustler 
Warhol, Andy 1928-1987; Wein, Chuck 1939-2008 
Estados Unidos, 1965, 64 min 
 
Ed, um homem de meia idade, milionário, procura o serviço de um garoto de programa para um 
fim de semana. Enquanto conversa com os amigos em sua casa de frente para o mar, Ed admira 
Paul, um traficante e também garoto de programa, na praia. Paul e seu amigo Joe conversam 
sobre sair com hoemns mais velhos para conquistar uma herança 
 
Cinema experimental; Praias; Homossexuais; Prazer; Banheiro; Traficantes; Profissionais do sexo; 
DVD1474, DVD1639 
 
 
Mystic river 
Sobre meninos e lobos 
Eastwood, Clint, 1930- 
Estados Unidos / Austrália, 2003, 138 min 
 
Jimmy, Dave, Sean amigos que cresceram juntos na classe média de Boston, mas que seguiram 
caminhos diferentes depois de uma terrível tragédia. Anos depois, eventos brutais fazem com que 
les se reencontrem. Katie, a filha adolescente de Jimmy é brutalmente assassinada, Dave parece 
ter alguma ligação com o crime. Sean, agora um policial, corre contra o relógio para resolver o 
crime antes que Jimmy faça justiça com suas próprias mãos. (Fonte: sinopse da capa do DVD). 
 
Boston (Cidade / Estados Unidos); Século 20; Século 21; Homicídio; Assassinos; Policiais; 
Amigos; Abuso sexual; Vingança; DVD4157 
 
 
Nana 
Nana 
Renoir, Jean 1894-1979 
França, 1926, 125 min 
 
Nana, uma estrela de teatro, que atua em peças leves, vistas sobretudo pelos burgueses 
parisienses durante o Segundo Império, na França, se torna uma cortesã rica e adorada graças ao 
sucesso com os homens e então decide sair do ramo artístico e dedicar-se ao seu próprio 
entretenimento. O conde Muffat, um funcionário do governo, faz de tudo para realizar os desejos 
da artista e se sacrifica para entretê-la e satisfazer suas grandes necessidades. No entanto, Nana 
o engana e esbanja seu próprio dinheiro durante as suntuosas festas que organiza (Fonte: 
www.adorocinema.com) 
 
Atrizes; Homens; Adultério; Mulheres; DVD1741, DVD2007 
 
 
Nazarín 
Nazarin 
Buñuel, Luis 1900-1983 
México, 1959, 95 min 
 
Padre Nazarín vive entre os pobres, morando num cortiço miserável na Cidade do México. Ele não 
se importa de ser ali constantemente roubado, praticando a caridade, dando e recebendo esmolas. 
Numa noite ele acolhe a mentalmente instável prostituta Andara que esfaqueou outra que a 
roubara. Os dois são denunciados e Andara ao fugir, com a ajuda da prima Beatriz, causa o 



incêndio do cortiço. O padre é acusado e perde a batina. Ele decide então peregrinar pelos 
campos, continuando a viver e praticar a caridade. Num povoado ele reencontra Andara e Beatriz 
e, a pedido delas, ajuda uma criança enferma a se recuperar. Considerado um santo, as duas 
mulheres começam a segui-lo e ajudá-lo em suas ações caridosas, mas logo a polícia descobre 
sobre Andara e ela é feita prisioneira juntamente com o padre (Fonte: www.wikipedia.org) 
 
Religião; Pobreza; Peregrinação; Cristianismo; Mulheres; Padres; Profissionais do sexo; DVD1743 
 
 
No country for old men 
Onde os fracos não têm vez 
Coen, Ethan 1957-; Coen, Joel 1954- 
Estados Unidos, 2007, 122 min 
 
Texas, década de 80. Um traficante de drogas é encontrado no deserto por um caçador pouco 
esperto, Llewelyn Moss, que pega uma valise cheia de dinheiro mesmo sabendo que em breve 
alguém irá procurá-lo devido a isso. Logo Anton Chigurh, um assassino psicótico sem senso de 
humor e piedade, é enviado em seu encalço. Porém para alcançar Moss ele precisará passar pelo 
xerife local, Ed Tom Bell  (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
Xerifes; Idosos; Violência; Personalidade antissocial; Assassinos; DVD1776 
 
 
Nom ma fille, tu n'iras pas danser 
Não, minha filha, você não irá dançar 
Honoré, Christophe, 1970- 
França, 2009, 104 min 
 
Léna é mãe de Anton e Agostinho e está se divorciando de Nigel. Ela deixa Paris para passar um 
tempo na casa de campo de seus pais, que se preparam para passar as férias em Roma, em uma 
viagem de ônibus. Seus pais enfrentam seus próprios demônios: seu pai tem uma doença 
neurológica progressiva e sua mãe é irritantemente autoritária. Na chegada, Léna encontra não 
apenas sua mãe, mas seu irmão, com a namorada, sua irmã, que está grávida do segundo filho, 
com o marido e o filho. O que era para ser um período de descanso, acaba sendo um momento de 
frustração e tristeza sobre seu papel como uma mãe solteira e, apesar do desgosto com o caso 
extraconjugal de Nigel, ainda o ama e anseia pela paz de uma vida familiar tranquila. Toda a 
família de Léna tenta ajudá-la a encontrar caminhos para a felicidade, incluindo um possível 
interesse amoroso de um amigo do seu irmão. O filme avança no tempo e Léna volta para Paris, 
onde trabalha em uma floricultura e continua lutando com seus sentimentos em relação a Nigel. 
Quando seu trabalho passa a exigir muito dela, ela pede a ajuda de Nigel para cuidar das 
crianças. Um acidente envolvendo Anton a faz enfrentar o que ela quer e precisa para ser feliz. 
(Fonte: tradução livre do resumo de Grady Harp no site do IMDB). 
 
França; Século 21; Família; Casais; Adúlteros; Separação conjugal; DVD4153 
 
 
Non credo più all'amore (La paura) 
O medo 
Rossellini, Roberto 1906-1977 
Itália / Alemanha, 1954, 75 min 
 
Irene Wagner é casada com um famoso cientista alemão, o professor Albert Wagner, mas mantém 
um relacionemento amoroso com Erich Baumann. Ela esconde a verdade do marido, tentando 
preservar a imagem de seu casamento perfeito, apesar da culpa que sente. Quando uma 
namorada ciumenta de Erich descobre o caso dos dois, ela começa a chantagear Irene, 
aterrorizando sua vida. Ao descobrir que a chantagem era um experimento, ideia de seu marido, 
Irene tem um ataque de raiva, pensa em suicídio, mas se arrepende e decide viver para os filhos 



 
Mulheres; Adultério; Chantagem; Medo; Culpa; DVD1787 
 
 
Nora inu 
Cão danado 
Kurosawa, Akira 1910-1998 
Japão, 1949, 122 min 
 
Em um dia de muito calor, O jovem detetive Murakami tem sua arma roubada dentro de um ônibus 
lotado. Envergonhado e com medo de ser demitido por perder a arma, ele passa a procurar pistas 
para chegar ao ladrão, de quem ele conhece o rosto. Sem sucesso nas investigações, ele conta 
com a ajuda do experiente detetive Sato. O ladrão é encontrado, mas Sato e Murakami quase 
perdem suas vidas 
 
Roubo; Investigação criminal; Japão; Agentes de polícia; DVD1729 
 
 
Nossa vida não cabe num 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 
 
Relações familiares; Irmãos; Relações homem-mulher; Machismo; Estupro; Ladrões; DVD1818 
 
 
Oceano 
Duque, Renato 
Brasil, 2017, 15 min 
 
Cinco amigos têm superpoderes, no entanto, não são super-heróis: eles apenas gostam de se 
divertir com suas habilidades. Em um fim de semana na praia, Luna vê alguém se afogando no 
mar, e desde então começa a questionar-se: existe algo certo a ver com os poderes que foram 
dados a ela? (Fonte: IMDB) 
 
Praias; Super-heróis; Jovens; Fantasia (Gênero); DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
On purge bébé 
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) 
 



Relações familiares; Relações mãe-criança; Casas; Crianças; Catárticos; DVD1739 
 
 
On-off Poltergeist 
Brasil, 2008, 1min14 
 
Video da instalação do grupo Chelpa Ferro, Mezkalito Gallery, Londres, 2007 
 
Chelpa Ferro; Instalação (artes plásticas); DVD0773 
 
 
Otona no mirou ehon 
Meninos de Tóquio 
Ozu, Yasujiro 1903-1963 
Japão, 1932, 90 min 
 
A família Yoshi - marido e mulher Kennesuke e Haha, um gerente de um escritório e uma dona de 
casa, respectivamente, e seus dois filhos Keiji e Ryoichi - acabaram de se mudar do centro para 
os subúrbios de Tóquio, no mesmo bairro onde o chefe de Kennesuke vive. Os garotos tentam se 
enturmar com os garotos da vizinhança, mas são intimidados por um grupo de garotos da mesma 
idade, liderados pelo Kamekichi, um menino um pouco maior. Depois de fazer amizade com 
Kozou, ele acaba sendo o protetor dos irmãos e Keiji e Ryoichi são capazes de resistir aos seus 
algozes para se tornarem os únicos entre os garotos que dão as cartas. Seu recém-descoberto 
orgulho é atingido quando eles participam de um encontro entre seu pai, seus colegas de trabalho 
e o chefe, Iwasaki, e vêem que seu pai é obediente e nem um pouco corajoso (Fonte: 
www.imdb.com) 
 
Relações familiares; Vizinhos; Classes sociais; Crianças; Amizade; DVD1723 
 
 
Pankararu de Brejo dos Padres 
Carvalho, Vladimir, 1935- 
Brasil, 1975, 40min 
 
Retrato da comunidade indígena Pankararu, habitante de uma reserva de mais de 8.000 hectares 
no sertão pernambucana. Dedicados à agricultura, ao trabalho nos engenhos de farinha, à 
produção de rapadura e ao artesanato, esses índios sofrem a pressão dos proprietários vizinhos 
por suas terras. (Fonte: É tudo verdade). 
 
Índios brasileiros - Condições sociais; Pankararu (Índios); Pernambuco (Estado / Brasil); Século 20 
- Década de 70; DVD4125 
 
 
Party 
Party 
Oliveira, Manoel de, 1908-2015 
Portugal / França, 1996, 89 min 
 
Leonor e Rogério fazem 10 anos de casados. Por sugestão de Eleonor, organizaram um "garden 
party", em comemoração ao acontecimento, nas esplanadas do seu palácio , herança que os 
antepassados de seu marido lhe deixaram em Açores. Entre os convidados há dois amigos 
especiais,, Irene e Michel: ela uma famosa atriz grega de idade madura  e ele um "bon viant" 
francês, pretenso a Don Juan, apesar da idade. Durante a festa Michel não contém o desejo de 
cortejar Leonor, que aceita  o jogo, que não passa despercebido ao marido, nem a Irene. Após 
cinco anos os casais se reencontram e Michel parece querer seguir o jogo de sedução com Leonor 
de onde parou no dia da festa. As palavras de Michel e sua atitude romântica fazem com que 



Leonor o veja como uma maneira de sair do cotidiano e se aventurar (Fointe: baseado no resumo 
da capa do DVD) 
 
Mulheres; Casais; Sedução; Conflito de gerações; Relações homem-mulher; Ilhas; Açores 
(Portugal); DVD2585 
 
 
Pescador de marcéu 
Moscalcoff, Pedro 
Brasil, 2013, 8 min 
 
Um pescador sai da monotonia quando se depara com um peixe colorido que o leva para o fundo 
do mar. (Fonte: Portacurtas) 
 
Pescadores; Peixes; DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
Pioniere in 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) 
 
Mulheres; Machismo; Prostituição; Soldados; DVD1716 
 
 
Planet terror 
Planeta terror 
Rodriguez, Robert 1968- 
Estados Unidos / México, 2007, 105 min 
 
Depois que um gás experimental de bio-nervos é lançado acidentalmente em uma base militar 
norte-americana remota no Texas, aqueles expostos ao gás se transformam em zumbis mutantes 
que se alimentam de carne humana. Uma variedade de pessoas que incluem a stripper Cherry, 
seu ex-namorado mecânico Wray, um médico forte, o xerife local e tantas outras, devem unir 
forças para sobreviver à noite enquanto os chamados doentes ameaçam para dominar toda a 
cidade e o mundo (Fonte: www.imdb.com) 
 
Fim do mundo; Violência; Ironia; Filme B; DVD1676 
 
 
Portinari do Brasil 
Braga, Rozane; Garcia, Sonia 
Brasil, 2012, 53 min. 
 
Com frases extraídas de suas memórias e narradas em primeira pessoa, o documentário conta a 
história da vida do artista desde a infância no interior de São Paulo, passando pelo primeiro curso 
de pintura, a viagem para o Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Belas Artes, até sua ida para a 
Europa, e também o casamento e o nascimento do seu único filho. Ao longo da vida, Portinari 
cultivou amizades com intelectuais como Carlos Drummond de Andrade, José Lins do Rego e 



Manuel Bandeira. O pintor morreu lentamente por causa de envenenamento provocado pelas 
próprias tintas que usava em suas telas. (Fonte: Touch Class e Adoro Cinema). 
 
Pintores brasileiros; Arte - Brasil - Século 20; Pintura - Brasil - Século 20; DVD4140, DVD4141 
 
 
Powerhouse 
Linhares, Antônio 
Brasil, 2003, 1 min 
 
Animação feita para a disciplina de Grafismo Eletrônico do curso de Audiovisual da USP, baseada 
na música Powerhouse, de Raymond Scott, versão de Carl Stalling 
DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
Prénom Carmen 
Carmen de Godard 
Godard, Jean-Luc 1930- 
França, 1983, 81 min 
 
Carmen, uma jovem membro de um grupo terrorista, vai até um sanatório, onde seu tio Jean está 
internado mesmo sem estar doente, para lhe pedir a chave da casa de prai dele. Ela e alguns 
colegar irão asslatar um banco e precisam da casa para planejar a ação. Durante o assalto, 
Carmen se apaixona pelo inepto segurança do banco, Joseph, e o casal foge para a csa de praia 
do tio Jean. Joseph é preso, pois se acredita que está envolvido no assalto, e só é inocentado em 
seu julgamento porque um defensor e Claire, uma jovem violinista que ensaia uma peça de 
Beethoven, o acompanham. Enquanto está preso, seu caso com Carmen acaba, mas mesmo 
assim ele decide participar da próxima ação do grupo, um sequestro. Não aceitando o fim do 
relacionamento com Carmen, Joseph atira nela após o fíasco do sequestro em um hotel de luxo, 
mas Carmen sobrevive, enquanto Joseph é preso novamente 
 
Paixão; Nudez; Terrorismo; Assalto; DVD1840 
 
 
Preto ou Branco! 
Zago, Alison 
Brasil, 2013, 13 min 
 
Durante o período da ditadura militar brasileira, o jornalista Eduardo Pena descobrirá que o seu 
inconsciente pode ser seu maior algoz. (Fonte: Kinoforum) 
 
Jornalistas; Ditadura - Brasil; Governos Militares (1964-1985); DVD4151, DVD4170, DVD4171 
 
 
The pride of the clan 
Tourneur, Maurice 1876-1961 
Estados Unidos, 1917, 86 min 
 
Entre os simples pescadores de uma pequena ilha na costa oeste da Escócia, vive MacTavish, 
chefe de um clã. Aqui ele governa como um chefe e sua palavra é lei. Um dia, um furacão varre a 
ilha e os pescadores levam seus barcos até a enseada para se abrigar. Na praia, as mulheres e 
crianças assistem a luta dos homens com as ondas. Entre os que aguardam está Margaret 
MacTavish, que vê o barco do pai despedaçado na arrebentação. Um grupo de homens liderados 
por Jamie Campbell, tenta resgatar o velho chefe, mas as ondas se fecham sobre ele antes que 
eles possam alcançar a nave batalhadora. Com MacTavish perdido, de acordo com a lei da ilha, a 
sucessão de autoridade passa para sua filha Marget, apenas dezoito anos. Ela, com um espírito 



de bondade e de um jeito terno, doce e juvenil, governa os pescadores e suas famílias (Fonte: 
www.imdb.com) 
 
Pescadores; Embarcações; Ilhas; Pescadores; DVD1635 
 
 
O princípio da incerteza 
Oliveira, Manoel de, 1908-2015 
Portugal / França, 2002, 132 min 
 
Desde a infância, António e José convivem e trocam todo tipo de experiências. Embora 
intimamente próximos, pertencem a dois mundos distintos. António é rico e faz parte de uma 
família tradicional. José é o filho da empregada, que vigia todos os passos dos dois garotos com 
seu olhar protetor. Ao se tornarem adultos, os jogos do amor irão torná-los ainda mais cúmplices. 
António se casa com Camila, por quem José sempre foi apaixonado, e mantém como amante a 
perigosa Vanessa, sócia de José em negócios escusos. Para complicar ainda mais essas 
relações, só falta um personagem: o diabo, com quem todos terão que dialogar (Fonte: 
www.42.mostra.org) 
 
Amizade; Casais; Adultério; Classes sociais; DVD2588 
 
 
La prise de pouvoir par Louis XIV 
O Absolutismo: Ascenção de Luís XIV 
Rossellini, Roberto 1906-1977 
França, 1966, 94 min 
 
Com a morte do primeiro ministro, Cardeal Mazarino, que controlava os assuntos de Estado, o Rei 
Luís XIV decide que reinará sozinho, encarregando-se pessoalmente de suas relações com a 
nobreza e a burguesia e dispensando o Parlamento. Inicia-se assim o apogeu do Absolutismo 
(Fonte: www.filmow.com) 
 
História da França; Absolutismo; Reis; França - Século 17 - Década de 60; DVD1866 
 
 
Programa Rumos Itaú Cultural Artes Visuais: trilhas do desejo 
Druck, Renata 
Brasil, 2009, 63 min 
 
Registro da edição 2008-2009 do Programa Rumos Itaú Cultural: Artes Visuais, que foi chamado 
de Trilhas do desejo. Cerca de 45 artistas e coletivos foram selecionados sob quatro temáticas: 
Um lugar a partir daqui, com curadoria de Paulo Reis;  Obsolescências, com curadoria de Marilia 
Panitz; Mirantes, com curadoria de Alexandre Sequeira; Espaço em relação: fluidez e 
simultaneidade, com curadoria de Christine mello. Cada curador conta o processo de escolha das 
obras e o que elas representam, ao mesmo tempo em que imagens das obras citadas e do espaço 
que corresponde à exposição de cada  tema reafirmam esse processo. O coordenador geral do 
programa Rumos Artes Visuais conta como foi o processo de seleção das obbras e a decisão 
pelos temas e curadores. Há depoimentos do filósofo Vladimir Safatle, do artistas Jailton Moreira e 
do filósofo e poeta Antonio Cicero 
 
Itaú Cultural; Artes plásticas; Arte contemporânea - Brasil; Exposições de Arte; Artistas plásticos; 
Curadores; DVD0772, DVD1602 
 
 
Quase-herói 
Nogueira, Luís Felipe Paschoal 
Brasil, 2017, 12min12 



 
JC trabalha em uma lanchonete, onde trava uma  batalha imaginária com seu melhor amigo, 
Diogo, quando come a coxinha premiada de 1987, a qual lhe confere superpoderes, que se 
manifestam de modo aleatório, desencadeados por motivos que fogem ao controle de JC. Ainda 
assim, eles se mostram essenciais para que ajude Maravilinda, a super-heroína de Cidadópolis, a 
salvar a cidade de ser destruída pelo super-vilão, Terripilante. Seu desempenho durante o ataque 
chama a atenção do agente secreto "A" e lhe rende um convite para participar da O.R.T.H.A. - 
Organização de Recrutamento e Treinamento de Heróis e Afins. Assim, JC deve compreender o 
funcionamento de seu poderes recém-adquiridos e aprender a controlá-los para se tornar um 
verdadeiro herói. (Fonte: Oliveira, Gabriela Cossio. Quase-herói e a montagem de animação - 
TCC) 
 
Super-heróis; DVD4114, XDVD0205 
 
 
Quilombo 
Carvalho, Vladimir, 1935- 
Brasil, 1975, 23min26 
 
Os 800 habitantes da comunidade do Arraial dos Pretos, também conhecida como Fazenda do 
Mesquita, vivendo a menos de uma hora de Brasília, ainda não conhecem a energia elétrica e se 
dedicam exclusivamente à lavoura de subsistência e à produção caseira de marmelada e cachaça. 
Os últimos anos têm sido difíceis para a comunidade. Curiosos e turistas estão chegando e 
espalhando sedução na cabeça dos mais jovens, que acabam como biscateiros e operários de 
construção nos centros urbanos. Arraial dos Pretos está decadente, e hoje, mais do que nunca, é 
visado pelas imobiliárias, que pretendem transformar a área no paraíso das chácaras." 
(Embrafilme/Catálogo 1986). (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
Negros no Brasil; Comunidades rurais; Brasília (Cidade / Brasil); Luziânia (Cidade / Brasil); Século 
20 - Década de 70; DVD4125 
 
 
Radio days 
A era do rádio 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1987, 87 min 
 
As lembranças de Joe, um garoto que cresceu durante a Era do Rádio nos Estados Unidos, entre 
as décadas de 1930 e 1940. A família de Joe, pais, tios e avós morando todos na mesma casa, 
eram influenciados pelo rádio, tanto pelos fatos, quanto pelas novelas e propagandas, assim 
muitas vinhetas e notícias se interligarem com acontecimentos da vida familiar 
 
Rádio; Estados Unidos - Século 20 - Década de 30 - Década de 40; Memória; Crianças; Casas; 
Relações familiares; DVD1766 
 
 
Raising Arizona 
Arizona nunca mais 
Coen, Joel, 1954- 
Estados Unidos, 1987, 94 min 
 
O ex-presidiário H.I. McDonnough e a policial Edwina se casam e descobrem que não podem ter 
filhos. Sem conseguir sequer adotar uma criança, o casal resolve roubar um dos bebês do 
magnata Nathan Arizona. Logo eles descobrem que criar um filho é uma tarefa nada fácil, ainda 
mais quando bandidos loucos pela recompensa desejam recuperar a criança. (Fonte: Adoro 
Cinema). 
 



Arizona (Estado / Estados Unidos); Século 20 - Década de 80; Sequestro; Crianças; Casais; 
Policiais; Criminosos; DVD4174 
 
 
Rancho notorious 
O diabo feito mulher 
Lang, Fritz 1890-1976 
Estados Unidos, 1952, 85 min 
 
Vern e Beth formam um jovem casal, que está prestes a se casar. Quando a loja em que Beth 
trabalha é assaltada e ela resiste a um estupro e ao assalto, é assassinada. Vern decide vingar a 
morte de sua noiva e encontra os assassinos no rancho Notorious, que também serve como 
esconfderijo de criminosos e é dirigido por Altar Keane. Ele se passa por fugitivo e consegue a 
confiança de todos, principalmente da senhorita Keane, por quem se apaixona. Vern consegue 
sua vingança, mas perde a senhorita Keane, que é atingida no peito durante uma tiroteio 
 
Filme romântico; Vingança; Ladrões; DVD1719 
 
 
Raquel Arnaud : afinidades :  depoimentos = affinities : testimonials 
Anker, Ian 
Brasil, 2014, 17min02 
 
Exposição retrospectiva realizada de 19 de março a 05 de maio de 2014, no Instituto Tomie 
Ohtake, São Paulo, em homenagem aos 40 anos de trabalho da galerista Raquel Arnoud. Traz 
depoimentos de Raquel Arnoud, José Resende, Iole de Freitas, Carlos Fajardo e Waltercio Caldas. 
Apresenta imagens das obras dos artistas que participaram da exposição: Alberto Martins, Amilcar 
de Castro, Anna Maria Maiolino, Antonio Manuel, Arthur Luiz Piza, Carla Chaim, Carlito 
Carvalhosa, Carlos Cruz-Diez, Carlos Fajardo, Carlos Nunes, Carlos Vergara, Carlos Zilio, 
Carmela Gross, Cassio Michalany, Célia Euvaldo, Daniel Feingold, Eduardo Sued, Elisa Bracher, 
Elizabeth Jobim, Fernando Bento, Fernando Lemos, Franz Weissmann, Frida Baranek, Geórgia 
Kyriakakis, Hércules Barsotti, Iole de Freitas, Jesús-Rafael Soto, Jorge Molder, José Resende, 
Julio Plaza, Lygia Clark, Marco Giannotti, Maria-Carmen Perlingeiro, Mark McDonnell, Nuno 
Ramos, Romulo Fialdini, Sérgio Camargo, Sérvulo Esmeraldo, Silvia Mecozzi, Tomie Ohtake, 
Tuneu, Tunga, Waltercio Caldas, Willys de Castro e Wolfram Ullrich. 
 
Galerias de arte - Brasil - São Paulo (SP); Gabinete de Arte Raquel Arnaud (São Paulo); Arte - 
Século 20 - Século 21 - Brasil; Exposições de arte - Brasil - Século 21; Marchands - Brasil; 
DVD4136, DVD4137, DVD4138 
 
 
Sakebi 
Retribution/Crimes obscuros/Vítima de uma alucinação 
Kurosawa, Kiyoshi 1955- 
Japão, 2006, 104min 
 
Yoshioka, um detetive experiente, investiga o assassinato de uma mulher desconhecida em um 
vestido vermelho, que foi afogada na orla de Tóquio. Todas as pistas que ele encontra dizem 
respeito a si mesmo e Yoshioka percebe que o único suspeito viável é ele próprio; mas ele não se 
lembra de nada. Um fantasma em um vestido vermelho logo começa a aparecer para ele. À 
medida que essas aparições se tornam mais intensas e bizarras, assassinatos semelhantes 
ocorrem com pessoas matando entes queridos. A mulher afogada é identificada e Yoshioka visita 
seus pais e descobre que ela tinha um namorado,que por acaso visitava a casa ao mesmo tempo, 
e confessa o crime. Yoshioka é visitado pelo fantasma novamente, que revela que ela não é a 
mulher assassinada, mas o fantasma de uma mulher que ele viu na janela de um asilo quinze 
anos atrás. Todos os assassinos pegaram uma balsa e passaram na frente do mesmo asilo, vendo 
a mesma mulher. Yoshioka manda a namorada embora, com medo do que ele pode fazer com ela 



e depois de ser perdoado pela fantasma, volta para casa e descobre que matou a namorada há 6 
meses 
 
Homicídio; Fantasmas; Transtornos mentais; Agentes de polícia; DVD1881 
 
 
Saltimbanco 
Payette, Jacques 
Canadá, 1994, 78 min 
 
Saltimbanco, o mais antigo espetáculo itinerante do Cirque du Soleil, apresentado pela primeira 
vez em 1992, é descrito pelo Cirque como uma celebração da vida. Seus criadores dizem que o 
desenvolveram como um antídoto contra a violência e o desespero tão comuns no século XX. 
Saltimbanco oferece sua própria visão da vida, plena de otimismo e alegria. Através de sua trilha 
sonora original, Saltimbanco oferece uma linguagem única através da música, arte e canto. Em 
resumo, a história do show seria de uma criança que sai para viver longe de sua família. Ele sai do 
conforto familiar para explorar todo um mundo a sua volta, uma cidade imaginária, o mundo de 
Saltimbanco. Criado em 1994 como um antídoto para o caos e a violência típicos do século 20. 
Saltimbanco tem sua própria linguagem, expressa pela voz, pelo corpo e pela música. (Fonte: 
Filmow) 
 
Cirque du Soleil; Circo - Canadá; DVD4165 
 
 
Salve geral 
Rezende, Sergio, 1951- 
Brasil, 2009, 120 min 
 
Dia das Mães de 2006 e a cidade de São Paulo está sitiada. Ataques a delegacias de polícia, 
ônibus incendiados, ameaças a shoppings, metrô e aeroportos. Quem lidera a ação é o Comando, 
poderosa organização criminosa. No meio do caos está a viúva Lúcia, mulher simples de classe 
média, que tem uma missão: tirar o filho adolescente, Rafael, da cadeia que foi preso por ter se 
envolvido num incidente que acabou em um assassinato. Nas visitas ao filho na penitenciária, 
Lúcia conhece Ruiva, advogada do Professor, líder do Comando. A empatia entre as duas é 
imediata e Ruiva passa a usar Lúcia em algumas missões ligadas à sua organização. Lúcia 
precisa de dinheiro e por isso aceita os desafios, no limite entre a legalidade e o crime. 
Paralelamente, o Comando vive uma acirrada luta interna de poder e ao mesmo tempo enfrenta o 
inimigo comum: o sistema penitenciário. A crise entre prisioneiros e o sistema carcerário se agrava 
e, numa demonstração de força, o governo transfere de uma só vez centenas de presos de alta 
periculosidade para presídios de segurança máxima do interior do Estado. A reação é imediata. O 
Comando envia seu código: Salve Geral. (Fonte: Globo Filmes) 
 
São Paulo (Cidade / Brasil); Século 21; Mães; Filhos; Criminosos; Presos; Prisões; Crime 
organizado; Violência; DVD4152 
 
 
O samba que mora em mim 
Guerra-Peixe, Georgia 
Brasil / Portugal, 2010, 72 min 
 
Partindo de uma pesquisa autobiográfica, documentário ambientado no Morro de Mangueira, na 
cidade do Rio de Janeiro, no período do pré-carnaval. O ponto de partida é a quadra da escola de 
samba Estação Primeira de Mangueira o filme sai da quadra da escola de samba e sobe o Morro 
da Mangueira, trazendo um relato pessoal do samba e da história da comunidade com 
depoimentos de: Timbaca, Cosminho, Lili, Vó Lucíola, Hevalcy, Mestre Taranta e DJ Glauber. 
(Fonte: Filmow e Nossa Nova Films). 
 



Escolas de samba; Carnaval; Favelas; Rio de Janeiro (Cidade / Brasil); Estação Primeira de 
Mangueira (Escola de Samba); DVD4162 
 
 
Senhor mosaico: meio século de história na TV 
Baumstein, Alberto; Sacerdote, Renato 
Brasil, 2008, 33 min 
 
Narra a trajetória de Francisco Gotthilf no comando de um dos programas de televisão mais 
longevos do mundo, o Mosaico na TV, há quase meio século no ar. Descreve o percurso de 
Gotthilf, também conhecido como o Senhor Mosaico, desde sua chegada ao país em 1938, até os 
dias de hoje. Gotthilf e sua equipe entrevistaram alguns dos mais destacados personagens da 
política, cultura, artes e esportes, além de registrar os eventos marcantes da comunidade judaica 
brasileira. 
 
História da televisão - Brasil; Programa de televisão - Brasil; Mosaico na TV (programa de 
televisão); DVD4120 
 
 
Serenata 
Seabra, Dani 
Brasil, 2016, 16 min 
 
O medo é constante na vida de quem habita a cidade grande. Simbiótico ao emaranhados de ruas 
e avenidas. Do silêncio surge um barulho; um olhar; uma janela. Cecília é envolvida pelo ritmo da 
cidade e de seus segredos em sua procura por reassumir o controle de sua vida e afirmar seu 
espaço. (Fonte: Portacurtas). 
 
São Paulo (Cidade / Brasil); Século 21; Mulheres; Gatos; Solidão; Perseguição; DVD4117, 
XDVD1559 
 
 
Seven years in Tibet 
Sete anos no Tibet 
Annaud, Jean-Jacques, 1943- 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 1997, 134 min 
 
Heinrich Harrer, o mais famoso alpinista austríaco, tentou algo quase impossível: escalar o Nanga 
Parbat, o 9º pico mais alto do mundo. Egocêntrico e, visando somente a glória pessoal, Heinrich 
viajou para o outro lado do mundo deixando sua mulher grávida e um casamento em crise. Ele não 
conseguiu o feito, mas quando a Inglaterra declarou guerra à Alemanha ele foi considerado 
inimigo, por estar em domínio inglês. Feito prisioneiro de guerra, ele fugiu após várias tentativas 
junto com Peter Aufschnaiter, outro alpinista, se tornando os únicos estrangeiros na sagrada 
cidade de Lhasa, Tibet. Lá a vida de Heinrich mudaria radicalmente, pois no tempo em que passou 
no Tibet se tornou um pessoa generosa além de se tornar confidente do Dalai Lama. (Fonte: 
Adoro Cinema). 
 
Alpinistas; Áustria; Tibet; Montanhas; Século 20 - Década de 40; Segunda Guerra Mundial, 1939-
1945; Prisioneiro de guerra; Fugitivos; DVD4139 
 
 
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) 
 
Mulheres; Casamento; Relações homem-mulher; Meia idade; Experiências de vida; Amizade; 
DVD0050 
 
 
Shizukanaru ketto 
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 tarbalhar 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 
 
Médicos; Enfermeiras; Segunda guerra mundial; Sífilis; Relações médico-paciente; Hospitais; 
Autocontrole; Japão; DVD1728 
 
 
Siamo donne 
Nós, as mulheres 
Visconti, Luchino 1906-1976; Rossellini, Roberto 1906-1977; Zampa, Luigi 1905-1991; Guarini, 
Alfredo 1901-1981; Franciolini, Gianni 1910-1960 
Itália, 1954, 97 min 
 
No primeiro segmento, um teste para atriz escolhe duas  para encenar no filme Nós, as mulheres. 
Os outros quatro segmentos mostram atrizes famosas interpretando a si mesmas em situações 
cotidianas. Alida Valli tenta seduzir o noivo de sua assistente. Ingrid Bergman aparece em seu dia-
a-dia, cuidando dos filhos, cozinhando e recebendo visitas. Isa Miranda lamenta ter aberto mão da 
maternidade para se dedicar à carreira de atriz. E Anna Magnani que briga com um taxista por 
causa de seu cachorrinho de estimação (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
Mulheres; Cinema; Atrizes; DVD1771 
 
 
Singin'in the rain 
Cantando na chuva 
Kelly, Gene, 1912-1996; Donen, Stanley, 1924-2019 
Estados Unidos, 1952, 103 min 
 
Na transição do cinema mudo para o sonoro, dupla de atores famosos enfrenta problemas com as 
produções faladas. A antipática atriz é dona de uma voz estridente e o recurso para salvar o filme 
é a dublagem. Após a apresentação do filme, e de se vangloriar do sucesso, ela é desmascarada 
frente ao público pelo parceiro, que está apaixonado pela moça que dubla a voz. 
 



Estados Unidos; Século 20 - Década de 30; Atores; Cantores; VC0315, VC1317, DVD0063, 
DVD4126 
 
 
Skepp till Indialand 
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) 
 
Mulheres; Conflito de gerações; Relações familiares; Relações homem-mulher; Marinheiros; 
DVD1703 
 
 
O sopro do vento: do mar à montanha, disco 1 
Nazareth, Marina, 1939-; Lockmann, Valter 
Brasil, 2014 a 2015, ca19min 
 
Registro da experiência com pigmentos sobre as areias do mar filmados nos seguintes locais: 
Praia do Peró e das Conchas, Cabo Frio, Rio de Janeiro; Parque Estadual do Caraça em Minas 
Gerais, no Município de Rio Acima e no Atelier da artista, ambos em Belo Horizonte, Minas Gerais. 
 
Pintura - Brasil - Século 21; Poética; Pintores - Brasil - Século 21; DVD4118 
 
 
O sopro do vento: do mar à montanha, disco 2 
Nazareth, Marina, 1939- 
Brasil, 1973, 14min06 
 
Imagens digitalizadas de fragmentos do filme super-8 feito pela artista em 1973 para documentar 
sua experiência com as cores e com a pintura realizados na Praia da Barra, Ilha Grande e em 
Itatiaia. 
 
Pintura - Brasil - Século 20; Poética; Pintores - Brasil - Século 20; DVD4119 
 
 
The sorrows of the unfaithful 
Griffith, David Wark 1875-1948 
Estados Unidos, 1910, 11  min 
 
Um casal de namorados, Bill e Mary, que se conhecem desde crianças, tornam-se noivos. No 
mesmo dia, Bill avista uma jangada à deriva no mar e quando se aproxiam percebe um pescador 
desacordado sobre ela. Bill salava o homem, que se chama Joe e Mary se apaixona por ele à 
primeira vista. Quando Bill vê Mary e Joe juntos fica inconsolável e afoga Joe, se arrependendo 
depois de saber que ele estava de partida justamente por não querer trair o homem que o salvou. 
 
Filme romântico; Pescadores; Adultério; DVD1635 
 
 
Spione 



Espiões 
Lang, Fritz 1890-1976 
Alemanha, 1928, 144 min 
 
O agente 326 da Polícia Estatal deve desbaratar uma rede de espiões, mas desconhece que 
Haghi, banqueiro notório, é também o chefe da organização. Haghi usa de todos os meios para 
neutralizar o policial, inclusive uma de suas melhores espiãs, Sonia, que acaba se apaixonando 
pelo agente e ajudará a prender seu antigo chefe (Fonte: www.adorocinema.com) 
 
Espionagem; Espiões; Mulheres; Agentes da polícia; DVD1774 
 
 
Stardust memories 
Memórias 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1980, 88 min 
 
O famoso comediante e diretor de cinema Sandy Bates passa por uma crise emocional com a 
morte recente de um amigo que falecera com apenas 30 anos de idade, e com o fracasso de seu 
romance com a instável atriz Dorrie. Por não se achar mais engraçado, ele resolve transformar seu 
novo filme num drama existencial e a última cena, particularmente, choca os produtores que 
querem mudá-la a todos custo. Enquanto ele luta para manter a versão que quer, aceita ir a um 
festival de seus filmes no litoral. O assédio constante dos fãs e aproveitadores logo o deprime e 
ele chama a atriz Isobel para se juntar a ele. Mas seu humor muda quando ele conhece a jovem 
violinista comprometida Daisy, que o faz lembrar de Dorrie. E quando Isobel chega com seus dois 
filhos crianças, ele hesita em consolidar seu relacionamento com ela e tentar uma nova aventura 
com Daisy. Neste meio tempo, alem de ser sempre assaltado pelas memórias de seu romance 
com Dorrie e de sua infância, sofre diversas alucinações inclusive sobre a própria morte (Fonte: 
www.pt.wikipedia.org) 
 
Cinema; Cineastas; Mulheres; Relações conjugais; Memórias; DVD1753 
 
 
The steel helmet 
Capacete de aço 
Fuller, Samuel 1912-1997 
Estados Unidos, 1951, 85 min 
 
Quando uma unidade de infantaria americana se rende aos norte-coreanos, os prisioneiros de 
guerra têm as mãos amarradas às costas e são executados. Apenas o sargento Zack sobrevive ao 
massacre, salvo quando a bala destinada a ele é desviada por seu capacete de aço, uma 
novidade do exército norte americano. Ele é libertado por um órfão sul-coreano, apelidado de 
"Short Round" por Zack. Junto com o cabo Thompson, o tenente Driscoll e o sargente Tanaka, 
eles decidem fazer de um templo budista como ponto de observação, já que acreditam que ele 
está vazio. Na mesma noite um soldado é morto e eles descobrem que o templo é na verdade 
uma armadilha. O tenente norte coreano responsável pela armadilha no templo é capturado por 
Zack, que o mata, como vingança, após a morte de Short Round por um outro atirador. Driscoll 
também morre na armadilha e somente Zack, Tanaka, Thompson e o operador de rádio 
sobrevivem, vitoriosos 
 
Pacifismo; Guerras; Guerra da Coreia; Órfãos; Preconceito racial; Soldados; DVD1800 
 
 
Still tickin: the return of Clockwork Orange 
O tempo não pára: o retorno de Laranja Mecânica 
Joyce, Paul 1944- 
Grã-Bretanha, 2000, 44 min 



 
O filme Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick, foi baseado na obra homônima de Anthony Burgess 
e tanto o lançamento do livro quanto do filme causaram grande alvoroço, primeiramente na Grã-
Bretanha, pelo quantidade de cenas violentas protagonizadas por jovens. Dizia-se que a violência 
assistida ou lida se transformava, entre os jovens, na violência cometida, a tal ponto que o próprio 
Stanley Kubrick retirou o filme de exibição. Alguns escritores, críticos de cinema, censores, 
professores universitários e produtores cinematográficos (Marry Harron, Mark Kermode, William 
Sutcliffe, Alexander Walker, William Boyd, Blake Morrison, Damien Hirst, Ken Perry, Robin Duval, 
Camille Paglia, Sam Mendes e Tony Kaye) , explicam de seus pontos de vista como foi a chegada 
do filme ao cinema, as censuras que o impediram de ser exibido em alguns países e cinemas, a 
relação entre as cenas e a violência e principalmente sobre a relação entre Stanley Kubrick e 
Anthony Burgess com o filme e com as repercussões que ele causou. As explicações são 
acompanhadas por fotografias do set de filmagem durante o trabalho de Kubrick, depoimentos de 
Malcolm McDoweel, o Alex, e de Anthony Burgess, manchetes de jornal e cenas do filme. 
 
Cinema; Censura; Cineastas; Escritores; DVD4130 
 
 
Subarashiki nichiyobi 
Um domingo maravilhoso 
Kurosawa, Akira 1910-1998 
Japão, 1947, 108 min 
 
Yuzo e Masako formam um casal, que se encontra em um domingo para passar o dia juntos e 
mesmo com pouco dinheiro, tentam viver um dia inesquecível. Ele é um ex-soldado com um 
emprego de pequena remuneração; ela, uma garota apaixonada que tenta levar adiante o sonho 
de construir uma vida ao lado do namorado.  A motivação sonhadora de Masako e o ceticismo e 
amargura de Yuzo se chocam, pois ele se nega a embarcar nos sonhos da garota, mas se rende, 
quase no fim do domingo 
 
Casais; Pobreza; Guerra; Desigualdades sociais; Japão - Século 20 - Década de 40; DVD1725 
 
 
Subida al cielo 
Subida ao céu 
Buñuel, Luis 1900-1983 
México, 1952, 75 min 
 
Olivério e Albina vão se casar! Para que a união seja reconhecida no pequeno vilarejo à beira-mar 
onde eles moram, precisam pedir a benção da mãe da noiva e passar uma noite sozinhos em uma 
ilha deserta. Quando estão a caminho das núpcias, são surpreendidos pelo irmão de Olivério que 
chega para buscá-lo, a pedido da mãe morimbunda, Esther. Ela sabe que os filhos já brigam por 
sua herança e ela confia a Olivério a função de buscar seu verdadeiro testamento em uma cidade 
muito difícil de chegar, pois quer garantir que seu neto, Chuchito, ainda criança, fique com a 
herança. A bordo de um ônibus, em estradas esburacadas e ribanceiras, Olivério conhece muitas 
histórias e pessoas e passa por situações inusitadas. Ele consegue recuperar o testamento da 
mãe e voltar para casa, mas chega quando ela já faleceu 
 
Casamento; Relações familiares; Herança; Irmãos; Viagens; Ônibus; DVD1745 
 
 
Sur un air de Charleston 
Charleston 
Renoir, Jean 1894-1979 
França, 1927, 21 min 
 



Em 2028, um explorador negro parte, em sua aeronave, da África em direção a Europa, então uma 
terra desconhecida e deserta. Lá estão uma selvagem e um macaco, que se assustam ao ver a 
chegada da aeronave e se escondem. A selvagem ensina o explorador a dançar o Charleston, um 
ritmo originalmente dançado por negros do sul dos EUA. Ele aprende, mas se sente tonto e vai 
embora, levando junto "a aborígene branca" 
 
Fantasia; Futuro; Dança; Negros; Preconceito racial; Exploradores; DVD1739 
 
 
Swamp water 
O segredo do pântano 
Renoir, Jean 1894-1979 
Estados Unidos, 1941, 89 min 
 
Tom Keefer é um homem erroneamente condenado por assassinato e sentenciado à morte na 
forca. Ele fugiu da prisão e está escondido no Pântano Okefenokee. Keefer dedica sua vida à 
busca do verdadeiro assassino para poder limpar seu nome. Ben Ragan, um caçador, está à 
procura de seu cão, quando encontra Keefer escondido no pântano. Ben acredita na história de 
que Keefer foi falsamente acusado. Os dois passam a caçar colocando armadilhas juntos, e Ben 
vende as peles. Keefer pede a Ben para entregar sua parte do dinheiro da venda das peles à sua 
filha, Julie. Ben acaba se apaixonando por Julie, provocando a ira da namorada de Ben, Mabel, 
que conta às autoridades o segredo de Keefer. Ainda assim, Ben consegue provar a inocência de 
Keefer e ele pode voltar a viver na cidade, com a filha Julie 
 
Pântanos; Fugitivos; Amizade; DVD1738 
 
 
Tess 
Tess: uma lição de vida 
Polanski, Roman, 1933- 
Grã-Bretanha / França, 1979, 172 min 
 
Na Inglaterra do século 19, a bela Tess, filha de um fazendeiro, é enviada para viver com parentes 
nobres. Ela é seduzida e abandonada por seu primo distante, Alec. De volta à fazenda de seu pai, 
ela dá à luz um bebê natimorto. Um tempo depois, ela conhece Angel Clare, o filho de um vigário, 
e reúne muita coragem para enfrentar os julgamentos da sociedade inglesa e revelar um segredo 
para essa nova paixão. (Fonte: Filmow e Adoro Cinema). 
 
Inglaterra; Século 19; Mulheres; Sedução; Relações homem-mulher; Fazendeiros; Nobres; 
DVD4154 
 
 
The fugitive 
Domínio de bárbaros 
Ford, John, 1894-1973 
Estados Unidos / México, 1947, 100 min 
 
Em um país ficitício da América Central, o catolicismo foi proibido e todos os padres executados, 
menos um, que começa uma fuga em direção aos EUA. Ele conta coma  ajuda de uma mulher  e 
de um homem bastante fieis. O padre acaba preso, depois que é pego em uma emboscada, 
enganado por um homem que ele acreditava ser seu amigo, e fuzilado 
 
Religião; Catolicismo; Fuga; Padres; DVD1812 
 
 
The gang's all here 
Entre a loura e a morena 



Berkeley, Busby 1895-1976 
Estados Unidos, 1943, 103 min 
 
O sargento Andy Mason é um rapaz rico e arrogante prestes a embarcar para o Pacífico. Em sua 
festa de despedida, ele se encanta pela cantora Eadie Allen , uma moça simples, que não se 
importa com dinheiro ou status. Ele se apresenta com outro nome e os dois se apaixonam na 
mesma noite, apesar de ele estar noivo da filha do amigo influente de seu pai, que arranjou o 
casamento. Anos depois, ao retornar da guerra, seu pai faz um show em sua homenagem e 
contrata o grupo de Eadie para se apresentar. Ao se reencontrarem, ela descobre a verdade: 
quem Andy é realmente e que, além disso, tem que disputá-lo com a noiva e com Dorita, outra 
cantora que vai usar seu charme para tentar conquistar o rapaz (Fonte: adorocinema.com) 
 
Segunda Guerra Mundial; Filme romântico; Música; Cantores; Soldados; DVD1820 
 
 
The informer 
O delator 
Ford, John 1894-1973 
Estados Unidos, 1935, 91 min 
 
Gypo é um rebelde, pouco inteligente, que fazia parte do IRA (exército revolucionário irlandês), do 
qual foi dispensado após não conseguir cumprir um serviço que lhe foi designado. Sem dinheiro e 
na tentativa de agradar a namorada, Gypo delata seu amigo, agora fugitivo e procurado pela 
polícia, Frankie, para ganhar a recompensa. Quando descobre que Frankie foi morto após sua 
traição, Gypo se desespera de arrependimento e tenta conseguir o perdão da mãe da Frankie 
 
Revoluções; Rebeldes; Fugitivos; Arrependimento; Dublin; Século 20 - Década de 20; DVD1710 
 
 
The Party 
Um convidado bem trapalhão 
Edwards, Blake 1922-2010 
Estados Unidos, 1968, 99 min 
 
Fred Clutterbuck, um magnata de Hollywood, dará uma festa restrita, em que somente estrelas de 
cinema e outros milionários podem participar. Por um engano, Hrundi Bakshi, um atrapalhado ator 
indiano, é convidado. Enquanto está sóbrio, as confusões que ele causa são quase 
imperceptíveis, mas assim que bebe o primeiro gole de bebida alcoólica, Bakshi transforma a festa 
restrita em uma festa desastrosa 
 
Atores; Festas; Casas; DVD1677 
 
 
The reckless moment 
Na teia do destino 
Ophüls, Max 1902-1957 
Estados Unidos, 1949, 80 min 
 
A dona de casa de classe média Lucia Harper viaja para Los Angeles para conhecer o canalha 
Ted Darby. Sua filha de dezessete anos, Beatrice, está apaixonada por Ted. Ele pede dinheiro 
para deixar Bea, mas Lucia se recusa a dar qualquer quantia. Bea não acredita em sua mãe 
quando ela diz sobre o mau caratismo de Ted e durante a noite foge para a garagem de barcos 
para se encontrar com Ted, que admite que Lucia contou a verdade. Bea o empurra e Ted caide 
cabeça em uma âncora. Na manhã seguinte, Lucia encontra o corpo e descobre que Bea matou 
Ted acidentalmente. Ela decide se livrar do cadáver e o coloca em seu barco e o deixa longe de 
casa. Quando a polícia encontra Ted, um estranho, Martin Donnelly, visita Lucia para chantageá-la 
em nome de seu parceiro, Nagel, que tem várias cartas que Bea escreveu a Ted. Donnelly quer 



dinheiro pelas cartas, mas acaba se apaixonando por Lucia e a defende de Nagel, quando este vai 
chantageá-la. Para eximí-la de qualquer culpa, Donelly assume o assassinato de Ted, mata Nagel 
e confessa tudo à polícia antes de morrer 
 
Relações familiares; Mães; Mulheres; Classes sociais; Ladrões; Chantagem; Empregados 
domésticos; DVD1748 
 
 
The woman on the beach 
A mulher desejada 
Renoir, Jean 1894-1979 
Estados Unidos, 1947, 59 min 
 
Scott, um problemático guarda costeiro, é designado para uma estação de nevoeiro em um remoto 
trecho de praia, sofre de estresse pós-traumático após sobreviver a uma explosão de mina que 
afunda seu navio. Embora ele esteja noivo de uma bela jovem que o ama, ele se envolve com uma 
enigmática mulher, Peggy, que ele conhece perto dos destroços encalhados de um navio 
torpedeado. Ela é casada com um renomado pintor, Tod, que foi cegado em um incidente 
traumático, mas misterioso, cujos detalhes são muito nebulosos. Apesar de viverem apenas em 
uma pequena cabana, o casal tem um relacionamento ambivalente, especialmente no que diz 
respeito ao seu inestimável acervo de pinturas não vendidas, um relacionamento que evolui para 
um triângulo romântico à medida que Scott cai no feitiço sedutor de Peggy (Fonte: www.imdb.com) 
 
Filme romântico; Mulheres; Cegueira; Guardas costeiros; Artistas plásticos; DVD1790 
 
 
This land is mine 
Esta terra é minha 
Renoir, Jean 1894-1979 
Estados Unidos, 1943, 103 min 
 
Durante a Segunda Guerra Mundial, um país não especificado da Europa é invadido pelos 
nazistas. O professor Albert Lory vive com a mãe. Covarde, ele é motivo de zombaria por parte 
dos próprios alunos; na verdade, poucos na cidade o respeitam. Ele está apaixonado por Louise 
Martin, namorada de George Lambert e irmã de Paul, que faz parte do movimento de resistência. 
Quando Paul é assassinado pelos invasores, a responsabilidade recai indevidamente sobre Albert 
que, para provar sua inocência, enche-se de insuspeitada coragem (Fonte: pt.wikipedia.org) 
 
Segunda Guera Mundial (1939-1945); Pacifismo; Resistência; Mães; Experiências de vida; 
Professores; DVD1811 
 
 
Todaki no kyodai 
Os irmãos da família Toda/Os irmãos e irmãs Toda 
Ozu, Yasujiro 1903-1963 
Japão, 1941, 105 min 
 
Com a morte do Sr. Shintaro Toda, a matriarca e Setsuko, a filha mais nova da família  tornam-se 
um problema para todos os outros irmãos. Elas precisam se hospedar em algum lugar, já que a 
mansão e os bens valiosos do clã foram vendidos para o pagamento de dívidas deixadas pelo pai. 
A partir daí, todos colocam problemas, esquivam-se, destratam (ou deixam ser destratadas) as 
duas mulheres que, dado o momento financeiro da família, precisam da bondade dos irmãos e 
irmãs para poderem morar em algum lugar (Fonte: www.planocritico.com) 
 
Relações familiares; Luto; Mães; Irmãos; Cultura oriental; Costumes; DVD1857 
 
 



Tokyo no kôrasu 
Coral de Tóquio 
Ozu, Yasujiro 1903-1963 
Japão, 1931, 90 min 
 
Okajima, um homem casado e com filhos, responsável pelo sustento da família, desafia o patrão, 
um homem autoritário e impulsivo, por descordar da demissão de um colega. Ele é despedido 
sumariamente e engrossa o enorme contingente de desempregados da época. Para comprar 
comida, vende os quimonos da mulher. Depois de vários percalços, tem uma nova oportunidade 
com um antigo professor, agora proprietário de um restaurante, que lhe oferece um emprego 
temporário para carregar placas de anúncios pela rua. Oakajima doma seu orgulho, aceita a 
proposta e a vida da família se normaliza (Fonte: 42.mostra.org) 
 
Desemprego; Relações familiares; Crianças; DVD1722 
 
 
Toni 
Renoir, Jean 18944-1979 
França, 1934, 82 min 
 
Procurando emprego, Toni vai da Itália ao sul da França. Uma mulher local chamada Marie o 
aceita como inquilino e se torna sua amante. Mas quando conhece Josefa, uma trabalhadora 
espanhola que chega à cidade, Toni se apaixona por ela. Para sua decepção, Josefa tem um 
casamento com um homem mais rico. Toni se casa com Marie, mas ele não pode esconder que 
Josefa era seu maior amor. Depois que Marie o expulsou de sua casa, ele está determinado a ver 
Josefa novamente. Ele a encontra em uma fazenda nas montanhas, onde ela mora com o marido 
cada vez mais abusivo. Josefa está prestes a fugir e, para esse fim, rouba dinheiro do marido que 
a pega e bate. Enquanto Toni está por perto, ela mata o homem. Toni se sacrifica para encobri-la 
(Fonte: www.en.wikipedia.org) 
 
Imigração; Trabalhadores; Filme romântico; Relações homem-mulher; DVD1896 
 
 
Topio Stin Omichli 
Paisagem na neblina 
Angelopoulos, Theodoros 1936-2012 
Grécia / França / Itália, 1988, 133 min 
 
Dois irmão, Voula, de 11 anos e Alexandros, de cinco, decidem fugir de casa. Deixando a mãe 
para trás, sem dinheiro ou referências, saem de Atenas em busca do pai desconhecido, que 
supostamente emigrou para a Alemanha. Durante a viagem eles enfrentam sérias dificuldades e 
são obrigados a amadurecer, abandonando precocemente a infância (Fonte: 
www.adorocinema.com) 
 
Crianças; Infância; Ausência paterna; Irmãos; Viagens e explorações; Solidão; DVD1842 
 
 
Tora no o wo fumu otokachi 
Os homens que pisaram na cauda 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 
 
Irmãos; Príncipes; Samurais; Honra; Japão; DVD1724 
 
 
Une partie de campagne 
Um dia no campo 
Renoir, Jean 1894-1979 
França, 1936, 38 min 
 
No final do século XIX os membros de uma família burguesa, pai, mãe, filha, genro e avó, vão 
passar um dia no campo. Henriette e sua mãe, Juliette, decidem ficar mais em contato com a 
natureza e optam por fazer um piquenique às margens do Rio Marne para aproveitar da calmaria 
do local. Lá, elas avistam dois jovens moradores camponeses, Rodolphe e Henri, e logo 
vislumbram a possibilidade de uma aventura com eles. A personalidade dos quatro é bem 
diferente, enquanto Rodolphe e Juliette são lascivos e frívolos, Henri e Henriette sofrem com 
sombrias emoções. Após o passeio Henritte se casa com Anatole, um jovem que não expressa 
nenhum tipo de carinho por ela, mas não se esquece de Rodolphe, assim como ele dela 
 
Filme romântico; Relações familiares; Relações homem-mulher; DVD1849 
 
 
Vale Abraão 
Oliveira, Manoel de, 1908-2015 
Portugal / França / Suiça, 1993, 210 min 
 
Ema é uma moça de beleza estonteante, afeita aos luxos e a algumas ailusões, que se casa ainda 
jovem com o médico Carlos, a quem não ama, e passam a viver em Vale Abraão. Nem o marido 
nem os três amantes conseguem alimentar o espírito livre de Ema. Acidentalmente, 
provavelmente, Ema cai em um lago e morre, depois de se arrumar e perfumar como se fosse 
para uma festa. 
 
Mulheres; Feminismo; Relações homem-mulher; Adultério; Zona rural; Portugal; DVD2583 
 
 
Velvet underground and Nico 
Velvet Underground e Nico 
Warhol, Andy 1928-1987 
Estados Unidos, 1966, 63 min 
 
Ensaio da banda Velvet Underground junto com a atriz Nico, filmado na Factory, o estúdio de arte 
de Andy Warhol 
 
The Velvet Underground; Banda de música; Cinema experimental; New York; DVD1469, DVD1633 
 
 
Le vieux fusil 
O velho fuzil 
Enrico, Robert 
França, 1975, 98 min 
 
Em 1944, um médico tenta proteger sua família, levando-a para o campo. Mas um dia, sem que 
ele possa reagir, os nazistas matam sua mulher e sua filha, bem à frente de seus olhos. Ele 
resolve então acabar com todos apenas com a ajuda de um velho fuzil. 
 



França; Século 20 - Década de 40; Família; Nazistas; Segunda Gerra Mundial, 1939-1945; 
Homicío; Vingança; DVD4150 
 
 
Vinyl 
Warhol, Andy 1928-1987 
Estados Unidos, 1965, 63 min 
 
O jovem agressor Victor, passa seu tempo levantando pesos, dançando e torturando pessoas. 
Quando ele bate em seu amigo Scum Baby, ele chama a polícia. Victor tem a opção de ir para a 
cadeia ou sofrer uma mudança de comportamento e decide o tratamento. Ele precisa assistir a 
vídeos violentos e descrever o que está acontecendo na tela enquanto a cera quente de uma vela 
passa sobre sua mão. Depois de um tempo, Victor xinga a violência e não tem limites. Ele rejeita o 
pedido do médico para espancá-lo e usar drogas. Victor está apático, mas está curado (Fonte: 
www.en.wikipedia.org) 
 
Cinema experimental; Delinquente; Violência; Tortura; DVD1470, DVD1634 
 
 
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 
 
Filme romântico; Pessoas com deficiência; Relações homem-mulher; DVD1635 
 
 
Waga seishun ni kuinashi 
Juventude sem arrependimento 
Kurosawa, Akira 1910-1998 
Japão, 1946, 108 min 
 
Yukie é uma jovem estudante universitária, filha do reitor da Universidade de Kioto. Ela tem dois 
grandes amigos, Noghe e Itokawa. Quando, antes da segunda guerra mundial, o governo japonês 
começa a perseguir comunistas dentro das universidades, o pai de Yukie é despedido e os 
estudantes se manifestam contra as perseguições, sendo Noghe o estudante que mais sobressai 
no movimento, até ser preso. Quando sai da prisão, se reencontra com Yukie e eles se casam, 
mas Noghe não conta à Yukie que ainda é um revolucionário. Quando ele é preso novamente, 
juntamente com ela, e morto pela polícia, Yukie decide se mudar para a área rural, para morar 
com os pais de Noghe e ajudá-los na plantação de arroz, como forma de honrar a memória de 
Noghe 
 
Mulheres; Guerra; Fascismo; Repressão política; Comunismo; Experiências de vida; Japão - 
Século 20 - Década de 30 - Década de 40; Professores de ensino superior; DVD1730 
 
 
Warui yatsu hodo yoku nemuru 



Homem mau dorme bem 
Kurosawa, Akira 1910-1998 
Japão, 1960, 150 min 
 
Nishi, um revendedor de carros, e Yoshiko se casam em uma grandioso cerimônia, repleta de 
jornalistas. Ela é filha do senhor Iwabuchi, dono de uma grande empresa que está envolvida em 
escândalos de corrupção. Misteriosamente, funcionários do alto escalão da empresa se suicidam 
assim que são liberados de depoimentos para a polícia sobre os esquemas de propina e roubo. O 
primeiro funcionário a se suicidar é o pai de Nishi, o real motivo pelo qual ele se casa com 
Yoshiko, uma parte da vingança que arquitetou contra o senhor Iwabuchi, que ele descobre ser o 
mandante dos assassinatos, que são forjados para parecerem suicídios. Nishi esconde sua 
verdadeira identidade e filiação para colocar seu plano em prática, mas sua paixão por Yoshiko o 
leva para a morte, forjada para parecer um acidente, e ao fim da sua vingança 
 
Vingança; Corrupção; Investigação criminal; Japão; Agentes de polícia; DVD1727 
 
 
The way of man 
Griffith, David Wark 1875-1948 
Estados Unidos, 1909, 12 min 
 
Tom e Mabel formam um casal de namorados que precisam se separar momentaneamente, 
depois das despedidas, Mabel recebe a visita de sua prima. Depois de um tempo, Tom avisa por 
carta que está voltando, o que deixa Mabel bastante animada. Na mesma noite em que recebe a 
notícia, Mabel fere seu rosto com fogo e uma cicatriz fica bastante evidente, o que a deixa 
apreensiva sobre a opinião do noiveo. Quando Tom chega e vê a cicatriz fica contrariado e decide 
não mais se relacionar com mabel. Ele agora quer se relacionar com a prima dela. Mabel entra me 
desdespero, finge que vai se suicidar e foge. Tom e a prima de mabel se casam 
 
Filme romântico; Relações homem-mulher; Preconceito; Aparência física; DVD1635 
 
 
We own the night 
Os donos da noite 
Gray, James 1969- 
Estados Unidos, 2007, ca.117 min 
 
Bobby Green é filho de Burt Grusinsky  e irmão de Joe Grusinsky, os dois detetives da polícia, fato 
que Bobby mantém em segredo, pois  trabalha como gerente de uma discoteca frequentada por 
poderosos e violentos traficantes, além de ser ele mesmo um usuário de drogas ilícitas. A 
discoteca pertence ao senhor Buzhayev, um russo radicado nos Estados Unidos que vive para os 
netos. Quando Joe decide invadir a discoteca, pois tem evidências de que um carregamento de 
cocaína será recebido por um dos frequentadores e sua gangue, não consegue prender o 
traficante em flagrante e acaba ferido horas depois por vingança. Bobby, que até então não se 
importava com os assuntos relacionados à família, passa a se preocupar com a vida do pai e do 
irmão. Quando seu pai morre em uma emboscada, Bobby decide se tornar policial para se vingar 
 
Relações familiares; Irmãos; Tráfico de drogas; Discoteca; Violência; Policiais; Neew York - Século 
20; DVD1614 
 
 
Western union 
Os conquistadores 
Lang, Fritz 1890-1976 
Estados Unidos, 1941, 95 min 
 



O ladrão Vance Shaw está em fuga pelo deserto, após roubar um banco, quando encontra um 
homem ferido. Ele o ajuda a conseguir socorro e depois foge com o cavalo do ferido. Algum tempo 
depois, Vance está procurando emprego na Companhia de Telégrafos (Western Union) e 
descobre que o homem que ajudara, Edward Creighton, é o responsável pela contratação de 
empregados. Edward o reconhece e resolve dar uma chance a Vance para que este mostre que 
está de fato regenerado. Logo depois, Vance conhece a irmã de Edward, Sue, por quem se 
apaixona. Edward finaliza os preparativos para a sua empreitada, que consiste em estender 
postes e fios de telégrafos pelas Grandes Planícies norte-americanas. Nesse momento surge o 
jovem Richard Blake, filho de um dos donos da companhia e com aparência de almofadinha. Blake 
também se interessa por Sue, provocando a antipatia de Vance. Iniciando o trabalho, Edward leva 
seus homens juntamente com Blake e Vance para o território selvagem, onde os postes e fios 
devem ser instalados. Mas também é o território de bandidos e índios guerrilheiros. O chefe dos 
bandidos é irmão de Vance, que esconde esse detalhe de Edward e Blake, pois quer resolver o 
assunto sozinho, principalmente quando descobre que o plano do seu irmão é incendiar o 
acampamento da West Union e derrubar os postes. Mas sua ausência no acampamento na noite 
do incêndio faz com que Edward desconfie de Vance, mandando-o embora. Vance decide ele 
mesmo se entender com o irmão para provar que está regenerado e acaba morto em uma troca de 
tiros com ele 
 
Ladrões; Experiências de vida; Índios; Preconceito racial; Telegrafia; DVD1855 
 
 
Wilful Peggy 
Griffith, David Wark 1875-1948 
Estados Unidos, 1910, 13 min 
 
Peggy é uma moça pobre que um dia, por acaso, conhece um lorde, que passa a observá-la até 
que se apaixona e a convida a viver na corte e se casar com ele. Peggy não tem os costumes 
nobres, mas o lorde a ama como ela é. Um dia, cansada de ter que viver seguindo costumes aos 
quais não está acostumada, ela se veste de homem e sai cavalgando com o sobrinho do lorde. 
Acaba voltando para o lorde, que a perdoa prontamente 
 
Classes sociais; Preconceito; Filme romântico; DVD1635 
 
 
Xiao cheng zhi chun 
Spring in a small town/Primavera numa pequena cidade 
Mu, Fei 1906-1951 
China, 1948, 93min 
 
O marido e patriarca, Liyan, está doente, e mal consegue enfrentar a triste realidade de durante a 
guerra, ter perdido a maior parte de sua riqueza. O que é pior, seu casamento com Yuwen há 
muito tempo se torna sem amor, embora ambos ainda sintam preocupação pelo outro. Liyan passa 
seus dias no pátio nostálgico pelo passado. Enquanto isso, a jovem irmã adolescente de Liyan, Xiu 
é jovem demais para lembrar o passado e fica alegre e brincalhona nas ruínas de sua casa. Lao 
Huang é um velho servo fiel da família Dai. Essa família ainda consegue viver em paz de alguma 
forma, mas a paz é subitamente destruída após a visita inesperada de Zhang Zhichen, um médico 
de Xangai e uma antiga paixão de Yuwen antes de conhecer Liyan, seu marido. Yuwen está em 
conflito entre seu amor por Zhichen e sua lealdade ao marido e à família dele. Liyan ama sua 
esposa, mas sente-se indigno dela e envergonhado de si mesmo. Xiu, aos dezesseis anos, 
desenvolve sentimentos românticos por Zhichen - que está em conflito entre seu amor por Yuwen 
e sua lealdade a seu amigo. Quando Liyan tenta se suicidar, Yuwen resolve retomar seu 
casamento e investir numa reconciliação, deixando para trás o amor do passado (Fonte: 
www.en.wikipedia.org) 
 
Casais; Relações homem-mulher; Adultério; Nostalgia; DVD1872 
 



 
 


