
MULHERES 
 
 
Esta seleção* tem como destaque filmes sobre  mulheres. 

Para realizá-la buscamos por mulheres como assunto. 

Para consultar o acervo:  

 

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

http://www.dedalus.usp.br  

 

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

da ECA: 

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

 

Filmes e Vídeos, catálogo específico desse acervo, completo, disponível no site 

da Biblioteca da ECA:  

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

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

gênero, intérpretes etc. Ao fazer a busca, digite o sinal * entre as palavras, como no 

exemplo:  

Documentario*musica 

 

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

acompanhe a Biblioteca da ECA no Facebook e Twitter.  

 

https://www.facebook.com/ecabiblioteca  

 

https://twitter.com/bibliotecadaeca/  
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Tigresa 

BARROS, Wilson Rodrigues de, 1948-1992 
Brasil, 1978, 16 min 
 
Uma angustiada ex-estudante universitária rememora, para um interlocutor invisível, 
epsódios de sua vida: a participação no movimento estudantil, os namorados que 
dançaram, o trabalho na peça Hair, o desbunde. 
 
VC1226 (não circula), VC1220 (não circula), XDVD0268 (circula) 
 
 

Rosas mortas 
FOGLIA, Rossana Elisa 
Brasil, 1991, 14 min 
 
Duas mulheres se encontram repetidas vezes. Rememorando, buscam referências 
que possam provar sua existência ou sua morte (resumo extraído do CD-ROM 
Trajetória do curta brasileiro). 
 
VC0577 (não circula), XDVD0738 (circula) 
 
 

Filha única 
YOSIDA, Cláudio 
Brasil, 1993, 12 min 
 
Moça nissei apresenta o namorado à mäe, que näo consegue esconder sua decepçäo 
com o fato de que o rapaz näo é de família japonesa. O jantar de apresentaçäo 
transcorre num clima de constrangimento. A moça se casa, viaja com o marido e a 
mäe permanece só, em seu apartamento. 
 
VC0577 (não circula), XDVD0738 (circula) 
 
 

Artigo 213 
OKUDA, Elizabeth Keiko 
Brasil, 1994, 3 min 
 
Uma mulher é atacada numa esquina escura e faz a identificaçäo do suspeito na 
delegacia. A imagem final é do artigo 213 do código penal: "Constranger mulher a 
conjunçäo carnal, mediante violência ou grave ameaça. Pena: reclusäo, de três a oito 
anos." 
 
VC0730 (não circula), XDVD0737 (circula) 
 
 

A língua do cão 
ANZUATEGUI, Sabina 
Brasil, 1996, 2 min 
 
Duas moças conversam, enquanto observam uma cadela boxer comer. Uma delas 
conta uma experiência sexual frustrante do passado. 
 



VC1004 (não circula), XDVD0370 (circula) 
 
 

Manual cinematográfico dos seios para a educação de crianças 
e adultos 
RISCALI, Fernanda 
Brasil, 1996, 12 min 
 
Cada capítulo deste "manual" contém considerações sobre diferentes aspectos do 
tema, como: as reações das adolescentes ao surgimento dos seios; a utilidade na 
obtenção de emprego; as diferentes formas de prazer a eles relacionados; a 
prevenção ao câncer; e, por último, a história da catadora de lixo que comeu um seio 
encontrado no lixão, seguida por algumas observações sobre o canibalismo. 
 
VC1004 (não circula), XDVD0370 (circula) 
 
 

Três tigres tristes 
TANAKA, Fernanda 
Brasil, 1999, 8 min 
 
Ana Luísa chega a uma fazenda, com seu filho, para visitar a amiga Rita. Conta que 
está visitando sua mãe, parece desanimada. As duas amigas conversam um pouco, à 
mesa do café. Rita a convida a conhecer o lago, o menino pede para ir. No caminho, o 
menino pede para fazer xixi, mas a mãe só decide parar quando a amiga insiste. Rita 
e o garoto entram no mato. Ana Luísa fica no carro, e vê entre as árvores uma enorme 
onça. 
 
VC1181 (não circula), XDVD0373 (circula) 
 
 

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

O casamento de Maria Braun 
FASSBINDER, Rainer Werner, 1946-1982 
Alemanha, 1978, 118 min 
 
O casamento de Maria e Hermann Braun não dura mais que uma noite e meio dia. 
Hermann é mandado para o front e, no final da guerra, é dado como desaparecido. 
Maria, no entanto, acredita que ainda esteja vivo. Ela se torna amante de um soldado 
negro americano e o mata acidentalmente quando Hermann reaparece. Hermann 
assume a autoria  do crime e vai para a prisão. Maria faz carreira na Alemanha, 
durante o milagre econômico. No auge do seu êxito profissional, Maria morre numa 
explosão de gás. Resumo extraído do catálogo da Maratona Rainer Werner 
Fassbinder, na Cinemateca Brasileira. 



VC0012 (não circula), DVD1717 (não circula) 
 
 

O corpo ardente 
KHOURI, Walter Hugo, 1929-2003 
Brasil, 1966, 133 min 
 
Uma mulher, rica e insatisfeita com a vida que leva, é traída pelo marido e apaixona-se 
por outro homem. Em busca de um sentido para a vida, decide passar uma temporada 
com o filho no sítio da família, na serra de Itatiaia. 
 
VC0015 (não circula), XDVD0077 (circula) 
 
 

A bela da tarde 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
França, 1967, 100 min 
 
Jovem e bem-comportada esposa de um cirurgião parisiense vai uma tarde a um 
bordel e se sente atraída pela prostituição. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0027 (não circula), XDVD0076 (circula), DVD3251 (circula) 
 
 

Identificação de uma mulher 
ANTONIONI, Michelangelo, 1912-2007 
Itália, 1982, 128 min 
 
Cineasta à procura da mulher ideal para seu próximo filme, descobre que está, na 
verdade, procurando a mulher de sua vida. Envolve-se com duas mulheres e vive uma 
angustiante crise de identidade. Resumo: VideoBook. 
 
VC0056 (não circula), XDVD0129 (circula) 
 
 

Perdida 
CORREIA, Carlos Alberto Prates, 1941- 
Brasil, 1976, 75 min 
 
Uma jovem interiorana vai à cidade para trabalhar como doméstica. Apaixona-se por 
um motorista de caminhão que a seduz e a abandona num bordel. Ela se torna amiga 
de um poeta que deseja se casar com ela segundo todas as regras da moral e da 
tradição. Diante de uma recusa, o rapaz invade seu quarto e mata o cliente que está 
com ela. A moça vai trabalhar numa fábrica, mas reencontra o caminhoneiro a quem 
ainda ama e pretende mandá-la de volta para o bordel. A moça retoma seu caminho  
(Centre Georges Pompidou, Le cinéma bresilien, p.296). 
 
VC0059 (não circula), XDVD0016 (circula) 
 
 

A idade da terra 
ROCHA, Glauber, 1938-1981 
Brasil, 1980, 160 min 



O filme escapa inteiramente às regras convencionais da construção narrativa. É uma 
estrutura totalmente livre que mistura denúncia política e social (encenadas de forma 
simbólica ou alegórica) com passagens de caráter abertamente didático ou panfletário. 
Tudo isso entremeado com alusões à vida e à missão de Cristo, que aparece ora 
como operário ora como personagem de candomblé. Os muitos personagens são 
metáforas de uma situação política ou arquétipos de um comportamento: um pescador 
marginal místico, um profeta negro, o conquistador português, o subversivo de classe 
média, as forças imperialistas, as nações indígenas, a força das amazonas, a mulher 
moderna e outros. É a própria perplexidade do Terceiro Mundo; numa tentativa de 
síntese da história econômica acidental, com apelo à revolução, à compreensão 
universal, à paz e a uma democracia que não seja nem capitalista nem socialista (Guia 
de Filmes, n. 80). 
 
VC0063 (não circula), XDVD0007/8 (circula), DVD2287/8 (não circula), DVD2297/8 
(circula), DVD3328/9 (circula) 
 
 

Porto das caixas 
SARACENI, Paulo Cézar, 1933- 
Brasil, 1963, 120 min 
 
Uma mulher, querendo matar o marido que a oprime, procura ajuda de seu amante, de 
um soldado e de um barbeiro, mas eles se negam ao crime. A cidade do interior onde 
mora revela a decadência: uma fábrica parada, um convento em ruínas, o barulho de 
trem, um vazio parque de diversões, uma feira sem entusiasmo, um comício sem força 
reivindicatória. Disposta a libertar-se deste meio, a mulher mata sozinha o marido. 
Resumo retirado do site da Cinemateca Brasileira. 
 
VC0064 (não circula), XDVD0027 (circula), DVD3435 (circula) 
 
 

Confissões de uma ladra 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1964, 130 min 
 
Empresário se apaixona por funcionária que descobre ser cleptomaníaca. Quando ela 
tenta dar um golpe em sua firma, ele a força a se casar com ele para não ser presa. E 
decide descobrir as verdadeiras razões de seu ódio por homens e de sua compulsão 
pelo roubo. Resumo: VideoBook. 
 
VC0071 (não circula), DVD3262 (circula) 
 
 

Um anjo mau 
SANTOS, Roberto, 1928-1987 
Brasil, 1971, 107 min 
 
Açucena, ainda menina, é vendida pela mãe a um comerciante. Mais tarde, por estar 
se relacionando com o irmão do comerciante, é maltratada e expulsa da casa onde 
mora. Ela conhece o trabalhador rural Lucas, com quem tem um filho. Um dia Açucena 
é atacada pelo capataz da fazenda onde vivem e Lucas tenta defendê-la, mas seu 
filho e ele morrem durante esse desentendimento. Novamente na rua, ela se prostitui 
para sobreviver até conhecer Martinho, que se apaixona por ela e a vinga, matando os 



assassinos de Lucas e seu filho. Mas isso fará com que eles não tenham paz e vivam 
sempre em fuga. Resumo baseado no site cinemabrasileiro.net 
 
VC0105 (não circula), XDVD0035 (circula) 
 
 

As mulheres 
CUKOR, George, 1899-1983 
Estados Unidos, 1939, 133 min 
 
A rica Mary Haines fica sabendo que o seu marido está tendo um caso. Tenta 
reconquistá-lo, porém seus métodos e conselhos recebidos por suas amigas não dão 
resultados. (Film Index International) 
 
VC1183 (não circula) 
 
 

A rosa púrpura do Cairo 
ALLEN, Woody, 1935- 
Estados Unidos, 1985, 81 min 
 
Durante a Grande Depressão americana, a solitária garçonete Cecília é perdidamente 
viciada em filmes hollywoodianos. Cativada por seu mais novo favorito, A Rosa 
Púrpura do Cairo, Cecília fica totalmente surpresa quando o astro principal 
repentinamente sai da tela para conhecê-la. Encantada por seu charme, Cecília se 
apaixona por ele, até que ela encontra o ator de verdade que o interpreta. Enamorada 
tanto pelo personagem fictício quanto pelo famoso astro, Cecília luta para estabelecer 
a linha entre a fantasia e a realidade, apenas para descobrir que tal linha, às vezes, 
está apenas à distância de uma batida do coração. 
 
VC0194 (não circula), DVD0113 (circula), DVD0610 (circula), DVD1758 (não circula) 
 
 

O eterno feminino 
LOGE, Celso; Coordenação; ORSINI, Maria Stella; Coordenação 
Brasil, 1991, 30 min 
 
Trabalho realizado no curso de pós-graduação "A história da representação da 
sensualidade feminina na arte brasileira" (ECA/USP), que documenta a exposição "O 
eterno feminino". Organizada pela Pinacoteca do Estado, a exposição apresentou um 
panorama da representação da figura da mulher durante o período conhecido como 
Academismo. São comentadas obras de Henrique Bernardelli, Almeida Jr. e Eliseu 
Visconti, entre outras, distribuídas nos quatro segmentos da exposição: o retrato, a 
pintura de gênero, a alegoria histórica e o nu. 
 
VC0209 (não circula), XDVD0421 (circula) 
 
 

Prêmio FENAJ de jornalismo: telejornal 
Brasil, 1990, ca.90 min 
 
Reportagens apresentadas no concurso anual da Federação Nacional de Associações 
de Jornais. Contém os seguintes trabalhos: Problemas urbanos da cidade de 
Fortaleza, como superpopulação, favelas e déficit habitacional (Rede Manchete);  



Violência policial: o espancamento de um suspeito de assalto, gravado pela equipe de 
reportagem (RBA, Pará); Fraude em carteiras de motorista (TV Porto Alegre);  Fraude 
na arrecadação do ICM na fabricação de calçados (TV Porto Alegre);  Venda de 
atestados de óbito (TV Porto Alegre);  Uso indevido de carro oficial em Florianópolis, 
SC;  Rebelião na Casa de Detenção de Vila Velha; O trabalho das mulheres 
adubadeiras em Alagoas; Menores abandonados na Bahia; Pesca no Rio São 
Francisco, em Chique-chique, PI; Doenças típicas dos grandes centros urbanos, na 
Bahia e caos no Hospital Getúlio Vargas;  Violência contra a mulher na Bahia; 
Emigração ilegal no Brasil: tráfico de mulheres para a Alemanha; Problema da moradia 
em São Paulo. 
 
VC0285 (não circula), XDVD0603 (circula) 
 
 

E o vento levou 
Fleming, Victor, 1883-1949 
Estados Unidos, 1939, 220 min 
 
Durante a Guerra civil americana, a mimada Scarlett, filha de um fazendeiro sulista, 
perde o homem que ama para outra mulher. Conhece um aventureiro do Norte, com 
quem inicia uma relação tumultuada, ao mesmo tempo em que luta para recuperar as 
terras da família, destruídas pela guerra. 
 
VC0313/4 (não circula), VC1741/2 (não circula), DVD0085 (circula), DVD4134 (circula) 
 
 

A cidade das mulheres 
FELLINI, Federico, 1920-1993 
Itália / França, 1980, 134 min 
 
Durante uma viagem de trem, homem é seduzido por bela e misteriosa mulher. 
Seguindo-a, ele acaba vivendo uma fantasia, metade sonho, metade pesadelo, na 
cidade das mulheres, local onde, por ser o único homem, é ao mesmo tempo 
reverenciado e julgado. Resumo:  VideoBook. 
 
VC0341 (não circula), VC1591 (não circula), DVD3303 (circula), DVD3304 (circula) 
 
 

Cosas de mujer 
PONTUAL, Adelina 
Cuba, 1989, 11 min 
 
Alternativas na sociedade cubana de mulheres que se rebelam contra papéis 
tradicionalmente designados 
 
VC0382 (não circula), XDVD0695 (circula) 
 
 

A cor púrpura 
SPIELBERG, Steven, 1947- 
Estados Unidos, 1985, 156 min 
 
Drama baseado na obra homônima de Alice Walker. História de um mulher negra, 
violentada pelo pai e separada da irmã durante quarenta anos, cercada de mulheres 



igualmente maltratadas por seus homens, revelando o machismo da comunidade afro-
americana. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
 
VC0400 (não circula), XDVD0716 (não circula) 
 
 

Anos dourados 
 
TALMA, Roberto 
BRAGA, Gilberto 
Brasil, 1986, 275 min 
 
Série ambientada nos anos 50, no Rio de Janeiro. O casal de protagonistas Lourdinha 
(Malu Mader) e Marcos (Felipe Camargo) vive um romance proibido, enfrentando a 
oposição da família da moça. O conflito dos diversos personagens - um grupo de 
adolescentes e suas famílias - com a moral vigente na época marca toda a trama. 
 
VC0415/6 (não circula), DVD0409/10 (não circula), DVD0995/6 (circula) 
 
 

Montenegro 
MAKAVEJEV, Dusan, 1932- 
Suécia, 1981, 93 min 
 
Dona de casa de classe média conhece uma família de imigrantes que lhe mostra o 
outro lado da vida. Ela arranja um amante e muitos problemas. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0422 (não circula) 
 
 

Fonte da saudade 
ALTBERG, Marco, 1953- 
Brasil, 1986, 90 min 
 
As histórias de 3 mulheres e as lembranças da infância e da figura paterna. A primeira 
mulher vive uma frustrante relação com o marido; a outra vive um casamento vazio e 
opressor; a terceira escolhe a fuga da realidade para sobreviver. Resumo baseado no 
site tudonoar. 
 
VC0440 (não circula), XDVD0086 (circula), DVD3455 (circula) 
 
 

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

Mulheres à beira de um ataque de nervos 
ALMODÓVAR, Pedro, 1949- 
Espanha, 1988, 88 min 



Dubladora e atriz de TV, frustrada em sua paixão por um colega mais velho e infiel, 
recebe em seu apartamento, num mesmo dia, a visita da esposa legítima, de seu 
amante, do filho deste e a namorada virgem, da amiga envolvida com um terrorista, de 
policiais e de um funcionário da companhia telefônica. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0495 (não circula), VC1412 (não circula), DVD0292 (circula) 
 
 

Gilda 
VIDOR, Charles, 1900-1959 
Estados Unidos, 1946, 110 min 
 
O jogador Johnny Farrell torna-se amigo e braço direito nos negócios do dono de um 
cassino ilegal, na Argentina. Um dia o patrão volta de uma viagem casado com Gilda, 
mulher extremamente sensual com quem Johnny teve um romance no passado. 
Johnny recebe a incumbência de vigiá-la, e ela faz de tudo para provocá-lo e despertar 
seu ciúme. Quando o marido simula a própria morte os dois se casam. É a vez de 
Johnny se vingar, desprezando e tiranizando a mulher. 
 
VC0601 (não circula), DVD0338 (circula) 
 
 

Deserto vermelho 
Antonioni, MIchelangelo, 1912-2007 
Itália / França, 1964, 116 min 
 
Num subúrbio industrial italiano, dona-de-casa tenta recuperar-se de um colapso 
nervoso e de uma tentativa de suicídio. Desperta o interesse de um amigo de seu 
marido,  recém-chegado à cidade. Envolve-se com ele, mas a infidelidade não diminui 
sua angústia. 
 
VC0609 (não circula), VC1635 (não circula), DVD0871 (circula), DVD4156 (circula) 
 
 

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

Julieta dos espíritos 
FELLINI, Federico, 1920-1993 
Itália / França, 1965, 145 min 
 
Mulher da alta burguesia desconfia que seu marido lhe é infiel. Enfrenta crise 
existencial que a leva a ter alucinações com o passado. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0643 (não circula), DVD0477 (circula) 
 



Rebecca, a mulher inesquecível 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1940, 131 min 
 
Aristocrata víúvo casa-se novamente. Ele e sua nova mulher vão morar na mesma 
casa em que habitou a antiga esposa. Ela passa a sofrer perturbações causadas por 
fatos relacionados à falecida. 
 
 
VC0654 (não circula), DVD0483 (circula) 
 
 

Ninotchka 
LUBITSCH, Ernst, 1892-1947 
Estados Unidos, 1939, 110 min 
 
Uma agente de Moscou vai a Paris para vigiar três compatriotas que estão na cidade 
em missão comercial. Lá envolve-se com um advogado playboy e começa a mudar 
sua visão de mundo e aproveitar a vida (resumo de Guia Vídeo 1997). 
 
VC0690 (não circula), VC1320 (não circula) 
 
 

Gloria 
CASSAVETES, John, 1929-1989 
Estados Unidos, 1980, 121 min 
 
Ex-namorada de gângster é obrigada a proteger garoto que teve a família assassinada 
pela Máfia. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0696 (não circula), XDVD0350 (circula), DVD2280 (não circula) 
 
 

Gritos e sussurros 
BERGMAN, Ingmar, 1918-2007 
Suécia, 1972, 91 min 
 
No final do século 19, três irmãs e uma criada vivem numa casa de campo. Agnes, 
uma das irmãs, agoniza de câncer e somente Anna, a criada, mantem-se ao seu lado 
com dedicação e carinho. As duas irmãs, apesar de estarem na mesma casa, 
recusam-se a cuidar da doente. Desses relacionamentos surgem intensas lembranças 
e manifestações de afeto, ódio e desejo. 
 
VC0702 (não circula), DVD0091 (não circula), VC1754 (não circula), XDVD0688 
(circula) 
 
 

Lanternas vermelhas 
ZHANG, Yimou, 1950- 
China / Hong-Kong, 1991, 126 min 
 
Na China, na década de 1920, jovem universitária é vendida pelo pai para ser a quarta 
esposa de senhor feudal. Resumo: Vídeo 1997. 



VC0780 (não circula) 
 
 

Sonata de outono 
BERGMAN, Ingmar, 1918-2007 
Alemanha, 1977, 88 min 
 
Após a morte do companheiro, famosa concertista de piano decide visitar a filha que 
não vê há sete anos. Passada a alegria inicial do reencontro seguem-se cobranças e 
recriminações de ambas as partes. O jogo da verdade a que as duas se entregam 
desperta velhos rancores e amarguras, levando a um confronto emocional que chega 
às raias da crueldade. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0783 (não circula), DVD0088 (circula), DVD0645 (circula), DVD0589 (não circula) 

 
 
A liberdade é azul 
KIESLOWSKI, Krzysztof, 1941- 
França / Suiça / Polonia, 1992, 97 min 
 
Após perder a família num acidente, viúva decide retomar a obra do marido: um 
concerto sinfônico comemorativo da unificação da Europa. Primeiro filme da trilogia 
sobre as cores da bandeira francesa. 
 
VC0794 (não circula), VC0821 (não circula), DVD0021 (circula), DVD3698 (não 
circula) 
 
 

As diabólicas 
CLOUZOT, Henri-Georges, 1907-1977 
França, 1954, 114 min 
 
Amante e esposa de um diretor de escola o matam por vingança. O cadáver 
desaparece e outros fatos estranhos acontecem. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0849 (não circula), VC1762 (não circula) 
 
 

O retrato de um século 
MOREIRA, Roberto, 1961- 
Brasil, 1992, 13 min 
 
O vídeo enfoca o papel social da mulher do século 19, na sociedade rural do Sudeste 
do país. Mostra sua participaçäo na família patriarcal da época e as tranformaçöes 
ocorridas na primeira metado do século 20, em decorrência da industrializaçäo e da 
urbanizaçäo crescentes. Esse tema é desenvolvido com base na análise estética e 
sociológica dos retratos femininos e do levantamento de fotografias e textos literários 
da época (Resumo extraído da capa do vídeo). Baseado na tese de mestrado O 
retrato feminino na pintura brasileira 1800-1959: do realismo ao romantismo, de Maria 
Cristina Castilho Costa. Imagens: retratos de mulheres do período, em fotografia e 
pintura. 
 
VC0892 (não circula), VC0543 (não circula) 



Aborto legal 
ARILHA, Margareth; Coordenação; ARRUDA, Silvani; Coordenação 
Brasil, 1994?, 30 min 
 
A implantação de um programa de aborto legal - para casos de estupro e risco à 
saúde da gestante - pelo Hospital Jabaquara, em São Paulo, é o núcleo central deste 
vídeo que discute os aspectos éticos, sociais e legais da questão. Há depoimentos de 
médicos, de mulheres que recorreram aos serviços do Hospital e de pessoas 
entrevistadas nas ruas, que dão suas opiniões sobre o assunto. 
 
VC0898 (não circula) 
 
 

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

Persona 
BERGMAN, Ingmar, 1918-2007 
Suécia, 1966, 81 min 
 
Atriz entra em crise, recusando-se a comunicar-se com o mundo exterior. Após sair de 
uma clínica, fica em repouso numa casa de praia, aos cuidados da enfermeira Alma. A 
intimidade que surge entre as duas desafia o limite de suas personalidades, que 
acabam se mesclando. Resumo: VideoBook. 
 
VC0952 (não circula), VC1636 (não circula), DVD0647 (circula), DVD3276 (não 
circula), DVD3982 (circula), XDVD1428 (circula) 
 
 

Retazos de una historia 
ZAMBRANO, Benito 
Cuba, 1993, ca.10 min 
 
 
VC0954 (não circula) 
 
 

Cascaras 
RONDÓN, Mariana 
Cuba, 1990-91, 14 min 
 
La soñadora taquillera de un cine vive un intenso romance de miradas con el 
encargado en traer las películas. 
 
VC0957 (não circula) 
 



Martha 
FASSBINDER, Rainer Werner, 1946-1982 
Alemanha, 1974, 95 min 
 
Após a morte de seu adorado pai, bibliotecária decide se casar com engenheiro que 
conhecera em viagem pela Itália. Não tarda a descobrir que seu marido é sádico. 
Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0966 (não circula), DVD0658 (circula) 
 
 

Vida de mãe 
BALARIN, Raquel Elias; Reportagem 
Brasil, 1993, 14 min 
 
A rotina das mulheres que têm filhos e estão no mercado de trabalho. Uma faxineira, 
uma promotora de vendas e uma jornalista contam como conseguem conciliar a vida 
profissional e o cuidado com os filhos. A dificuldade em conseguir emprego e a falta de 
creches são alguns dos assuntos tratados. Uma psicóloga analisa os aspectos 
emocionais do problema e as crianças expõem seus sentimentos. 
 
VC0980 (não circula), XDVD0620 (circula) 
 
 

A mulher devoradora 
IMAMURA, Shohei, 1926- 
Japão, 1963, 123 min 
 
Melodrama: a vida infeliz de uma mulher, filha ilegítima, que deixa o marido ao 
descobrir que ele teve um filho com a empregada, passa a operar uma casa de 
prostituição e vai para a cadeia. (Film Index International) 
 
VC1021 (não circula), DVD1884  (não circula) 
 
 

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

Mulheres e luz 
Fellini, Federico, 1920-1993 
Itália, 1950, 93 min 
 
Companhia de teatro itinerante viaja de cidade em cidade, mas não consegue fazer o 
sucesso esperado e está cada vez mais sem dinheiro. Numa das cidades uma das 



espectadoras, interessada em seguir carreira de atriz, parte com o grupo para outra 
cidade e seduz o líder da companhia, provocando ciúmes de sua mulher e discórdia 
entre os outros integrantes. 
 
DVD0188 (circula) 
 
 

Aconteceu naquela noite 
CAPRA, Frank, 1897-1991 
Estados Unidos, 1934, 105 min 
 
Rica herdeira foge de casa, e conhece um repórter que, reconhecendo-a, pretende 
escrever a história da fuga, sem que ela saiba. Eles viajam pelos Estados Unidos de 
ônibus e de carona e acabam se apaixonando. Após retornar à sua casa, ela 
abandona o noivo no altar para encontrar o repórter. 
 
VC1054 (não circula), DVD0064 (circula), DVD3963 (circula) 
 
 

Lá e cá 
KOGUT, Sandra, 1965- 
Brasil / França, 1995, 30 min 
 
O cotidiano de uma moça que habita a periferia carioca e, fica em dúvida sobre mudar-
se para a casa da irmã na zona sul. Ao apresentar o seu dia-a-dia, suas indecisões, 
conversas no telefone público, seu gosto pela música e danças populares, suas 
brincadeiras e o uso do trem como transporte, retrata também o cotidiano dos 
moradores do subúrbio do Rio de Janeiro. 
 
VC1056 (não circula), XDVD0376 (circula), DVD3423 (não circula) 
 
 

Mulher objeto 
ABREU, Sílvio de, 1942- 
Brasil, 1981, 125 min 
 
Uma linda mulher casa com seu chefe, um rico empresário e, vê seu casamento 
desmoronar pelo fato de não satisfazê-lo sexualmente e por não conseguir chegar até 
o fim das relações sexuais. Nem mesmo em suas fantasias isso ocorre. Descobre por 
meio de terapia que possui um trauma de infância. Após separação consegue realizar-
se profissionalmente e sexualmente com outro homem. Reencontra o ex-marido e 
mantém relação sexual. 
 
VC1061 (não circula), VC1597 (não circula) 
 
 

Parahyba, mulher macho 
YAMASAKI, Tizuka, 1949- 
Brasil, 1983, 83 min 
 
Os acontecimentos políticos da década de 30, na Paraíbadurante o governo de João 
Pessoa compõe o pano de fundo para a história de Anayde Beiriz, mulher de idéias 
revolucionárias para a época. Escreveu contos e poesias, foi jornalista, professora de 
pescadores, amante de João Dantas, advogado, jornalista e inimigo político de João 



Pessoa. Após batida policial em seu escritório e a exposição de diário íntimo à público, 
João Dantas assasssina João Pessoa. Ele é preso e se suicida. Anayde, apesar de 
também desejar a morte, continua a lutar para fazer valer o que já havia conquistado. 
 
VC1070, VC1599 
 
 

Bonitinha, mas ordinária 
CHEDIAK, Braz, 1942- 
Brasil, 1981, 105 min 
 
Edgar, moço pobre, recebe de Peixoto uma proposta: casar com Maria Cecília, filha de 
seu patrão, rica e bonitinha, que foi violentada por 5 homens. A princípio reluta, mas 
acaba aceitando pelo dinheiro. Fica noivo, e, ao se despedir de sua antiga namorada, 
ela lhe revela que é prostituta. Na casa de Maria Cecília percebe a decadência da sua 
família envolvida com drogas e perversões sexuais. Peixoto então, resolve lhe contar a 
verdade: ele é amante de Maria Cecília e ela mesma encomendara a agressão sexual. 
Ele sai a procura da antiga namorada, tirando-a da prostituição. 
 
VC1072 (não circula), XDVD0107 (circula) 
 
 

Histerias 
CASTILHO, Inês 
Brasil, 1983, 16 min 
 
Cenas do cotidiano feminino entrecortadas com a dança Possessão de Juliana 
Carneiro da Cunha. (Resumo baseado no catálogo Realizadoras de Cinema no Brasil - 
1930/1988) 
 
VC1123 (não circula), XDVD1403 (circula) 
 

 
Mulheres da boca 
Aidar, Cida Kfouri; Castilho, Inês 
Brasil, 1981, 22 min 
 
Retrata a prostituição praticada na Boca do Lixo, no centro de São Paulo. Apresenta 
depoimentos de prostitutas e pessoas ligadas à noite, cenas do cotidiano dessas 
pessoas, boates, ruas e letreiros de neon da noite de São Paulo. 
 
VC1123 (não circula), XDVD1403 (circula) 
 
 

Bruxas 
FACCIONI FILHO, Mauro 
Brasil, 1987, 30 min 
 
Imagens ficcionais que evocam práticas de feiticeiras ilustram texto que apresenta 
dados históricos sobre a bruxaria na Ilha de Santa Catarina. 
 
VC1143 (não circula) 
 



Impressões para Clara 
YAMAJI, Joel, 1956- 
Brasil, 1998, 15 min 
 
Filme que reconstitui, em linguagem poética, lembranças de uma mulher momentos 
após o instante de morrer. Um irmão, o amor, o fruto desse amor, um gesto a se 
tomar. Procura respeitar o tempo interior, o clima interno das imagens que se sucedem 
como num sonho difuso (resumo extraído da capa do vídeo). 
 
VC1182 (não circula), XDVD0357 (circula) 
 
 

Argila 
MAURO, Humberto, 1897-1983 
Brasil, 1940, 103 min 
 
Viúva jovem e rica, moradora de um castelo, é apaixonada pela arte popular e, em 
particular pela cerâmica de Marajó. Adquire uma fábrica de objetos utilitários de 
cerâmica e a entrega a um artesão talentoso para que desenvolva suas habilidades 
artísticas. Apaixonado pela patroa, o jovem desfaz seu namoro com uma moça da 
região. Alertada pelo pai da moça sobre o acontecido, a viúva, apesar de amá-lo 
secretamente, recusa o amor do ceramista. 
 
VC1205 (não circula), XDVD0263 (circula), VC1831 (não circula) 
 
 

Loop 
WSZELAKI, Maciej 
Austrália, 198?, 16 min 
 
Operária de uma tecelagem acorda e prepara o café da manhã. Percebe que o 
marido, ainda deitado, está morto. Ela realiza várias tarefas enquanto ele está na 
cama. Na tecelagem é bolinada por um homem. Em sua casa, observa o relógio que 
passa a funcionar no sentido anti-horário. Deita ao lado do marido e, quando acorda, 
percebe que ele se levantou. Na cozinha ele realiza atividades do fim para o princípio. 
Num determinado momento um ovo cai da mesa e se quebra, como que quebrando o 
encanto. No final do filme ela sai para a rua carregando sua mala e um homem atende 
o telefone que toca, desde o início do filme, de forma intermitente. 
 
VC1238 (não circula) 
 
 

The old woman of Agomeda 
SOWAH, Sackey 
Gana, 1990, 14 min 
 
Retrata a vida de mulheres de uma comunidade em Gana, destacando uma senhora 
que fabrica objetos de cerâmica. Apresenta as etapas de procura e preparação do 
barro, modelagem, pintura e queima das peças. Mostra também o cotidiano e alguns 
rituais da população local. 
 
VC1239 (não circula) 
 
 



Full Cycle 
SHALIT, Shira-Lee 
Estados Unidos, 1994, 15 min 
 
Sofia é uma jovem artista, casada, que anda preocupada em ter ou não filhos. Como 
Picasso teve sua "fase azul", Sofia está tendo na arte seu "Ovum period". Sua avó 
chega para uma visita e faz de tudo para convencê-la a ter um bebê. (resumo baseado 
no site www.shortcuts.org). 
 
VC1239 (não circula) 
 
 

Alma em suplício 
CURTIZ, Michael, 1888-1962 
Estados Unidos, 1945, 109 min 
 
Mildred rompe com marido e, com muito esforço, torna-se proprietária de uma rede de 
restaurantes. Mãe dedicada, tem que enfrentar a traição da ambiciosa filha mais velha, 
que a leva a envolver-se num assassinato. 
 
VC1248 (não circula), DVD3157 (circula) 
 
 

A filha do advogado 
Soares, Jota (José da Silva), 1906-1988 
Brasil, 1926, 92 min 
 
O Dr. Paulo Aragão, advogado renomado e pai do jovem Helvétio, um estróina, ao 
viajar para a Europa revela um segredo ao amigo Lúcio: possui uma filha natural - 
Heloíza. Pede para Lúcio providenciar a mudança de Heloíza e sua mãe para Recife e 
cuidar delas enquanto estiver viajando. Lúcio e Heloíza logo se apaixonam, porém 
Helvétio, sem saber que a moça é sua meia irmã tenta cortejá-la. Ao ser rejeitado, 
arruma uma forma de entrar no quarto de Heloíza. Esta, para se defender atira em 
Helvétio, matando-o. Heloíza é presa e levada a julgamento. No tribunal quem a 
defende é um desconhecido advogado, Dr. Henry Valentim. Heloíza é absolvida e seu 
estranho advogado revela então sua verdadeira identidade: Dr. Paulo Aragão, seu pai. 
 
VC1278 (não circula), DVD0277 (circula) 
 
 

Laura 
PREMINGER, Otto, 1906-1986 
Estados Unidos, 1944, 87 min 
 
Nos Estados Unidos, década de 40, um detetive tenta elucidar o mistério da morte de 
Laura, uma jovem bonita e profissional promissora de uma agência de propaganda, 
que fora assassinada em seu próprio apartamento. Mas Laura ressurge. Descobre-se 
que a outra mulher fora morta por um amigo de Laura, um jornalista esnobe. 
(Adaptação dos resumos extraídos das obras: Cineguide; Dicionário de filmes de 
George Sadoul). 
 
DVD0659/60 (circula) 
 



Decálogo, 2 
KIESLOWSKI, Krzysztof, 1941- 
Polonia, 1988, 60 min 
 
Segundo episódio da série Decálogo. Uma mulher grávida de seu amante e cujo 
marido doente está internado num hospital, pede ao médico prognósticos de 
sobrevivência de seu esposo. O médico afirma que não pode prever. Ela desesperada, 
confidencia-lhe que deste prognóstico decidirá ou não por um aborto. O médico, 
mesmo sem ter certeza, diz que o marido morrerá. O marido sobrevive, agradece ao 
médico os cuidados recebidos e confidencia-lhe que terá um filho. 
 
DVD1663 (circula) 
 

 
Decálogo, 3 
KIESLOWSKI, Krzysztof, 1941- 
Polonia, 1988, 60 min 
 
Terceiro episódio da série Decálogo. Na véspera de Natal, Jamusz comemora com 
seus filhos e vai à Missa do Galo com sua esposa. Lá revê sua ex-amante, que 
posteriormente, o procura pedindo-lhe para encontrar seu marido supostamente 
desaparecido. Ele sai de casa, passa a noite toda de Natal com a ex-amante, que 
arma vários pretextos para retê-lo. No início da manhã descobre que ela não mora 
com o marido há 3 anos e só queria passar o Natal perto de quem ama. 
 
DVD1664 (circula) 
 
 

Decálogo, 8 
KIESLOWSKI, Krzysztof, 1941- 
Polonia, 1988, 60 min 
 
Oitavo episódio da série Decálogo. Uma professora de ética, Zofia, que lutou pela vida 
dos judeus durante a 2a. guerra, recebe a visita de Elzbieta, uma mulher americana de 
origem polonesa. Elzbieta, ao reconstituir uma história ocorrida no tempo da ocupação 
alemã na Polônia, alega ser a menina cuja vida foi posta em perigo pela professora. 
Surpresa, Zofia relembra este fato ruim de sua vida, enquanto ambas tentam buscar a 
amizade. 
 
DVD1666 (circula) 
 
 

Waurá (Alto Xingu): luta livre das mulheres durante a cerimônia 
de jamurikuma 
Schultz, Harald, 1909-1966 
Alemanha/Brasil, 1964, 3 min 
 
Duas mulheres pegam-se de pé, cabeça contra cabeça, puxam-se pelo tórax e pernas, 
procurando desequilibrar a adversária. Várias lutas acontecem simultaneamente. 
(Estas lutas encerram a cerimônia do "jamurikumã", na qual as mulheres representam 
a lenda das amazonas perdidas no Xingu). (extraído do Catálogo de filmes 
etnológicos: Encyclopaedia Cinematographica) 
 



XVC0068 (não circula), XDVD0527 (circula) 
 
 

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

Party girl: irreverentemente louca 
MAYER, Daisy von Scherler 
Estados Unidos, 1995, ca.90 min 
 
Mary é uma jovem que possui um apartamento arruinado em Nova York e um guarda-
roupa de roupas da moda. Ela chama sua madrinha, uma bibliotecária, para pagar sua 
fiança depois de ser presa por dar uma festa ilegal. Para pagar o empréstimo vai 
trabalhar na biblioteca. No início detesta o emprego, mas com o tempo passa a 
apreciá-lo e a dominar o sistema de classificação Dewey. Acaba sendo demitida por 
irresponsabilidade e decide estudar para ser bibliotecária. 
 
xVC0112 (não circula), XDVD0404 (circula) 
 
 

Amor materno  
Bonassi, Fernando 1962- 
Brasil, 1994, 9 min 
 
Mãe e filha trabalham na cozinha de restaurante do tipo bandejão. Enquanto realizam 
suas tarefas, conversam, dando a entender que a moça está grávida e pretende 
abortar. 
 
xVC0117 (não circula), XDVD1699 (circula), XDVD1700 (circula) 
 
 

O espelho 
TARKOVSKY, Andrei, 1908-1982 
Grã-Bretanha, 1974, 101 min 
 
Reminiscências de um homem à beira da morte, que recorda sua infância durante a 
Segunda Guerra Mundial, a adolescência e um doloroso divórcio em sua família. 
Imagens históricas e poemas de seu pai são usados pelo diretor para compor uma 
história autobiográfica que contém reflexões em torno da história da Rússia e de sua 
sociedade. 
 
DVD2555 (circula) 
 
 

Estranha passageira 
RAPPER, Irving 
Estados Unidos, 1942, 117 min 
 



Uma mulher neurótica, dominada pela mãe, sofre um colapso nervoso e é internada 
numa clínica psiquiátrica. Após o tratamento decide, a conselho médico, fazer uma 
viagem. No navio, conhece um homem casado, por quem se apaixona. 
 
xVC0150 (não circula) 
 
 

La tigra 
LUZURIAGA, Camilo 
Equador, 1990, 80 min 
 
No Equador, uma fazendeira é forçada pelas circunstâncias a assumir a chefia de sua 
família. Cruel e autoritária, passa a ser conhecida como "A tigresa". Um curandeiro lhe 
diz que sua irmã mais nova, Sara, deve permanecer virgem para proteger suas terras. 
Um vendedor ambulante que se apaixona pela moça conta à polícia que as irmãs a 
mantêm prisioneira. 
 
xVC0174 (não circula) 
 
 

Cecilia 
SOLAS, Humberto, 1941- 
Cuba / Espanha, 1982, 159 min 
 
Na Havana de 1830, em meio ao movimento pela independência de Cuba, a 
ambiciosa Cecília Valdez usa a "santería" para conquistar o filho de uma rica família 
(resumo extraído da Internet Movie Database). 
  
xVC0177 (não circula) 
 
 

Uma mulher casada 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França, 1964, 98 min 
 
Uma mulher engravida e não sabe se o pai é o marido ou o amante. 
 
xVC0180 (não circula), XDVD0124 (circula), DVD3156 (circula) 
 
 

A carne e o diabo 
BROWN, Clarence, 1890-1987 
Estados Unidos, 1926, 113 min 
 
Dois jovens oficiais disputam a mesma mulher, que se casa com um deles, mesmo 
estando apaixonada pelo outro. A morte dela restaura a antiga amizade. 
 
xVC0181 (não circula) 
 
 

Levada da breca 
HAWKS, Howard, 1896-1977 
Estados Unidos, 1938, 102 min 



 
David, cientista que trabalha num Museu de História Natural, está de casamento 
marcado com sua rigorosa colega de trabalho quando encontra Susan, jovem 
milionária. Extravagante e atrapalhada, Susan apaixona-se por ele e o envolve em 
várias confusões como: capturar o seu leopardo doméstico e substituí-lo, por engano, 
por um leopardo selvagem de circo, ou procurar um osso valioso do museu enterrado 
no jardim pelo seu cachorro, entre outras. David é abandonado pela noiva, mas 
quando Susan o procura para entregar o osso pertencente ao museu, descobre que 
está apaixonado por ela. 
DVD0481 (circula) 
 
 

Uma mulher é uma mulher 
GODARD, Jean-Luc, 1930- 
França, 1961, 78 min 
 
Em Paris, Angela, uma strip-teaser, quer ter um bebê. Tenta persuadir seu marido, 
que, mais preocupado com sua carreira, não concorda com a idéia. Em desespero de 
causa, ela considera a possibilidade de ceder aos avanços de seu amigo Alfred. 
 
xVC0207 (não circula), XDVD0133 (circula), DVD3334 (circula) 
 
 

Uma mulher sob influência 
CASSAVETES, John, 1929-1989 
Estados Unidos, 1975, 146 min 
 
Mabel, dona-de-casa de classe média americana, mãe de três filhos é casada com 
Nick e está fragilizada mental e emocionalmente. Após seu marido comunicar-lhe que 
não poderá dormir em casa por estar repleto de trabalho, entra em depressão. 
Insensível, ele retorna no dia seguinte levando sua equipe para almoçar. Ao cuidar de 
seus filhos em sua casa, Mabel entra em crise e é internada. Retorna ao lar após seis 
meses e sua vida segue como antes. 
 
DVD2281 (circula) 
 
 

De salto alto 
ALMODÓVAR, Pedro, 1949- 
Espanha / França, 1991, 113 min 
 
Becky del Paramo, cantora  e estrela pop dos anos 60, retorna a Madrid depois de 
uma estada de quinze anos no México. Reencontra sua filha Rebeca, locutora de 
telejornal, com quem perdera totalmente o contato. A relação entre mãe e filha, que já 
era estranha no passado, complica-se pelo fato de Rebeca ter se casado com Manuel, 
ex-amante de Becky e, atual amante de Isabel, outra locutora de TV. Quando Manuel 
aparece morto, o juiz Dominguez tem três suspeitas para interrogar. (Resumo extraído 
da revista Set). 
 
VC1316 (não circula), VC1588 (não circula) 
 
 

História da TV 
Brasil, 196- e 197-, 32 min 



 
Coletânea de imagens históricas da televisão brasileira. Contém trechos dos seguintes 
programas:1. Hebe Camargo na TV Tupi, respondendo a perguntas da platéia e 
entrevistando o jogador de futebol Roberto Rivelino (até 06:06)2. Novela Mulheres de 
areia: Raquel (Eva Wilma) na piscina; Raquel de vestido de noite, bebendo, dançando 
e falando ao Dr. César (Rolando Boldrin), que a observa em silêncio e atira nela, 
matando-a (06:07 a 16:24)3. Novela Beto Rockfeller: Beto (Luiz Gustavo) e Vitório 
(Plínio Marcos), contam a Seu Domingos uma lorota sobre o pai de Beto e a venda de 
meias (16:27 a 19:36); Beto tenta convencer Vitório a se passar por seu motorista, 
para convencer seus amigos grã-finos de que é rico (19:38 a 24:40); um casal russo 
conversa (Etty Fraser e Lima Duarte) (24:41 a 29:44)4. Os trapalhões na TV Tupi, com 
Ivon Cury, Lady Francisco e Ted Boy Marino (29:47 a 32:00). 
 
xVC0256 (não circula) 
 
 

Opressão 
MARTINELLI, Mirella 
Brasil, 1993, 17 min 
 
Um dia na vida de uma mulher numa grande cidade: mãe de um bebê, separada do 
marido, Tatiana não tem com quem deixar a menina para ir trabalhar. Pede ajuda à 
mãe, que reclama mas fica com a criança. A casa noturna na qual trabalha como 
dançarina é atacada por neo-nazistas, que ferem gravemente um dos músicos. 
Voltando para casa, ela e um colega são abordados e humilhados pela polícia. Tatiana 
passa a noite na cadeia. Pela manhã, no ponto de ônibus, responde a uma ofensa de 
um homem alcoolizado, que a mata com um tiro na testa. 
 
xVC0267 (não circula) 
 
 

A mulher que soube amar 
STEVENS, George, 1904-1975 
Estados Unidos, 1935, 99 min 
 
Alice, moça de família de classe média baixa, tem a ascenção social como objetivo de 
vida. Com a ajuda da mãe, ela resolve impressionar o namorado com um jantar acima 
dos padrões familiares. 
 
xVC0278 (não circula), DVD1414 (circula) 
 
 

No teatro da vida 
LA CAVA, Gregory, 1892-1952 
Estados Unidos, 1937, 92 min 
 
Uma jovem bela e rica decide tentar carreira de atriz de teatro na Broadway sem o 
auxílio de sua família. Passa a morar numa pensão para moças do meio teatral e 
consegue com êxito encenar uma peça. 
 
VC1362 (não circula) 
 
 

Ana e o rei 



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

Amélia 
SOARES, Ana Carolina Teixeira, 1945- 
Brasil, 2000, 125 min 
 
No início do século 20, a atriz Sarah Bernhardt vem apresentar-se no Rio de Janeiro. 
Sua camareira, a brasileira Amélia, morre a caminho. As irmãs da morta saem do sítio 
onde moram, em Cambuqueira, para encontrar a atriz e tentar receber sua herança. 
São contratadas como costureiras da diva, com quem desenvolvem uma relação 
turbulenta, marcada pelo choque de culturas. 
 
VC1377 (não circula), VC1422 (não circula), XDVD0102 (circula), DVD0869 (não 
circula) 
 
 

O tigre e o dragão 
Lee, Ang 1954- 
China / Estados Unidos, 2000, 120 min 
 
Na China, durante o período feudal, o guerreiro Li Mu Bai decide dar sua espada de 
presente a um nobre, seu velho amigo, e assumir seu amor pela companheira de 
armas Shi Lien. Mas espada é roubada por uma discípula da assassina Jade Fox, a 
jovem aristocrata Jen, que tenta fugir de um casamento imposto pelo família para levar 
uma vida de aventuras. Shu Lien e Li Mu Bai mais uma vez sacrificam sua vida 
pessoal para sair à procura da espada. 
 
VC1390 (não circula), DVD4155 (circula), DVD4200 (circula) 
 
 

Eu tu eles 
WADDINGTON, Andrucha, 1970- 
Brasil, 2000, 102 min 
 
No sertão da Bahia, a cortadora de cana Darlene aceita casar-se com Osias, homem 
mais velho e proprietário de uma casa. O marido se revela um homem pouco 
carinhoso e apático, a contrário de seu primo Zezinho, que demonstra interesse por 
Darlene. Os dois iniciam um romance e, quando Zezinho fica sem moradia, Darlene 
convence o marido a abrigá-lo. Tempos depois, já com dois filhos,ela se interessa por 
Ciro, jovem colega de trabalho, leva-o também para casa e tem um filho dele. Mas 
Ciro não aceita a situação tão bem quanto os homens mais velhos, e convida Darlene 
a ir embora. Osias, sem dizer nada, leva os três filhos de Darlene ao cartório e os 
registra como seus. Baseado em história real. 
 
DVD0029 (circula), VC1420 (não circula) 
 
 



Anahy de Las Misiones 
SILVA, Sérgio, 1945- 
Brasil, 1997, 115 min 
 
Contada por gaúchos do Brasil, Argentina, Uruguai, a lenda diz que Anahy de las 
Misiones errava pelos países da Bacia di Prata à época da Guerra Cisplatina (1825-
1828), saqueando os mortos. Um dia, esperando pelo fim de um combate pra o saque, 
ela prevê o massacre dos soldados brasileiros. O filme desloca no tempo a mítica 
heroína, transportando-a para a Revolução Farroupilha (1835-1845) , no Rio Grande 
do Sul. Anahy e seus filhos recolhem despojos de guerra para negociá-los com os 
soldados. O objetivo é sobreviver: indiferente às paixões políticas, ela negocia com os 
dois lados, farrapos e caramurus. Anahy acredita que a tragédia da guerra não vai 
interferir na vida de sua família, até que acaba assistindo impotente à perda dos filhos 
Teobaldo e Leonardo. No entanto, apesar de todos os sofrimentos vividos, ela ainda 
terá algumas alegrias: o filho Solano se une afetivamente à agregada Picumã e a filha 
Luna espera um filho de um médico argentino. Anahy decide andar sempre para a 
frente, sem saber que existe um obstáculo intransponível em sua trajetória. Resumo 
extraído do catálogo Cinema brasileiro : um balanço dos 5 anos da retomada do 
cinema nacional. 
 
DVD0048 (circula), DVD3342 (não circula) 
 
 

Sansão e Dalila 
De Mille, Cecil B. , 1881-1959 
Estados Unidos, 1949, 127 min 
 
Na Palestina do século 1000 a.C. o judeu Sansão deseja se casar com a filistéia 
Semadar. Como prêmio por lutar com um leão e vencê-lo com sua força, recebe 
permissão do pai da moça para o casamento. Dalila, irmã de Semadar, está 
apaixonada por Sansão e tenta destruir a união. Durante o casamento Semadar é 
morta e Sansão, amparado por Dalila, começa uma batalha com os soldados Filisteus. 
Dalila, rejeitada por Sansão, deseja vingança, e descobre de onde vem a sua força e 
tira-lhe o poder. Sansão vira prisioneiro e fica cego, resultado da traição de Dalila. Ela, 
arrependida, ajuda-o a derrubar o templo 
 
VC1418 (não circula), XDVD1611 (circula), XDVD1612 (não circula) 
 

 
O piano 
CAMPION, Jane, 1959- 
França / Austrália, 1993, 122 min 
 
Ada, pianista muda, parte com sua filha para a Nova Zelândia, para se casar com um 
homem que não conhece. O marido vende o piano de Ada a um vizinho, George 
Baines. Este pede a Ada lições de piano, para poder se aproximar dela. Os dois se 
apaixonam e o marido, quando descobre a traição, corta um dos dedos de Ada. Ela vai 
embora com Baines, a filha e o piano, que cai no mar durante a viagem. 
 
VC1646 (não circula) 
 
 

Pérfida 



WYLER, William, 1902-1981 
Estados Unidos, 1941, 117 min 
 
Em 1900 na Lousiana, a gananciosa família Hubbard, formada por dois irmãos e uma 
irmã, faz de tudo para aumentar o patrimônio e entrar em sociedade numa fábrica de 
algodão. Regina, a irmã Hubbard, casada com Horace, grande empresário local, é a 
mais perversa da família e para conseguir o que deseja não mede consequências. 
Horace é cardíaco e, quando descobre que teve ações roubadas por um dos 
cunhados, tenta reverter a situação e dar uma lição em Regina. Porém é tarde, ele 
sofre um ataque do coração e, como Regina se nega a medicá-lo, ele morre. Com 
isso, ela chantageia os irmãos e acaba levando vantagem nos negócios. 
 
VC1481 (não circula) 
 
 

Stella Dallas, mãe redentora; O pecado das mães 
Vidor, King, 1894-1982 
Estados Unidos, 1937, 106 min 
 
Em 1919, na cidade de Milhampton, Massachusetts, moça de família humilde casa-se 
com o dono da fábrica onde o irmão trabalha. O casal tem uma filha, mas ela prefere ir 
às festas a ficar em casa cuidando do bebê. Quando o marido recebe uma oferta de 
trabalho em outra cidade, recusa-se a acompanhá-lo. Já com a filha crescida, percebe 
que o melhor é ela ir morar com o pai, casado novamente e muito bem de vida. 
Sabendo que a filha não irá aceitar, finge não gostar mais dela. 
 
VC1486 (não circula), XDVD1623 (circula), XDVD1624 (não circula) 
 
 

Palácio das ilusões 
ROZEMA, Patricia, 1958- 
Grã-Bretanha, 1999, 112 min 
 
Aos 10 anos de idade Fanny vai morar com seus parentes ricos, os Bertrams, em 
Mansfield Park. Lá ela tem dificuldades para se adaptar e ser aceita pelos demais, 
com exceção de seu primo Edmund. É com ele que Fanny divide suas cartas e diários 
secretos. Já adulta, sua vida muda com a chegada dos irmãos Henry e Mary de 
Londres. Henry, cortejado por todas as mulheres, sente-se atraído por Fanny. Mary, 
por sua vez, se envolve com Edmund. O interesse de Henry por Fanny faz com que a 
família a veja com outros olhos. Quando ela rejeita o pedido de casamento do rapaz, 
vê-se obrigada a voltar para a casa pobre dos pais. Traições, adultérios e conflitos 
familiares da decadente família aristocrática são revelados e Fanny conquista o 
coração de Edmund. 
 
VC1558 (não circula) 
 
 

Dançando no escuro 
TRIER, Lars von, 1956- 
Estados Unidos, 2000, 140 min 
 
Imigrante tcheca trabalha em usina têxtil no norte rural dos Estados Unidos. Está 
ficando cega devido a uma doença de família, mas esconde isso de todos para não 
ser demitida. Todo o dinheiro que recebe é guardado para a operação de seu filho de 



12 anos que tem a mesma doença. Um vizinho furta suas economias, e quando ela 
tenta recuperar o dinheiro é obrigada a matá-lo, sendo condenada à morte por 
enforcamento. 
 
DVD0138 (circula), DVD0606 (não circula) 
 
 

Judith de Betúlia 
GRIFFITH, David Wark, 1875-1948 
Estados Unidos, 1913, 63 min 
 
A cidade de Bethulia resiste ao prolongado cerco do exército assírio, que pretende 
conquistar a Judéia. Para vencer sua resistência, o comandante Holofernes corta a 
água da cidade. Judith, uma viúva muito querida por todos em Bethulia, infiltra-se no 
acampamento assírio com o objetivo de seduzir Holofernes. 
 
xVC0297 (não circula) 
 
 

Horizonte sombrio ; Inocente pecadora 
GRIFFITH, David Wark, 1875-1948 
Estados Unidos, 1920, 149 min 
 
Anna é uma moça pobre que vai morar na casa de primos, onde é seduzida pelo rico 
Lennox Sanderson, que a abandona tão logo ela engravida. O bebê morre, e Anna 
encontra refúgio numa pequena cidade. Quando seu passado é descoberto, Anna é 
expulsa pela família que a acolheu e, antes de partir em meio a uma tempestade, 
acusa Sanderson. 
 
VC1261 (não circula) 
 
 

Os desajustados 
HUSTON, John, 1906-1987 
Estados Unidos, 1991, 125 min 
 
Recém-divorciada, Roslym vai passar alguns dias numa casa próxima ao deserto de 
Nevada, com seus novos amigos cowboys, e inicia um romance com o mais velho 
deles, Gay. Tudo corre bem até ela descobrir que os cavalos selvagens que seus 
amigos capturam destinam-se à produção de ração para cães. Roslym se revolta e 
entra em sério conflito com Gay. 
 
DVD0149 (circula) 
 
 

A muralha 
ARAÚJO, Carlos; RIOS, Luiz Henrique; SARACENI, Denise 
AMARAL, Maria Adelaide 
Brasil, 2000, 13h30 
 
Três mulheres chegam de Portugal para viver no Brasil colonial: Beatriz vem casar-se 
com seu primo Tiago, filho do fazendeiro Dom Braz; Dona Ana, judia recém-convertida 
que deve se casar com o velho Dom Jerônimo para salvar a vida de seu pai, a 
prostituta Antônia, que será disputada por vários homens na vila de São Paulo de 



Piratininga. Enquanto Dona Ana vive prisioneira do marido cruel, Beatriz liga seu 
destino à família de Dom Braz com seus conflitos internos, sua luta com as 
autoridades da Igreja e sua guerra com os índios. 
 
DVD0160/3 (não circula), DVD1000/3 (circula) 
 
 

Todas as mulheres do mundo 
Oliveira, Domingos de, 1936- 
Brasil, 1966, 92 min 
 
Jovem sedutor paquera todas as mulheres que encontra pelas praias cariocas, até 
conhecer uma jovem professora, por quem se apaixona. 
 
DVD0200 (circula), DVD3385 (não circula) 
 
 

Maus hábitos 
ALMODÓVAR, Pedro, 1949- 
Espanha, 1983, 107 min 
 
Convento que costuma acolher jovens com problemas, aceita uma cantora de bolero 
perseguida pela polícia após a morte por overdose de seu noivo. Aos poucos, a 
recém-chegada descobre que as freiras apoiam a vida desregrada das moças que são 
acolhidas. 
 
DVD0262 (circula)  

 
 
Cléo das 5  às 7  
VARDA, Agnès, 1928- 
França / Itália, 1962, 90 min 
 
Enquanto espera o resultado de uma biópsia, cantora vai a uma cartomante que a 
desengana. Desesperada, sai e encontra-se com amiga num café e depois vai para 
casa ensaiar. Sai novamente e, para passar o tempo percorre Paris de táxi. Vai a outro 
café e põe uma de suas gravações para tocar, mas percebe que ninguém presta 
atenção. Procura amiga que a convida para passear e depois vai ao parque sozinha 
onde encontra um desconhecido com quem desabafa e que lhe faz companhia até o 
horário de encontrar com seu médico. 
 
DVD0192 (circula), DVD1478 (não circula) 
 
 

Tieta do Agreste 
DIEGUES, Carlos, 1940- 
Brasil / Grã-Bretanha, 1996, ca.140 min 
 
Após 26 anos de ausência da sua cidade natal, por ter sido expulsa pelo pai, Tieta 
retorna e passa a ter grande influência na população e na política local. Com ela vem 
Leonora, que é apresentada como sua enteada. O secretário da prefeitura e Leonora 
apaixonam-se, mas ao pedi-la em casamento, ele descobre seu passado de 
prostituição e que Tieta é sua cafetina. Apesar de ter sido considerada a grande 



benfeitora da cidade, Tieta é rejeitada pela população e decide voltar para São Paulo 
com Leonora. 
 
VC1674 (não circula), VC1842 (não circula), XDVD0134 (circula) 
 
 

Mulheres e grades 
Chiqueta, Nádia Borba 
Brasil, 2002, 20 min 
 
Cinco mulheres que cumprem pena na Penitenciária Feminina do Butantã falam sobre 
o cotidiano na prisão: lesbianismo, brigas, repressão, solidão. São apresentadas 
informações sobre a criminalidade entre mulheres no Brasil. 
 
VC1683 (não circula), XDVD1637 (circula), XDVD1638 (não circula) 
 
 

Arroz amargo 
DE SANTIS, Giuseppe, 1917-1997 
Itália, 1949, ca.104 min 
 
Numa estação ferroviária, muitas mulheres dirigem-se para um trabalho na plantação 
de arroz no Vale do Pó. No mesmo local, um ladrão que é perseguido pela polícia, 
encontra com sua namorada, avisando para que se junte às trabalhadoras e guarde 
um colar roubado para ele até que a encontre novamente. No trem, ela é abordada por 
Silvana, uma jovem trabalhadora que se oferece para ajudá-la, mas descobre, após 
alguns incidentes, que Silvana estava interessada no colar e em seu namorado. Ela 
conhece um sargento durante os dias de trabalho e se apaixona por ele, mas ele se 
interessa por Silvana. As coisas se complicam com a chegada do ladrão em busca de 
sua namorada e quando ele tenta dar um golpe, roubando todo o arroz da colheita e 
destruindo a plantação, com a ajuda de Silvana. Ele é morto por Silvana e ela comete 
suidício. O sargento vai embora com a ex-namorada do ladrão e as mulheres voltam 
para suas casas após a colheita. 
 
VC1727 (não circula), DVD0293 (circula) 
 
 

Vigília insana 
BORGES, Crícia Giamatei 
Brasil, 2004, 54 min 
 
O universo das detentas da Colônia Feminina do antigo Manicômio Judiciário de 
Franco da Rocha é registrado em depoimentos das mulheres e cenas gravadas no 
interior da instituição. 
 
VC1776 (não circula), XDVD0632 (circula) 
 
 

Amigos 
Griffith, David Wark, 1875-1948 
Estados Unidos, 1912,  13 min 
 
Dora, uma jovem órfã do falecido proprietário de uma mineradora, é querida e cuidada 
por todos os mineiros. Ela se apaixona por Dandy Jack, um caçador de ouro, que 



decide, apesar de saber do amor de Dora, deixar o acampamento. Quando Jack sai, 
chega seu grande amigo Bob, que irá conquistar o coração de Dora 
 
XDVD1566 (não circula) 
 
 

Sex and the city, primeira temporada 
STAR, Darren 
Estados Unidos, 1998, 30 min (capítulo) 
 
Uma jornalista escreve uma coluna num jornal sobre a vida sexual da mulher urbana 
contemporânea. Suas próprias experiências e as de suas três amigas - todas solteiras, 
atraentes, bem sucedidas profissionalmente e habitantes de Manhattan - são a matéria 
prima para suas reflexões. 
 
DVD0423/4 (não circula) 
 
 

Vento e areia 
SJOSTROM, Victor, 1879-1960 
Brasil, 1928, 82 min 
 
Letty, moça pobre da Virgínia, vai morar na casa de um primo na pradaria do Texas, 
região constantemente varrida pelo vento. Seu bom relacionamento com o primo e 
seus filhos desperta ciúmes na dona da casa, e Letty vê-se forçada a se casar com um 
homem de quem não gosta. Na ausência do marido, durante uma tempestade, ela 
mata um homem que tentava estuprá-la e o enterra na areia, mas o vento desenterra o 
cadáver. Letty começa a ter alucinações e a perder lentamente a sanidade mental. 
Resumo adaptado do The greatest films, www.filmsite.org/1928.html, acessado em 
25.4.2005. 
 
xVC0336 (não circula) 
 
 

As damas do Bois de Boulogne 
BRESSON, Robert, 1901-1999 
França, 1945, 85 min 
 
Hélène, dama da alta sociedade abandonada pelo amante, trama uma vingança: 
apresenta-o a Agnès, ex-dançarina de cabaré que está tentando mudar de vida. Os 
dois se apaixonam e se casam. Durante a festa de casamento, Hélène revela ao 
recém-casado a verdade sobre o passado de Agnès. 
 
DVD0466 (circula) 
 
 

As amigas 
ANTONIONI, Michelangelo, 1912-2007 
Itália, 1955, 104 min 
 
Clelia, uma modista de Roma, vem a Turim inaugurar e dirigir a filial de uma casa de 
alta costura . No hotel onde está hospedada, socorre Rossetta, uma moça que tinha 
tentando o suicídio no quarto ao lado do seu. Conhece suas três amigas, sendo que a 
mais velha delas, Momina, decidida a encontrar o motivo da depressão de Rossetta, 



descobre que ela está apaixonada pelo marido de uma das amigas, um pintor sem 
muito sucesso. Para ajudar Rossetta, Clelia oferece-lhe emprego no novo 
estabelecimento, enquanto se vê interessada por Carlo, assistente do arquiteto que 
faz a reforma na casa de alta costura. Momina incentiva Rossetta a envolver-se com o 
pintor, mas após um curto romance, ele a abandona. No dia seguinte, ela aparece 
morta no rio e ao ser informada do suicídio, Clélia discute com Momina durante um 
desfile dentro da casa, acusando-a de ter provocado a morte da amiga. Sua chefe, 
percebendo que seria difícil para Clelia continuar morando em Turim, oferece-lhe de 
volta seu antigo emprego em Roma. Ela aceita e ao conversar com Carlo, diz que 
seria impossível um romance entre eles, por terem vidas muito diferentes. 
 
DVD0493 (circula) 
 
 

Camilla 
MEHTA, Deepa, 1950- 
Canadá / Grã-Bretanha, 1994, 98 min 
 
Freda e Vincent tiram férias para salvarem o casamento em crise. Alugam a casa de 
um cineasta e sua mãe, Camilla, uma ex-violinista, alegre e extrovertida. Ela torna-se 
amiga do casal e, quando Vincent recebe um convite do cineasta para viajar com ele e 
ajudá-lo em um novo filme, Freda e Camilla decidem viajar para assistir um concerto e 
reencontrar o antigo amor da ex-violinista, passando por diversas aventuras. 
 
DVD0497 (circula) 
 
 

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

O casamento de Louise 
PAULA, Betse de 
Brasil, 2001, 80 min 
 
Louise é uma violinista da Orquestra Sinfônica e Luzia é sua empregada doméstica. 
Ambas nasceram no mesmo dia, são divorciadas e estão em busca de bons partidos. 
Um dia Louise convida para almoçar em sua casa o maestro sueco Helstrom, que está 
de passagem por Brasília para uma apresentação. Após algumas caipirinhas, o 
maestro se apaixona por Luzia, que preparou o almoço. Inesperadamente, durante o 
almoço, chegam o jogador de futebol Bugre, ex-marido de Luzia e Flávio, ex-marido de 
Louise. Durante uma apresentação de Helstrom regendo a orquestra, com a 



participação de Luzia tocando panelas, Louise se apaixona por Bugre. Luzia vai para 
Suécia com o maestro e Louise vai para a Bolívia com Bugre, onde foi contratado para 
jogar num time. 
 
DVD0514 (circula) 
 
 

Nós que aqui estamos por vós esperamos 
MASAGÃO, Marcelo 
Brasil, 1999, 72 min 
 
Panorama do século vinte construído com imagens de arquivo mescladas a trechos de 
filmes de ficção, sem diálogos nem narração. Partindo da idéia central da banalização 
da morte, conta a história de personagens anônimos que, ao lado de políticos, artistas 
e cientistas célebres, estiveram envolvidos nos eventos marcantes do período. O título 
foi extraído de uma inscrição na porta de entrada de um cemitério no interior de São 
Paulo. 
 
DVD0523 (circula) 
 
 

Diabolique 
CHECHIK, Jeremiah S, 1954- 
Estados Unidos, 1996, 107 min 
 
Autoritário e violento, Guy dirige uma escola, maltrata sua esposa Mia e a trai com 
Nicole, professora da escola. Oprimida pelo marido, Mia se une a Nicole num plano 
para matar Guy. Elas o afogam e jogam seu corpo na piscina da escola. Elas 
começam a se desesperar quando a piscina é limpa e o corpo não aparece. Uma 
detetive inicia investigação sobre o desaparecimento de Guy, até que ele aparece e 
Mia descobre o plano do marido com a amante para matá-la. 
 
DVD0565 (circula) 
 
 

Uma vida em segredo 
AMARAL, Suzana, 1932- 
Brasil, 2001, 98 min 
 
Biela vivia com o pai em uma fazenda de café e gado. Quando seu pai morre, o primo 
Conrado passa a ser o administrador de sua herança e seu tutor, levando-a para viver 
com a familia na pequena cidade em que mora. Constança, mulher de Conrado, faz de 
tudo para adaptar Biela a uma vida social de acordo com suas posses. Encomenda-
lhe vestidos ricos e a ensina a portar-se como uma jovem educada e rica. Mas Biela 
só se sente segura com os empregados da casa. Um dia ela conhece Modesto, um 
jovem que a família lhe apresenta. Começam um relacionamento, mas Modesto viaja e 
não volta mais. Biela passa dias em silêncio no seu quarto, escondendo a humilhação. 
Rasga os vestidos finos e volta a vestir-se com as roupas velhas da fazenda, 
passando a conviver com os empregados e alimenta-se na cozinha com eles, 
negando-se a voltar à mesa com os primos e seus filhos. Um dia recolhe um cachorro 
doente na rua, cuida dele e torna-o seu melhor amigo e confidente. Resumo baseado 
no site www.webcine.com.br/filmessi/umavidas.htm 
 
DVD0611 (circula), DVD3371 (não circula) 



Sexo e claustro  
Priscilla, Claudia 
Brasil, 2005, 13 min 
 
Depoimento de Maria de Pilar S. Rivera, mexicana, ex-freira e lésbica, sobre 
repressão sexual e vida no convento. Aos 7 anos, foi estuprada na escola em que 
estudava. Filha de pais divorciados e marcada pelo estupro, entrou para um convento, 
onde era doutrinada a ignorar o próprio corpo e a se auto-infligir severas punições a 
cada mínima falta. Depois que largou o hábito, teve um envolvimento amoroso com 
uma prima. Convencida de que isso era pecado, fez psicanálise e tentou se relacionar 
com homens, sem sucesso. Por fim, aceitou sua condição de homossexual. O filme 
mostra Maria entrando em um convento do bairro de Coyoacán, Cidade do México. 
Seu depoimento para a câmara é pontuado por imagens internas e externas do 
convento. 
 
DVD0620 (circula) DVD0621 (circula), DVD3563 (circula) 
 
 

Garotas do ABC: Aurélia Schwarzenega 
REICHENBACH, Carlos, 1945- 
Brasil, 2004, 124 min 
 
Um grupo de mulheres trabalha numa tecelagem em São Bernardo, cidade do ABC 
paulista. Aurélia, moça forte e decidida, fã de soul e de homens musculosos, namora 
um rapaz perturbado que se envolve com uma gangue de neonazistas. A novata 
Antuérpia tenta, aos 38 anos, aprender uma nova profissão. Paula, líder natural entre 
as colegas, é convidada a entrar para o sindicato. Suzana, apaixonada pelo patrão, 
coleciona marcas de acidentes de trabalho e indenizações. 
 
DVD0697 (circula) 
 
 

O amor na cidade: O amor que se paga 
LIZZANI, Carlo, 1922- 
Itália, 1953, 17 min 
 
A vida de prostitutas nas ruas de Roma. As mulheres, vistas em bares, calçadas e 
becos escuros da cidade, contam sua rotina, lembram dramas do passado e histórias 
de exploração de ex-namorados e maridos. Resumo baseado no site 
cinema.terra.com.br. 
 
DVD0751 (circula) 
 
 

O amor na cidade: Tentativa de suicídio 
ANTONIONI, Michelangelo, 1912-2007 
Itália, 1953, 22 min 
 
Entrevista com várias mulheres que tentaram o suicídio por motivos amorosos. Elas 
são levadas aos locais onde foram salvas para recriarem suas histórias. Resumo 
baseado no site cinema.terra.com.br. 
 
DVD0751 (circula) 



O amor na cidade: Os italianos se viram 

LATTUADA, Alberto, 1913-2005 
Itália, 1953, 15 min 
 
Diversas mulheres caminham pelas ruas de Roma. Belas, elas atraem a atenção dos 
homens, que viram-se quando elas passam. Algumas são seguidas nas ruas e nos 
transportes públicos. Resumo baseado no site cinema.terra.com.br. 
 
DVD0751 (circula) 
 
 

Alice não mora mais aqui 
SCORSESE, Martin, 1942- 
Estados Unidos, 1974, 112 min 
 
Alice é uma mulher que sonha em ser cantora, mas é uma dona-de-casa infeliz que  
cuida do filho e do marido grosseiro. Quando fica viúva e começa a sustentar o filho 
sozinha, decide vender a casa e sair em busca de uma oportunidade como cantora na 
Califórnia. No caminho, ela pára em Phoenix para trabalhar num piano bar. Envolve-se 
com um homem, mas quando descobre que ele é casado e violento, foge da cidade e 
vai para a estrada novamente. Seu carro quebra em Tucson, onde começa a trabalhar 
como garçonete junto com Flo, uma colega de trabalho que torna-se sua amiga e a 
ajuda. Um dia, Alice conhece um fazendeiro divorciado que freqüenta a lanchonete e 
os dois começam um novo relacionamento. 
 
DVD0808 (circula) 
 
 

Memorial de Maria Moura 
FARIAS, Roberto, 1932-; SARACENI, Denise; MENDONÇA FILHO, Mauro; MANGA, 
Carlos, 1928-; direção artística 
FURTADO, Jorge; adaptação; GERBASE, Carlos 
Brasil, 1994, 545 min 
 
No interior do Nordeste, século 19, Maria Moura é expulsa de suas terras pela família, 
após a morte da mãe. Decidida a resistir, retira-se com um grupo armado para a Serra 
dos Padres, em busca de terras herdadas pelo pai. Seus primos, entretanto, não 
desistem de perseguí-la. Maria constrói uma fortaleza e prepara-se para a guerra. 
 
DVD0818/20 (não circula), DVD1004/6 (circula) 
 
 

Espalhadas pelo ar 
Egito, Vera 
Brasil, 2007, 15 min 
 
Cora, mulher infeliz no casamento, surpreende um grupo de adolescentes fumando 
em trajes íntimos  nas escadas de serviço do prédio onde mora. Uma das meninas 
explica que fumam escondido e tiram as roupas para não ficarem com cheiro de 
fumaça. As duas se encontram num outro dia e conversam um pouco sobre sexo e 
relacionamentos amorosos. Cora separa-se do marido, tira o vestido e vai fumar na 
escada, ao lado de sua jovem amiga. 
 
DVD1062 (não circula), DVD1064 (circula), DVD3584 (circula), DVD4108 (circula) 



Sonhos de mulheres 

BERGMAN, Ingmar, 1918-2007 
Suécia, 1955, 84 min 
 
Susanne é uma fotógrafa de moda em Estocolmo. Ainda abalada com o  término de 
seu romance com Henrik, um homem casado que vive em Gothenburg com a esposa 
e os filhos, ela vai à cidade dele para fotografar Doris, uma jovem modelo. Doris 
identifica-se com Susanne e lhe conta sobre seu relacionamento com um homem mais 
velho e a dificuldade enfrentada com a filha dele. Quando Susanne decide ligar para 
Henrik e marcar um novo encontro, a esposa descobre o relacionamento entre os dois. 
 
DVD1096 (não circula), DVD1097 (circula) 
 
 

E Deus criou a mulher 
VADIM, Roger, 1928-2000 
França / Itália, 1956, 92 min 
 
Juliette Hardy é uma garota de 18 anos que adquire má reputação na cidade de Saint-
Tropez, litoral da França, por seu comportamente sexual liberado. Apaixona-se por 
Antoine, mas ele não tem intenção de se relacionar seriamente com uma moça como 
ela. Seus pais adotivos tentam mandá-la de volta para o orfanato, mas Michel, irmão 
mais jovem de Antoine, propõe-lhe casamento. Juliette aceita, e por um tempo os dois 
são felizes, até que Antoine volta à cidade. 
 
DVD1320 (não circula) 
 
 

Adoção 
MÉSZÁROS, Márta, 1931- 
Hungria, 1975, 89min 
 
Kata é uma mulher de mais de 40 anos que vive sozinha e namora um homem 
casado. Ela quer ter um filho com seu amante, mas ele se recusa, alegando que não 
pretende separar-se e que uma criança não deveria ser criada sem pai. Eles terminam 
o relacionamento, mas ela não desiste de ser mãe. Ela conhece algumas 
adolescentes que vivem sob a custódia do Estado, numa instituição governamental. 
Anna é uma dessas adolescentes e procura Kata para pedir que a deixe encontrar 
com o namorado em sua casa, já que no local onde mora não é permitido. Kata 
sensibiliza-se com sua história e concorda, mas Anna é punida por ter passado duas 
noites fora, sendo enviada a outra instituição. Kata intercede por ela junto à instituição, 
que libera Anna para ficar em sua casa. Disposta a ajudá-la a realizar o sonho de 
casar-se com o namorado, Kata procura pelos seus pais, convencendo-os a 
autorizarem o casamento. Após ter passado por essa experiência, Kata decide adotar 
uma criança pertencente a uma instituição do governo. 
 
DVD1143 (não circula) 
 
 

Um só coração 
TRAVESSO, Marcelo; CRUZ, Ulysses; FERNANDEZ, Gustavo; ARAÚJO, Carlos; 
direção geral 
AMARAL, Maria Adelaide; NOGUEIRA, Alcides 
Brasil, 2004, 22h16min 



Minissérie produzida como homenagem aos 450 anos da cidade de São Paulo. Conta 
a história de Yolanda Penteado, mulher de família tradicional paulista, culta e 
avançada, que se tornou grande incentivadora das artes. Misturando personagens 
fictícios e reais, entre os quais Santos Dumont, Mário de Andrade e Francisco 
Matarazzo Sobrinho (Ciccillo), criador da Bienal de São Paulo, acompanha 
acontecimentos marcantes da história da cidade, como a Semana de Arte Moderna e 
os movimentos revolucionários de 1924 e 1932. 
 
DVD1073/8 (não circula), DVD1079/84 (circula) 
 
 

O céu de Suely 
AÏNOUZ, Karim, 1966- 
Brasil / Portugal / França / Alemanha, 2006, ca. 88min 
 
Hermila é uma jovem que volta à Iguatu, sua cidade-natal, localizada no interior do 
Ceará. Com seu filho Mateuzinho, aguarda a chegada de Mateus, o pai da criança que 
ficou em São Paulo. Porém o tempo passa e Mateus não aparece. Querendo deixar a 
cidade de qualquer forma, Hermila tem a idéia de rifar seu próprio corpo e conseguir 
dinheiro suficiente para comprar uma passagem de ônibus para longe de Iguatu e 
iniciar nova vida. Resumo baseado no site Adorocinema. 
 
DVD0954 (circula), DVD2825 (não circula) 
 
 

Rifa-me 
AÏNOUZ, Karim, 1966- 
Brasil, 2000, 27 min 
 
Curta-metragem que serviu de inspiração para o filme O Céu de Suely. Recupera um 
fato ocorrido em Juazeiro do Norte, em 1991. Ana Paula faz uma rifa do seu próprio 
corpo, com o objetivo de angariar dinheiro e ir para São Paulo. Quando sai o número 
sorteado, ela vai encontrar-se com o ganhador da rifa em um quarto do posto de 
gasolina.  No dia seguinte deixa a cidade em um ônibus. 
 
DVD0954 (circula) 
 
 

A doll's house 
THACKER, David 
IBSEN, Henrik, 1828-1906 
Grã-Bretanha, 1992, 137min 
 
Nora Helmer sente-se sufocada e desvalorizada em seu casamento com o banqueiro 
Torvald. No momento em que é obrigada a enfrentar um chantagista, como resultado 
de uma tentativa de salvar o marido, Nora decide que o único modo de descobrir o 
mundo real é abandonar as ilusões de sua casa de bonecas. 
 
DVD0963 (não circula) 
 
 

Hedda Gabler 
SEGAL, Alex 
IBSEN, Henrik, 1828-1906 



Grã-Bretanha, 1962, 75 min 
 
Hedda Gabler acaba de voltar da lua-de-mel com o tedioso mas confiável professor 
George Tesman. Recusando-se a conformar-se com uma posição social inferior, ela 
conta com a indicação de George para um cargo na universidade, que asseguraria 
uma vida melhor ao casal. Entretanto, a chegada do ex-amante ameaça destruir tudo. 
 
DVD0966 (não circula) 
 
 

The lady from the sea 
COLEMAN, Basil 
IBSEN, Henrik, 1828-1906 
Grã-Bretanha, 1974, 87 min 
 
Casada com um viúvo muito mais velho, com filhas quase da idade dela, Ellida 
Wangel começa a apresentar um comportamento estranho. Quando o marido, um 
médico, tenta curá-la, descobre que ela esconde um segredo que pode destruir tudo 
que a cerca. 
 
DVD0966 (não circula) 
 
 

Malu mulher 
DANIEL FILHO, 1937-; CARVALHO, Dennis; GRISOLLI, Paulo Afonso; direção geral 
DANIEL FILHO, 1937- 
Brasil, 1979, 8h 
 
Série que mostra as dificuldades de uma mulher, mãe de uma adolescente, que 
decide terminar seu casamento, no final dos anos 1970. Preconceito contra mulheres 
divorciadas, sexualidade feminina, aborto e violência contra a mulher são alguns dos 
temas tratados. Contém os seguintes episódios: Acabou-se o que era doce (1o. 
episódio); Ainda não é hora; Com unhas e dentes; Até sangrar; A amiga; Duas vezes 
mulher; Antes dos 40, depois dos 30; Infelicidade; Legítima defesa da honra e outras 
loucuras. 
 
DVD1113/4 (não circula) 
 
 

Free zone 
GITAI, Amos, 1950- 
Israel / Bélgica / França / Espanha, 2005, 94 min 
 
Três mulheres, de nacionalidades e histórias de vida distintas, encontram-se por acaso 
e unem-se em busca de um objetivo: recuperar o dinheiro de uma dívida. Rebecca é 
uma norte-americana que desespera-se após terminar repentinamente seu noivado e 
pede à Hanna, taxista israelense, que a deixe ficar em seu táxi, alugado pelo noivo e 
sogra para um passeio turístico. Hanna, que tem suas próprias preocupações, não 
pretende levá-la em seu compromisso, mas após ver seu desespero, a deixa 
acompanhá-la. O marido de Hanna, ferido por uma bomba, pede que ela tome seu 
lugar como guia turístico e também na cobrança de uma dívida na Zona Franca, 
localizada na Jordânia. As duas encontram a palestina Leila, que deveria estar com o 
dinheiro da dívida, mas alega ter sido roubada pelo seu enteado, um rebelde árabe 



que, juntamente com outros homens, queima o vilarejo onde ela mora. As três 
decidem ir ao encalço dos rebeldes para reaverem o dinheiro. 
 
DVD1149 (circula) 
 
 

O grupo 
LUMET, Sidney, 1924- 
Estados Unidos, 1966, 152 min 
 
A vida de oito jovens da alta sociedade americana, formadas por uma escola para 
moças tradicional. Entre a formatura, no início dos anos 30, e a eclosão da Segunda 
Guerra Mundial, elas seguem caminhos bastante distintos até que uma tragédia as 
reúne novamente, para confrontar suas escolhas de vida. 
 
XDVD0417 (circula) 
 
 

A história de Adèle H. 
TRUFFAUT, François, 1932-1984 
França, 1975, 94 min 
 
No final do século 19, Adele, filha do escritor Victor Hugo, viaja sozinha e incógnita até 
os Estados Unidos. Sua intenção é encontrar o tenente Pinson, que lhe prometera 
casamento. O tenente, entretanto, não está mais interessado nela. Inconformada, a 
moça começa a perseguí-lo e assediá-lo de várias formas, chegando ao ponto de 
escrever ao pai anunciando que os dois se casaram. Quando o tenente é transferido 
para Barbados, Adele vai atrás, mas seu desequilíbrio é tal que não o reconhece 
quando se encontram.  Adele é resgatada de uma situação de miséria total por uma 
moradora local que a acolhe e a leva de volta para a França, onde termina seus dias 
internada numa casa de repouso. 
 
DVD1212 (circula) 
 
 

A casa de Alice 
Teixeira, Chico, 1958-2019 
Brasil, 2007, 92 min 
 
Alice é uma mulher que trabalha como manicure, cuida da casa, dos filhos e tenta 
conviver com a indiferença e as traições de seu marido. Ela releva o fato porque 
também sai com outros homens. Até que reencontra um ex-namorado e pensa em 
reviver a paixão da juventude. 
 
DVD1215 (circula), DVD2802 (não circula), DVD3471 (circula) 
 
 

Mulheres da noite 
MIZOGUCHI, Kenji, 1898-1956 
Japão, 1948, 75 min 
 
No Japão pós-guerra, Fusako, cujo marido ainda está na guerra, mora de favor com a 
família dele e faz o possível para conseguir dinheiro para seu filho doente. Ela recebe 
uma proposta de tornar-se prostituta, mas recusa. Após perder seu marido e filho, 



decide aceitar o emprego de secretária de um empresário em Tóquio. Tempos depois 
reencontra sua irmã, que vai morar com ela. Quando descobre que seu chefe é do 
mercado negro e que a irmã foi seduzida por ele, abandona tudo e passa a sobreviver 
como prostituta. Sua irmã sai a sua procura, encontrando-a numa clínica onde está 
sendo tratada de sífilis e descobre que ela mesma também está doente e grávida. 
Após o amante ser preso, ela é encaminhada por Fusako para uma casa de caridade, 
onde perde o bebê. Fusako vai novamente para as ruas, até reencontrar uma antiga 
amiga que também tornou-se prostituta. Ao tentar ajudá-la, recebe a hostilidade de 
outras prostitutas que não admitem saber que podem ter uma vida diferente. 
 
DVD1213 (circula) 
 
 

O homem que amava as mulheres 
TRUFFAUT, François, 1932-1984 
França, 1977, 118 min 
 
Só as mulheres que seduziu ao longo de sua vida acompanham o funeral do 
advogado Bertrand Morane. Sua paixão insaciável pelas mulheres acabou por levá-lo 
ao túmulo: perseguindo uma desconhecida na rua, Bertrand é atropelado e morre no 
hospital, fascinado pelas pernas de uma bela enfermeira. Observando o cortejo de 
todas as ex-amantes, sua editora conclui que tudo o que vai restar de Bertrand é o 
livro autobiográfico intitulado O homem que amava as mulheres. 
 
DVD1326 (circula) 
 
 

Dez 
KIAROSTAMI, Abbas 
Irä / França, 2002, 90 min 
 
História em dez capítulos que se passa totalmente no interior de um carro. Em cada 
capítulo acontece um diálogo entre o passageiro e a motorista. No primeiro capítulo, 
uma criança sentada no banco do passageiro discute com sua mãe, a motorista. Ela 
transporta e conversa com outros cinco passageiros (entre elas uma senhora idosa, 
uma prostituta, sua irmã e uma mulher que foi abandonada pelo marido), que expõem 
os seus mais diversos conflitos, refletindo um pouco dos valores e da cultura da 
sociedade iraniana. Nem todos os passageiros aparecem. Alguns só são ouvidos 
enquanto a câmera mostra as reações no rosto da motorista. Resumo retirado do blog 
helderdarocha.com.br/blog/2004/10 
 
DVD1325 (circula) 
 
 

Jogo de cena 
COUTINHO, Eduardo, 1933- 
Brasil, 2006, 107 min 
 
Vinte e três mulheres contam suas histórias para a câmera, relatando momentos 
cruciais em sua relação com os filhos e com os pais. Em alguns casos, o depoimento 
é interpretado por atrizes, algumas bastante conhecidas do público, outras não. Em 
outros casos, é a própria personagem que narra sua história. Algumas histórias se 
repetem, tornando difícil para o espectador distinguir a atriz da personagem real. 
Completando o quadro, uma das atrizes conta uma experiência de sua vida pessoal. 



 
DVD1311 (circula) 
 
 

Casa de areia 
WADDINGTON, Andrucha, 1970- 
Brasil, 2005, 116 min 
 
Em 1910, Vasco leva Áurea, sua esposa grávida, e a mãe dela, Dona Maria, para 
viverem em terras compradas recentemente por ele. Mas, após uma longa e cansativa 
viagem junto a uma caravana, descobrem que as terras ficam em um lugar totalmente 
inóspito, rodeado de areia por todos os lados e sem nenhum indício de civilização por 
perto. Áurea quer retornar ao lugar de onde vieram, mas Vasco insiste em ficar e 
constrói uma casa de madeira para morarem. Após serem abandonados pelos demais 
integrantes da caravana, Vasco morre em um acidente, deixando Áurea e Dona Maria 
completamente sozinhas para lidarem  com a instabilidade do local, já que a areia 
pode soterrar a casa a qualquer momento. Elas saem em busca de ajuda e encontram 
Massu, um homem que nunca deixou o local. Ele passa a ajudá-las, levando comida e 
sal para que Áurea e Dona Maria possam sobreviver. Apesar da ajuda de Massu, 
Áurea ainda quer deixar o local, mas somente após o nascimento de sua filha. 
 
DVD1431 (circula), DVD2768 (não circula) 
 
 

Rosalie vai às compras 
ADLON, Percy, 1935- 
Estados Unidos / Alemanha, 1991, 90 min. 
 
Rosalie é uma alemã que mora nos Estados Unidos com seu marido, piloto de avião, e 
sete filhos. Para alcançar um alto padrão econômico, falsifica todo tipo de documento, 
cheques e cartões de crédito para poder ter uma vida de luxo. Agindo assim, cria um 
mundo particular em sua casa - cujas diversões incluem assistir comerciais na TV - 
mantido por suas falcatruas, que a dona-de-casa acredita ser sua forma de enganar o 
sistema. Com a chegada de um computador ao lar - e todo o fascínio e a novidade que 
causava em plena década de 80 - Rosalie encontra aí uma ferramenta poderosa para 
ampliar sua atuação. 
 
DVD1366 (circula) 
 
 

Almas maculadas 
Sirk, Douglas, 1897-1987 
Estados Unidos, 1957, 91 min 
 
Roger Schumann, que foi piloto durante a Primeira Guerra Mundial, atualmente faz 
acrobacias com seu avião para conseguir sustentar a esposa LaVerne, o filho Jack e o 
mecânico Jiggs. Roger vive para seu avião e nada mais parece importar. Quando 
Burke, um réporter atrás de alguma notícia sobre a vida de Roger os encontra, fica 
horrorizado com a condição em que eles vivem e tenta ajudá-los, colocando em risco o 
próprio emprego. Burke se apaixona por LaVerne quando vai descobrindo sua história 
e observando sua vida e de seu filho. Quando Roger sofre um acidente, Burke se 
sente responsável por cuidar de sua família 
 
DVD1444 (circula) 



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 
 
DVD1407 (circula) 
 
 

O círculo 
Panahi, Jafar, 1960- 
Irä / Itália / Suiça, 2000, 91 min. 
 
Em uma recepção da maternidade no Teerã, uma senhora acaba de saber que sua 
neta é uma menina e que sua filha será punida pela família do marido por não ter 
parido um menino. Três mulheres conseguem liberdade condicional na prisão, mas 
correm da polícia na rua como se fossem fugitivas, pois é proibido às mulheres 
andarem sozinhas e sem documentos. Elas procuram Pari, uma companhiera de 
prisão que fugiu para conseguir fazer um aborto, pois não é casada. Uma mulher 
abandona sua filha na rua, pois não pode cuidar dela, e acaba quase detida, 
conseguindo fugir porque a polícia interroga um homem que está com uma prostituta 
no carro, que é detida e o homem liberado. As histórias dessas mulheres são ligadas 
por personagens em comum 
 
DVD1360 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1418 (circula) 
 
 

A mulher do dia: uma mulher muito importante 
Stevens, George, 1904-1975 
Estados Unidos, 1942, 114 min 



Sam e Tess são dois jornalistas renomados, cada um na sua área: ele no esporte e 
ela na política. Muito a frente de seu tempo, Tess leva uma vida voltada ao trabalho, é 
fluente em muitas línguas, uma mulher altiva, independente e inteligente. Já Sam é do 
tipo bonachão, trabalha o tempo que precisa, sai com os amigos, um homem bastante 
comum. Os dois acabam se apaixonando e decidem se casar, mas para Sam, que 
esperava uma mulher para serví-lo, uma esposa dedica à casa e à ideia de ter filhos, o 
perfil de Tess é bastante desagradável e ele a acusa muitas vezes, nas discussões, de 
não ser uma verdadeira mulher. Quando o casal se separa, Tess repensa sua vida e 
decide se dedicar ao marido e à casa 
 
DVD1416 (circula) 
 
 

Grey gardens 
MAYSLES, David, 1932-1987; MAYSLES, Albert, 1926-; HOVDE, Ellen; MEYER, 
Muffie 
Estados Unidos, 1976, ca94 min. 
 
A história de Grey Gardens começa com um pequeno escândalo noticiado em um 
jornal. Em 1971 o departamento de vigilância sanitário do condado de Suffolk, Nova 
Iorque, realizou inspeções em uma velha propriedade litorânea, conhecida como Grey 
Gardens, no balneário de luxo de East Hampton, alegando falta de condições 
sanitárias. Composta por grandes jardins e um velho casarão, a casa estava tomada 
por lixo, detritos e dejetos de muitos gatos, além de duas moradoras: Edith "Little Edie" 
Bouvier Beale e sua mãe, Edith Bouvier Beale. Sozinhas na casa e incapazes de 
sustentar as necessidades de manutenção do casarão, elas deixaram a velha mansão 
ficar em condições precárias. A notificação da prefeitura para que elas limpassem o 
lugar ou o abandonassem e a chegada do caso à imprensa, leva Jacqueline Kennedy 
Onassis, parente das duas, a limpar e reformar a casa. Dois anos depois, Big Edie e 
Little Edie, como eram conhecidas, abrem as portas para os documentaristas Albert e 
David Maysles. Com a câmera e o microfone, eles flagram excentricidades de duas 
mulheres que vivem isoladas há mais de 20 anos. Eles interpelam as documentadas e 
também aparecem em frente da câmera, participando do documentário. Tentam 
mostrar o motivo que fez as duas mulheres, antes famosas socielites novaiorquinas, 
se afastarem da sociedade para viverem naquele local. 
 
DVD1348 (circula) 
 
 

Eu acuso 
Gance, Abel, 1889-1981 
França, 1919, 166 min 
 
Dois homens moradores da mesma vila e apaixonados pela mesma mulher, Edith, se 
alistam para lutar na Primeira Guerra Mundial. Jean, é poeta e carrega a alegria de 
viver e François, é um bruto. Edith é obrigada a se casar com François, mesmo 
apaixonada por Jean. O marido a manda para casa dos pais para afastá-la de Jean. A 
guerra começa. Enquanto Jean e François lutam lado a lado e se tornam amigos, 
Edith é capturada e estuprada por alemães e engravida. François morre na guerra e 
Jean enlouquece, tendo alucinações sobre os horrores do campo de batalha 
 
DVD1507/8 (não circula) 
 
 



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) 
 
DVD1595 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1613 (circula) 
 
 

A mulher na lua 
Lang, Fritz, 1890-1976 
Alemanha, 1929, 170 min 
 
Cientista descobre ouro na Lua e constrói um foguete. Durante sua expedição à Lua 
em busca do ouro, a rivalidade e a cobiça levam os exploradores a aniquilarem-se uns 
aos outros, sobrando apenas um homem e uma mulher. 
 
DVD1317 (circula) 
 
 

Utamaro e suas cinco mulheres 
Mizoguchi, Kenji, 1898-1956 
Japão, 1946, 95 min 
 
Utamaro é pintor de gravuras na Tóquio medieval. A admiração pelas suas gravuras 
de cortesãs faz com que Seinosuke, pintor de estilo tradicional, abandone sua noiva, 



Yuki, para se tornar seu discípulo. Takasode, cortesã que fora pintada por Utamaro, 
foge com Shozaburo, o amado de Okita, também cortesã. Yuki tenta fazer com que 
Seinosuke volte para casa, mas ele foge com outra mulher. Okita mata Shozaburo e 
Takasode ao perceber que ele amava as duas cortesãs. Anteriormente, Utamaro fora 
algemado por cinqüenta dias como punição por ter desagradado o shogun, quando 
este prazo termina ele volta a fazer suas gravuras de mulheres. 
 
DVD1428 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1475 (circula), DVD1640 (não circula) 
 
 

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

Conto de primavera 
Rohmer, Eric 1920-2010 
França, 1990, 108 min 
 
Jeanne é uma jovem professora de filosofia que não tem um lugar para ficar, já que 
seu apartamento está ocupado por uma prima e ela não suporta a desorganização do 
apartamento do namorado, que está viajando. Em uma festa, ela conhece Natacha, 
com quem desabafa sobre essa situação e é então convidada a ser sua hóspede. 
Jeanne se envolve na relação de Natacha com o pai, Igor e sua namorada, Éve e 
descobre que é a esperança de Natacha para que Igor se separe de Éve, o que não a 
agrada 
 
DVD1697 (circula) 
 
 

Conto de verão 
Rohmer, Eric 1920-2010 
França, 1996, 109 min 



Gaspard é um jovem rapaz em férias de verão no balneário de Dinard. Dois 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 
 
DVD1698 (circula) 
 
 

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) 
 
DVD1699 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1700 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1701 (circula) 
 
 



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

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) 
 
DVD1704 (circula) 
 
 

Nas águas do rio 
Ford, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1935, 81 min 
 
John Pearly é um vigarista afável da virada do século que vende um medicamento 
patenteado cujo ingrediente principal é o uísque. Ele ressuscita um barco a vapor 
quebrado com uma tripulação improvisada e desafia o respeitável, mas arrogante 
Capitão Eli, a uma corrida no rio. Pearly espera que seu sobrinho Duke seja piloto, 
mas o jovem é acusado de assassinar um homem que ameaçou a honra de sua 
namorada, Fleety Belle. Depois que Duke é preso e condenado à forca, Pearly tenta 
arrecadar dinheiro para um advogado e também encontrar uma testemunha que pode 
inocentar seu sobrinho. O barco de Pearly vence a corrida, com a ajuda de Fleety e da 
tripulação, e Pearly chega a tempo com a teste,unha para inocentar seu sobrinho 
(Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD1708 (circula), DVD2033 (não circula) 
 
 

Justiça do amor 
Ford, John, 1894-1973 
Estados Unidos, 1928, 71 min 



 
O comandante Hogan recebe um telegrama assim que volta de uma missão na Argélia 
e pede ao seu superior permissão para voltar para Irlanda. Na Irlanda, o juiz O'Brien, 
um homem cruel,  que condenou muitos homens à forca, acaba de saber que tem 
pouco tempo de vida e decide casar sua filha, Conn, com um jovem que ela mal 
conhece, o senhor D'Arcy. Coon é apaixonada desde da infância por Dermon e não 
aceita o casamento arranjado pelo pai. Hagon chega à Irlanda e procura por D'Arcy 
para vingar a morte da irmã, que se suicidou após ser abandonada por D'Arcy. Após 
um incêncio na casa de O'Brien e Conn, D'Arcy morre e finalmente Dermont pode ficar 
junto de Conn 
 
DVD1711 (circula), DVD2023 (não circula) 
 
 

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

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 
 
DVD1726 (circula) 
 
 
 

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 
 
DVD1730 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1734 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1735 (circula) 
 
 

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



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) 
 
DVD1741 (circula), DVD2007 (não circula) 
 
 

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) 
 
DVD1743 (circula) 
 
 

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 
DVD1747 (circula), DVD1977/8 (não circula) 
 
 

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 cai de 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 
 
DVD1748 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1749 (circula) 
 
 

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) 
 
DVD1750 (circula) 
 
 

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) 
 
DVD1753 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1755 (circula) 
 
 

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) 
 
DVD1756 (circula) 
 
 

Simplesmente Alice 
Allen, Woody 1935- 
Estados Unidos, 1990, 106 min 
 



Alice Tate é uma dona-de-casa da alta classe nova iorquina, 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 
 
DVD1761 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1765 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1767 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1768 (circula) 
 
 

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 mulheres para encenar o 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) 
 
DVD1771 (circula) 
 
 

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) 
 
DVD1774 (circula) 
 

 
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 



DVD1787 (circula) 
 
 

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) 
 
DVD1790 (circula) 
 
 

A casa das sete mulheres 
Lampreia, Teresa 
Brasil, 2003, 1084 min 
 
DVD1793/7  (circula) 
 
 

Diva dolorosa 
Delpeut, Peter 1956- 
Holanda, 1999, 68 min 
 
Composição de fragmentos de filmes italianos de divas da segunda década do século, 
período entre 1913 e 1920. O filmes, produzidos na Itália, são fortemente influenciados 
pelos ideais do romantismo, mesclando amor e morte, prazer e sofrimento, 
sensualidade e doença. 
 
DVD1837 (circula) 
 
 

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 
 
DVD1839 (circula) 
 
 

Começo da primavera 
Ozu, Yasujiro, 1903-1963 
Japão, 1956, 145 min 
 
Shoji é um trabalhador assalariado que todos os dias segue a mesma rotina. Ele é 
casado com Masako e os dois vivem uma rotina também no casamento desde o 
falecimento do filho. Shoji começa a ter um relacionamento extraconjugal com uma 
moça que trabalha na mesma fábrica, o que leva ao fim do casamento, até que ele é 
transferido para outra unidade, se arrepende do adultério e recomeça sua nova rotina 
com Masako 
 
DVD1867 (não circula) 
 
 

Crepúsculo em Tóquio 
Ozu, Yasujiro, 1903-1963 
Japão, 1957, 141 min 
 
Duas irmãs voltam a morar com o pai. A mais nova está envolvida em um caso e fica 
grávida e a mais velha fugiu de um casamento abusivo. Ambas ficam surpresas 
quando sua mãe, que há muito se pensa morta, aparece viva e quando a mãe conta 
que foi embora poara constituir uma nova família com outro homem (Fonte: 
www.imdb.com) 
 
DVD1868 (não circula) 
 
 

Fim de verão 
Ozu, Yasujiro, 1903-1963 
Japão, 1961, 103min 
 
Retrato da família Kohayagawa, proprietária de uma pequena fábrica de saquê no 
Japão do pós-guerra. O negócio prospera e se torna uma grande empresa. A filha 
mais nova, Noriko, está a espera de um casamento arranjado e, enquanto isso, ajuda 
a cunhada viúva Akiko a procurar um homem para poder se casar novamente. O chefe 
do clã, o perverso Manbei tem uma amante e com ela uma filha de 21 anos, Yuriko, 
foco de problemas para toda a família. Ele tem um repentino problema de saúde e 
todos os membros juntam-se ao redor de sua cama (Fonte: www.42.mostra.org) 
 
DVD1871 (não circula) 
 
 

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) 
 
DVD1883 (não circula) 
 
 

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) 
 
DVD1882 (não circula) 
 
 

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) 
 
DVD1885 (circula) 
 
 

Anma to onna = The masseurs and a woman 
Shimizu, Hiroshi, 1903-1966 
Japão, 1938, 66min 
 
O filme começa com Toku e seu amigo Fuku andando por um caminho de montanha, 
os dois são cegos e massagistas, a caminho de um trabalho de férias em uma 
pousada nas montanhas. Uma vez lá, eles realizam seus trabalhos e Toku reconhece, 
pelo cheiro, uma mulher de Tóquio que passou por eles na estrada. Essa mulher está 



fugindo de um relacionamento, se escondendo nessa pousada. Além de Toku, um 
outro homem se apaixona pela mulher de Tóquio 
 
DVD1888 (não circula) 
 
 

Kanzashi = Ornamental hairpain 
Shimizu, Hiroshi, 1903-1966 
Japão, 1941, 70min 
 
Emi e sua amiga Okiku, voltam a Tóquio depois de uma estadia numa pousada nas 
montanhas. Um soldado, Nummura, é forçado a prolongar sua estadia na mesma 
pousada quando acidentalmente corta o pé em um grampo de cabelo decorado, que 
pertence a Emi. Quando ela percebe que o esqueceu, escreve para a pousada e 
acaba conhecendo Nummura. Os jovens se apiaxonam, sob os olhares atentos de 
outros hóspedes 
 
DVD1889 (não circula) 
 
 

A perdição de Osen 
Mizoguchi, Kenji, 1898-1956 
Japão, 1935, 87min 
 
Em Tóquio, Osen é a serva de um traficante de antiguidades inescrupuloso, 
Kumazawa, que leva o pobre Sokichi Hata. Kumazawa maltrata Sokichi e Osen, 
enquanto engana alguns monges budistas dos tesouros do templo. Quando 
Kumazawa é preso, Osen concorda em ajudar Sokichi a financiar seu sonho de cursar 
medicina. Eles moram em uma sala humilde e, eventualmente, a única maneira de 
Osen conseguir dinheiro suficiente para eles é se prostituindo durante o dia, sem 
Sokichi saber (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD1892 (não circula) 
 
 

Baixo Gávea 
BARBOSA, Haroldo Marinho, 1944- 
Brasil, 1986, 116 min 
 
Clara é uma jovem mulher de teatro que divide seu tempo entre os ensaios, à tarde, 
dirigindo uma peça sobre a vida do poeta Fernando Pessoa, e à noite, do Baixo 
Gávea, onde procura resolver seus angustiantes problemas afetivos. Divide uma 
pequena casa com Ana, amiga e atriz, irreverente e debochada, que vive na peça o 
papel de Mário de Sá Carneiro, o grande companheiro de aventura de Pessoa. As 
noites na Gávea são quentes e tumultuadas, todos saem às ruas com a esperança 
única de encontrar amor, e as conversas cruzadas dos bares são surpreendentes e 
reveladoras. Lia é a mais jovem das três amigas, ainda ingênua, mas talentosa, vive 
todos os papéis femininos da peça. Para Clara, a beleza e intensidade da emoção que 
consegue com suas companheiras em certos momentos da cena funciona como 
verdadeiro refúgio para as agruras da outra vida, a real. Clara sofre com a falta de 
amor e, após sucessivas e fracassadas tentativas com "homens errados", ela, um dia, 
tem um sonho muito forte com Rui, um ex-ator que volta aos palcos para viver Pessoa, 
acordando súbita e estranhamente apaixonada. Apesar dos esforços de Ana, que 
sempre com humor, procura chamá-la à razão, Clara joga-se inteira numa aventura 



improvável, acreditando ter, enfim, encontrado o que buscava. Aproxima-se a estréia e 
o longo definhar de Pessoa no palco coincide com a esfuziante alegria de Clara em 
sua cega paixão por Rui. Quando, finalmente, ele se revela um canalha, a decepção 
de Clara colide com a magnífica e ovacionada pré-estréia de "Uma Aventura em 
Lisboa", e os sentimentos múltiplos que se cruzam no palco, nos bastidores e na 
platéia são vividos por Clara com especial intensidade. Com o coração partido, mas 
feliz com os resultados de sua arte, Clara volta aos bares da Gávea e à sua incansável 
busca de amor. Sinopse do site da Cinemateca Brasileira. 
 
VC1126 (não circula), XDVD0545 (circula) 
 
 

Trabalho ocasional de uma escrava 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1973, 87 min 
 
Alguns meses na vida de um casal com filhos em meio a um movimento de protesto. 
Roswitha Bronski é tocada pelo entusiasmo revolucionário. Primeiro, ela planeja 
mudanças no seio da família. Depois, altera seu foco para ações fora do âmbito 
familiar. Resumo baseado no site www.witz.com.br 
 
DVD2086 (não circula), DVD3725 (circula) 
 
 

Mãos vazias 
FREITAS, Luiz Carlos Lacerda de, 1945- 
Brasil, 1971, 90 min 
 
Ida é mineira de formação burguesa, católica, neta de barões; Felipe, seu marido, é 
moralista e cheio de princípios, alto funcionário em grande organização bancária. O 
casal desfruta de boa posição social em Curvelo, onde vive. Felipe tendo herdado uma 
fazenda em Vila Velha, cidade natal de ambos, resolve cultivar suas terras, colocar o 
engenho em funcionamento, educar o filho em boa escola no Rio de Janeiro. 
Chegando à Vila Velha, os dois travam conhecimento com Ana e Mário, descrentes do 
casamento. A morte do filho leva Ida e romper com o seu status: abandona o marido e 
mata gratuitamente um amante eventual. 
 
XVC0363 (não circula), XDVD0586 (circula) 
 
 

Garota zona sul 
Mello, Luca Paiva; Oliveira, José Maurício 
Brasil, 2004, 27 min 
 
As diferentes realidades de duas garotas da mesma idade e de classe sociais 
distintas. Uma é carioca, mora com os pais numa casa de classe média, no Leblon. A 
outra mora com a mãe e mais nove pessoas numa casa no bairro do Capão Redondo, 
periferia de São Paulo. (Itaú Cultural) 
 
DVD1553 (circula) 
 
 



Resistir é preciso... : a imprensa alternativa, clandestina e no 
exílio, no período 1964 - 1979 (do golpe à Anistia): os 
protagonistas desta história:Imprensa de mulheres (Brasil 
Mulher, Nós Mulheres, Mulherio, Maria Quitéria); imprensa de 
estudantes (Amanhã) 
HERZOG, Clarice; HERZOG, Ivo 
Brasil, 2011, 27 min 
 
Depoimentos de profissionais ligados a órgãos  de imprensa que resistiram à ditadura 
militar no Brasil (1964-1979). Neste DVD, Therezinha Zerbini, Adélia Borges, Maria 
Moraes e Rosalina de Santa Cruz falam sobre a imprensa de mulheres; Ricardo 
Maranhão e Tonico Ferreira sobre a imprensa de estudantes. 
 
DVD2224 (circula) 
 
 

Que bom te ver viva 
MURAT, Lúcia, 1949- 
Brasil, 1989, 100 min 
 
Apresenta os depoimentos de ex-militantes de movimentos contrários à ditadura 
militar, que foram presas e torturadas nos órgãos de repressão do regime político 
instaurado no Brasil a partir do golpe de 1964. O filme aborda a tortura durante a 
ditadura, mostrando como suas vítimas sobreviveram e como encaram aqueles anos 
de violência duas décadas depois. As entrevistas são intercaladas com uma mistura 
dos delírios e fantasias de uma personagem anônima, interpretada pela atriz Irene 
Ravache. Para diferenciar a ficção do documentário, as cenas são gravadas em 
diferentes luzes e enquadramentos. Resumo baseado no site da Taigafilmes. 
 
VC1397 (não circula), XDVD0558 (circula) 
 
 

Vagas para moças de fino trato 
THIAGO, Paulo, 1945- 
Brasil, 1992, 95 min 
 
Três mulheres vivem em um mesmo apartamento e dividem seus dramas e conflitos. 
Norma é uma professora de piano desquitada, que aluga vagas em seu apartamento 
para uma enfermeira que costuma sair à noite e para uma moça totalmente instável 
que quase não sai de casa. Situações patéticas, cômicas, ridículas e tensas se 
sucedem. (Resumo extraído do site da Cinemateca Brasileira: 
www.cinemateca.com.br) 
 
VC1369 (não circula), XDVD0554 (circula) 
 
 

Leonera 
TRAPERO, Pablo, 1971- 
Argentina / Brasil / Coréia do Sul, 2008, 113 min 
 
Julia acorda em seu apartamento cercada de sangue e dos corpos inertes de dois 
homens, que foram seus amantes. Um deles está morto, o outro gravemente ferido. 
Grávida de um deles, é enviada para uma unidade penitenciária onde ficam gestantes 



e mães de filhos pequenos. O bebê nasce, aos poucos Júlia vai aprendendo a viver na 
prisão, faz amizades e se torna uma mulher mais forte. Mas ela sabe que vai ter que 
se separar do filho quando chegar a idade limite permitida pela legislação e corre o 
risco de perder a guarda, e decide fazer o que for preciso para recuperar a liberdade e 
o filho. 
 
DVD2352 (circula) 
 
 

Anticristo 
TRIER, Lars von, 1956- 
Dinamarca / Alemanha / França / Suécia, 2009, 103 min 
 
DVD2357 (circula) 
 
 

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

Como água para chocolate 
Arau, Alfonso, 1932- 
México, 1992, 104 min 
 
Tita nasceu na cozinha da fazenda de sua família e lá foi criada por Chancha, a 
cozinheira, pois após ficar viúva sua mãe, Helena, perdeu o leite o do peito. É irmã de 
Rosaura e Gertrudes e, por ser a irmã mais nova, deve seguir a tradição de não se 
casar, para cuidar da mãe até sua morte. Mas Tita se apaixona por Pedro, assim como 
ele por ela. Após saber que não pode casar com Tita, Pedro aceita casar com Rosaura 
só para ficar mais perto da amada. Perseguida pela crueldade da mãe e por um frio 
interior que lhe acompanha desde o noivado de Rosaura com Pedro, Tita luta contra a 
tradição da família com o que aprendeu com Chancha na cozinha. Quando finalmente 
conseguem ficar juntos, Pedro morre e Tita coloca fogo na fazenda, restando apenas 
um diário com receitas e a história de amor proibido 
 
DVD2411 (circula) 
 
 

A mãe e a puta 
Eustache, Jean, 1938-1981 
França, 1973, 217 min 
 
Alexandre, um jovem desempregado, mantém uma relação aberta com a sua 
namorada Marie, que o sustenta e o acolhe em sua casa. Após uma tentativa falhada 
de reconciliação com Gilberte, o seu antigo amor, Alexandre conhece Veronika, uma 



enfermeira polaca. Ele apresenta-a a Marie, e os três acabam envolvidos num ménage 
à trois. Embora Marie afirme ser indiferente a esta relação entre os outros dois, ela 
rapidamente muda de opinião quando percebe que Alexandre está apaixonado por 
Veronika, levando assim a um distanciamento crescente entre Marie e Alexandre 
DVD2440 (circula) 
 
 

Felicidade 
Solondz, Todd, 1959- 
Estados Unidos, 1998, 134 min 
 
As irmãs Helen Jordan, Trish Jordan e Joy Jordan são pessoas extremamentes 
diferentes entre si e cada uma carrega um esteriótipo de busca da felicidade. Unem-se 
às buscas e certezas das irmãs tantas outras, de pessoas aparentemente desconexas: 
um terapeuta pedófilo, um garoto de 11 anos preocupado com sua sexualidade, um 
casal de idosos em separação... Para encontrar a fellicidade individual, essas pessoas 
cometem atos condenados socialmente 
 
DVD2456 (circula) 
 
 

O sopro do coração 
Malle, Louis, 1932-1995 
França / Itália, 1972, 118 min 
 
Em 1954, na cidade de Dijon, vive Laurent, o filho mais novo da família burguesa 
Chevalier, juntamente com sua mãe, Clara, seu pai, Charles e seus irmãos mais 
velhos, Thomas e Marc. Enquanto os filhos mais velhos são verdadeiros delinquentes 
juvenis, avessos a regras e ao bom comportamento, Laurent é introspectivo, amoroso 
com a mãe, bom aluno e um apreciador de jazz e filosofia. Enquanto está descobrindo 
as mudanças no seu corpo e experimentando a liberdade que a idade lhe permite, é 
diagnosticado com sopro no coração e parte com a mãe para Bourbon le Eaux para 
um tratamento. Lá, Laurent descobre mais sobre si, faz amizades e aprofunda o amor 
que sente pela mãe, enquanto se cura. 
 
DVD2461 (circula) 
 
 

Ventre livre 
Azevedo, Ana Luiza, 1959- 
Brasil, 1994, 48 min 
 
O país do futuro é onde as crianças engravidam? O maior país católico do mundo é 
onde mais mulheres morrem em conseqüência de abortos? A décima economia do 
planeta é a do país onde 27 por cento das mulheres em idade fértil estão 
esterilizadas? O filme conta um pouco da história de Vera, Ivonete, Carmen, Denise, 
Maria do Carmo, Marlove - pessoas que nasceram no país com a mais desigual 
distribuição de renda da Terra. Um filme sobre a saúde da mulher no Brasil, enquanto 
o futuro não chega. (Cinemateca Brasileira) 
 
DVD2486 (circula), DVD3716 (circula) 
 
 

Esta não é a sua vida 



Furtado, Jorge, 1959- 
Brasil, 1991, 17 min 
 
Documentário sobre a vida de Noeli Joner Cavalheiro. Noeli mora num subúrbio de 
Porto Alegre, é dona de casa e tem dois filhos. Nasceu numa cidade do interior, foi pra 
capital, trabalhou numa padaria, casou. É uma pessoa comum. Mas não existem 
pessoas comuns. (Resumo extraído do site casacinepoa.com.br) 
 
DVD2488 (circula) 
 
 

Sra. Blackburn 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1967, 14 min 
 
O primeiro filme de Kluge sobre um membro de sua própria família: a Sra. Blackburn, 
sua avó de 95 anos de idade. Kluge a leva a fazer relatos e a improvisar, além de 
introduzir uma pequena ação narrativa. Resumo baseado no site 
www.witz.com.br/alexanderkluge/sinopses.html 
 
DVD2100 (não circula), DVD3739 (circula) 
 
 

Sede de paixões 
Bergman, Ingmar, 1918-2007 
Suécia, 1949, 84 min 
 
A nervosa bailarina Ruth e o seu marido Bertil regressam à Suécia em uma viagem de 
trem, após visitarem a Itália. O casal está sempre em conflito, brigam por banalidades, 
por terem diferentes opiniões sobre assuntos do cotidiano, mas estão sempre fazendo 
as pazes. Em flashbacks, Ruth relembra seu romance com o oficial de meia-idade 
Raoul, seu subseqüente aborto e sua carreira de balé. Em um episódio aparentemente 
separado em Estocolmo, no meio do verão, a viúva de meia-idade Viola é perseguida 
primeiro por um psiquiatra, Dr. Rosengren, e depois por um velho amigo de escola 
Valborg (Fonte: imdb.com) 
 
DVD2524 (circula) 
 
 

Ervas daninhas 
Resnais, Alain, 1922-2014 
França / Itália, 2009, 104 min 
 
Uma carteira perdida e encontrada abre a porta para uma aventura romântica para 
Georges e Marguerite. Depois de examinar os documentos de identificação de seu 
dono, não é uma questão simples para Georges entregar a carteira vermelha que 
encontrou à polícia. Marguerite também não pode recuperar sua carteira sem se 
deixar levar pela curiosidade sobre quem a encontrou. À medida que navegam nos 
protocolos sociais de agradecimento e reconhecimento, a turbulência entra em suas 
vidas cotidianas (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD2526 (circula) 
 
 



O homem de mármore 
Wadja, Andrzej 1926-2016 
Polonia, 1977, 154 min 
 
DVD2528: parte 1 e DVD2529: parte 2 
 
Em 1976, nos corredores do edifício de uma rede de televisão, a jovem cineasta 
Agnieszka tenta convencer um editor a fazer um filme sobre Mateusz Birkut, líder 
proletário cuja carreira terminou inesperadamente no começo dos anos 1950. Depois 
de algumas negociações, ela finalmente começa a pesquisa para a obra. As 
investigações sobre as causas do sucesso e da queda de Birkut levam-na a conhecer 
a história de vida desse homem, e também a descobrir sobre o amargo período do 
stalinismo na Polônia (Fonte: 43.mostra.org) 
 
DVD2528/9 (circula) 
 
 

Tudo que o céu permite 
SIRK, Douglas, 1897-1987 
Estados Unidos, 1955, 89 min 
 
Numa típica cidade americana na década de 50, Cary Scott, respeitável viúva da 
sociedade local, se apaixona por Ron Kirby, seu jardineiro. Apesar de ser 15 anos 
mais velha e de ter um casal de filhos adultos, ela decide viver essa paixão. Porém, 
terá de enfrentar a reprovação dos amigos e até dos filhos. 
 
DVD2541 (circula), DVD3332 (não circula) 
 
 

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

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. 
 
DVD2583 (não circula) 
 
 

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) 
 
DVD2585 (não circula) 
 
 

A carta 
Oliveira, Manoel de, 1908-2015 
Portugal / França / Espanha, 1999, 105 min 
 
Depois de sofrer sua primeira desilusão amorosa, Mademoiselle de Chartres aceita 
casar com Jacques de Clèves, um renomado médico, mesmo sem amá-lo. O coração 
da jovem, no entanto, redescobre a paixão ao conhecer o cantor Pedro Abrunhosa. A 
pressão desse amor proibido a leva a dividir seu dilema com o próprio marido, que não 
suporta o peso dessa revelação e morre alguns meses mais tarde. Mesmo viúva, ela 
continua sentindo-se impedida de assumir seu amor por Pedro. Desaparece sem 
deixar pistas. Alguns anos depois, seus amigos recebem uma carta da África: Madame 
de Clèves está vivendo com missionários, ajudando os feridos e desamparados da 
guerra civil (Fonte: 42.mostra.org) 
 
DVD2586 (não circula) 
 
 

Sempre bela 
Oliveira, Manoel de, 1908-2015 
Portugal / França, 2006, 66 min 
 
Em uma homenagem ao filme Belle de jour, do diretor Luís Buñuel, com roteiro Jean-
Claude Carrière, as personagens Henri Husson e Séverine Serizy se reencontram 
após quase quarenta anos. Séverine foge constantemente de Henri, mas ele insiste e 
só consegue marcar um encontro com ela quando promete contar a Séverine o que 
ele revelou a seu marido, quando este estava mudo e paralítico. Sevérine deseja 
saber se Henri contou ao seu marido que ela se prostiuía 
 
DVD2592 (não circula) 



Inquietude 

Oliveira, Manoel de, 1908-2015 
Portugal / França / Espanha / Suiça, 1998, 108 min 
 
Três contos interligados pelo sentimento de inquietude. No primeiro, em tom 
falsamente filosófico, aborda os tormentos de um velho pai que induz o filho ao 
suicídio para que ele passe à imortalidade. O segundo, com toques de romantismo, 
acompanha as desventuras de uma prostituta da região do Porto, nos anos 30, 
cortejada por um homem destroçado pelo amor. E o terceiro, influenciado pelo estilo 
folclórico, narra a lenda de uma jovem que descobre ter dedos de ouro (Fonte: 
43.mostra.org) 
 
DVD2594 (não circula) 
 
 

Falsa loura 
REICHENBACH, Carlos, 1945-2012 
Brasil, 2007, 97 min 
 
Silmara  é uma operária jovem e bonita que sustenta seu pai,  um ex-presidiário que 
foi deformado pelo fogo. Sérias decepções a aguardam ao se envolver com um cantor 
pop que conheceu num show e, mais tarde,  ao ser convidada a fazer um programa 
com  um outro ídolo romântico. 
 
DVD1690 (circula), DVD2575 (circula) 
 
 

Vaidosa 
Sherman, Vincent  1906-2006 
Estados Unidos, 1944, 147 min 
 
A jovem bonita, solteira e frívola dama da sociedade nova-iorquina Fanny Trellis vive 
constantemente cercada de pretendentes. Ela mora numa bela casa com seu amado 
irmão Trippy e apesar de manterem as aparências, eles estão sem dinheiro. Quando 
Fanny descobre que seu irmão poderá ser denunciado por fraude, ela resolve se casar 
com o patrão e credor dele, o rico judeu Job Skeffington. Trippy não aceita o 
casamento e quando a I Guerra Mundial eclode, ele se alista num esquadrão de 
aviação dos aliados. Pouco tempo antes do término do conflito, quando o marido de 
Fanny também já se alistara, eles recebem a notícia da morte de Trippy. Fanny culpa 
o marido e o trai com  seus pretendentes e por fim, quando descobre que também é 
traida por ele, termina com o casamento. Sua filha fica com o pai e vão para a Europa, 
deixando Fanny cada vez mais solitária. (Fonte: https://pt.wikipedia.org) 
 
XDVD0709 (circula) 
 
 

Vitória amarga 
Goulding, Edmund, 1891-1959 
Estados Unidos, 1939, 104 min 
 
Judith Traherne está no auge da sociedade jovem quando o Dr. Frederick Steele 
diagnostica um tumor cerebral. Após a cirurgia, ela se apaixona por Steele. O médico 
diz à secretária que o tumor voltará e eventualmente a matará, mas não conta isso 
imediatamente á Judith. Quando descobre se torna depressiva. Seu treinador de 



cavalos Michael, que a ama, diz a ela para tirar o máximo proveito da vida que puder. 
Ela se casa com Steele, que pretende encontrar uma cura para sua doença. Antes que 
ele parta para uma conferência em Nova York, ela percebe que perdeu a visão, as não 
conta nada ao marido, para que ele não desista dos planos. Judith sabe que está 
morrendo 
 
DVD2647 (não circula) 

 
 
Pi’õnhitsi, mulheres xavantes sem nome 
Tserewahú, Divino; Tôrres, Tiago Campos 
Brasil, 2009, 54 min 
 
Desde 2002, Divino Tserewahú tenta produzir um filme sobre o ritual de iniciação 
feminino, que já não se pratica em nenhuma outra aldeia Xavante, mas desde o 
começo das filmagens todas as tentativas foram interrompidas. No filme, jovens e 
velhos debatem sobre as dificuldades e resistências para a realização desta festa. 
Resumo extraído do livro Vídeo nas aldeias 25 anos. 
 
DVD2618 (circula) 
 
 

Trocando futuros no Ângela 
VILLELA, Bruno; IGLESIAS, Gabriela; BENSADON, Ligia 
Brasil, 2009, 15 min 
 
Clube de Trocas do Jardim Ângela é um grupo formado principalmente por mulheres 
da região do Jardim Ângela, na zona sul da cidade de São Paulo, que realizam trocas 
de produtos, serviços e saberes atráves de uma moeda social criada e gerida pelo 
grupo. Essas mulheres têm com o Clube uma relação de amizade e encontro, 
trazendo os produtos feitos por elas, ao mesmo tempo em que buscam satisfazer suas 
necessidades econômicas, necessidades essas que ainda não são plenamente 
satisfeitas e que geram críticas e descontentamentos.Enquanto proposta da Economia 
Solidária, os Clubes de Trocas ocorrem em diversos outros lugares, e são uma forma 
criativa de realizar trocas, com a construção do espaço pelos próprios participantes. 
 
DVD2652 (circula) 
 
 

Rainhas 
SOUSA, Dayanne Martins 
Brasil, 2010, 39 min 
 
As histórias de passistas de diferentes escolas de samba se cruzam nesse 
documentário, gravado durante a disputa do título do Carnaval de São Paulo de 2010. 
O documentário mostra como eles lidam com uma cultura que as coloca como o 
principal símbolo de sensualidade; a vaidade; o gosto pela admiração e o cuidado com 
o corpo se traduzem, para elas, num sonho: ser rainha. Resumo retirado da capa do 
DVD. 
 
DVD2672 (circula) 
 
 



Coisa de mulher 
FONSECA, Eliana 
Brasil, 2005, 97 min 
 
Cinco amigas moram no mesmo prédio de classe média, cada uma representando um 
prefil: a profissional solteira; a futura mãe; a recém separada; a pudica sonhadora e a 
esposa cansada. A chegada de um escritor ao edifício, Murilo, abala as estruturas de 
todas elas, que passam a procurá-lo com desejos e problemas. Resumo retirado do 
folheto que acompanha o DVD. 
 
DVD2752 (circula) 

 
 
Mulheres do Brasil 
Martino, Malu de 
Brasil, 2006,  
 
Esmeralda é uma menina mimada, em Salvador, que tenta se realizar no amor, mas 
se envolve em grandes confusões. Em Maceió, a estudante Ana vive u a crise 
existencial e parte para um projeto com rendeiras, no qual conhece a independente 
Júlia. No Rio de Janeiro, uma porta-bandeira perde o emprego e enfrenta a doença da 
mãe. Em Curitiba, duas garçonetes embalam suas fantasias com um programa de 
ráio. E, em São Paulo, uma divorciada madura luta para encontrar um novo emprego e 
um novo amor. 
 
DVD2776 (circula) 
 
 

Dias contados: mães encarceradas no Estado de São Paulo 
Garcia, Cláudia 
Brasil, 2009, 42 min 
 
Aborda a realidade da gravidez e da maternidade encarceradas, o drama da 
separação na vida das mães, o problema que a ruptura provoca no desenvolvimento 
da criança e as disputas pela guarda dos filhos das detentas. O atendimento médico 
recebido pelas mães e pelos bebês no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário é 
debatido, em depoimentos de detentas, médicos e enfermeiras, que exprimem 
opiniões divergentes. Especialistas falam sobre as vantagens e desvantagens da 
proposta de aumentar o período de amamentação, durante o qual a criança pode 
permancer com a mãe. 
 
DVD2863 (circula) 
 
 

Meus caros amigos 1 
Monicelli, Mario 1915-210 
Itália, 1975, 127 min 
 
Perozzi, um jornalista ciquentão, depois de um dia de trabalho decide terminar e 
começar o próximo dia de uma maneira diferente com seus amigos Necchi, Melandri, 
Macetti e Sassaroli. Para isso passa de casa em casa para recrutá-los para uma 
aventura sem prazo para terminar, enquanto lembra de outras aventuras que viveram 



juntos. Os amigos de longa data pregam peças e trotes em todos que cruzam seu 
caminho e nem mesmo a morte os impede a achar graça em tudo 
 
DVD3147 (circula) 
 

 
Meus caros amigos 2: quinteto irreverente 
Monicelli, Mario, 1915-2010 
Itália, 1982, 121 min 
 
Os amigos cinquentões se encontram agora no túmulo Perozzi e passam a relembrar 
saudosos os trotes que armavam enquanto ele ainda era vivo. No cemitério pregam 
peças em outras pessoas e planejam quais as novas balbúrdias que irão causar. 
 
DVD3148 (circula) 
 
 

Lola: a flor proibida 
Demy, Jacques 1931-1990 
França / Itália, 1961, 90 min 
 
Lola é o nome artístico de Cecillé, uma dançarina de boate, que é mãe solteira. O pai 
de seu filho, Michel, partiu assim que soube de sua gravidez e Lola o espera voltar há 
sete anos. Em um passeio pela cidade com o filho, encontra um amigo de infância, 
Roland, que sempre foi apaixonado por ela. Quando a encontra, o rapaz, até então 
entediado e cansado da vida, revive a paixão e tenta conquistar Lola. Enquanto espera 
a volta de Michel, ela se relaciona com outros homens, frequentadores da boate e 
quando decide partir com o filho, em busca de uma outra vida, é surpreendia pela volta 
de Michel, que veio buscá-la e ao filho. 
 
DVD3153 (circula) 
 
 

No turbilhão da metrópole 
Vidor, King, 1894-1982 
Estados Unidos, 1931, 79 min 
 
Em um dia de verão em Nova York, vizinhos de um prédio conversam sobre a vida de 
outros vizinhos, enquanto tentam se refrescar. São muito vizinhos: a Sra. Jones, a 
fofoqueira; a Sra. Maurrant, que aparentemente tem um caso extra conjugal com o 
leiteiro, o Sr. Sankey; as crianças barulhentas, entre elas Willie Maurrant; o rabugento 
e conservador Sr. Maurrant; o jovem Sam Kaplan, estudioso e apaixonado pela 
senhorita Rose Maurrant, entre outros, mas a fofoca principal é o caso que a Sra. 
Maurrant está mantendo com o leiteiro.Todos os vizinhos sabem que quando seu 
esposo sai para trabalhar, ela recebe o Sr. Sankey no apartamento. No dia seguinte 
ao da fofoca, enquanto os amantes estão juntos no apartamento da Sra. Maurrant, o 
Sr. Maurrant chega de surpresa e mata a mulher e seu amante. Rose e seu irmão, 
Willie, precisam agora encontrar um lugar para morar e então recebem a 
solidadriedade dos vizinhos mais gentis. 
 
DVD3154 (circula) 
 
 



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

Wanda 
Loden, Barbara 1932-1980 
Estados Unidos, 1970, 102 min 
 
Wanda é uma jovem mulher casada, que abandona a casa, o marido e os filhos 
pequenos por não se considerar boa o suficiente para eles e vai viver na casa da irmã. 
Como o cotidiano da irmã não é muito diferente do que ela estava habituada a viver, 
Wanda sai da casa dela e vaga pela cidade, praticamente sem dinheiro, até encontrar 
Dennis, um ladrão autoritário e violento. Ela se junta a ele, ganha roupas, comida e 
parece feliz apesar da brutalidade com que ele a trata. Quando Dennis morre durante 
um assalto, Wanda volta a vagar sozinha pela cidade. 
 
DVD3164 (circula) 
 
 

A longa noite de loucuras 
Bolognini, Mauro 1922-2001 
Itália, 1959, 91 min 
 
Scintillone e Ruggeretto são dois deliquentes que acabaram de roubar quatro fuzis. 
Para despistar a polícia, param na rua e chamam duas prostitutas, Anna e Suplizia, e 
as levam com eles ao encontro do comprador da mercadoria roubada. Lá conhece 
Bella-Bella, que se opferece para ajudar a vender as armas, o que não dá certo  e os 
cinco vão parar na casa de um surdo-mudoi, amigo das prostitutas, que compra a 
mercadoria. Junta-se a eles a prostituta Antonella, a pedido de Bella-Bella. Os rapazes 
combinam de abandonar as prostitutas no meio do caminho, fazem isso e só depois 
percebem que elas, sabendo que seriam abandonadas na estrada, roubam todo o 
dinheiro. Enquanto procuram Anna, Suplizia e Antonella, conhecem outros 
delinquentes, chefiados por Achille, com quem cometem atrocidades nas ruas da 
cidade e de quem ganham dinheiro. Bella-Bella decide ficar com todo dinheiro ganho 
pra ele, leva uma surra de Ruggeretto e é roubado por Scintillone, que esbanja com a 
mulher porquem é apaixonado, Rossanna, tentado frequentar o melhor restaurante da 
cidade, mas é impedido por já ter causado problemas ali. Ruggeretto vê a confusão, 
quando o amigo é levado pela polícia e vai atrás do dinheiro, que Rossanna pegou, e 
também atrás de Rossanna por quem é apaixonado. 



DVD3174 (circula) 
 
 

A entrevista 
Solberg, Helena 
Brasil, 1967, 19 min 
 
Uma crítica aos valores sociais de mulheres da classe média alta do Rio de Janeiro. 
(Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3442 (circula) 
 
 

Desejos proibidos 
Ophuls, Max 1902-1957 
França / Itália, 1953, 97 min 
 
Louise é uma jovem e frívola condessa casada com o general André. Endividada por 
comprar muitos objetos caros, ela decide vender os brincos de brilhante que ganhou 
do marido como presente de casamento. Louise pede sigilo ao Sr. Rémy, o joalheiro, e 
conta ao marido que perdeu os brincos, fato que é publicizado e todos ficam sabendo. 
O Sr. Rémy, preocupado com sua reputação, pois está com os brincos que 
supostamente foram roubados, conta ao general André o que realmente aconteceu e 
este decide comprá-los de volta e presentear a amante, que está de partida para 
Constantinopla. A amante, por sua vez, quando chega ao seu destino, vende os 
brincos para jogar em um cassino e a jóia é comprada pelo barão Donati, que 
desembarca na cidade em que Louise mora, onde a encontra e passa a frequentar as 
mesmas festas e bailes. A proximidade entre Donati e a condessa cresce, eles se 
apaixonam e ele a presenteia com os brincos, os mesmos que ela vendeu. Cercada 
por mentiras que ela mesma criou, Louise parece mais consciente do que sua 
frivolidade causou, pois o general André e o barão Donati se enfrentarão em um duelo 
para honrar, cada um, seu papel social. 
 
DVD3177 (circula) 
 
 

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



Imitação da vida 

Sirk,Douglas, 1897-1987 
Estados Unidos, 1959, 124 min 
 
Lora, uma aspirante à atriz, perde sua filha Susie em uma praia. Ela é encontrada por 
Annie, uma mulher negra, sem-teto e bastante servil, que também tem uma filha, 
Sarah Jane. As duas meninas parecem se entender muito bem e quando as duas 
mulheres se encontram, Annie se propõe a trabalhar para Lora, cuidando de sua filha 
em troca de teto e comida. Lora aceita e elas vão morar juntas com suas crianças. Na 
praia elas também conhecem Steve, um aspirante a fotógrafo que se apaixona por 
Lora e passa a frequentar sua casa quando iniciam um romance. Ele pede para que 
Lora deixa de tentar ser atriz, exatamente no momento em que a carreira dela começa 
a deslanchar e ela decide não vê-lo mais. Enquanto Lora fica cada vez mais famosa, 
se afastando da filha e de Annie, 10 anos se passam e Sarah Jane, que desde 
pequena quer ser considerada branca e se envergonha da mãe negra, passa a ignorá-
la e sai decasa para trabalhar como corista no Moulin Rouge. Já Susie se torna uma 
jovem ingênua e carente, que se apaixona pelo primeiro homem que lehe dá atenção, 
o mesmo Steve que conheceram na praia e que retorna para reavivar o romance que 
teve com Lora. Ao descobrir sobre o emprego da filha, Annie começa a adoecer e 
morre. O desejo de que seu dinheiro seja destinado à Sarah Jane e ao funeral 
majestoso, com direito a cavalos brancos e músicas sem lamentos é realizaddo pela 
amiga Lora. 
 
DVD3207 (circula), DVD3336 (circula) 
 
 

O que fiz eu para merecer isto? 
Almodóvar, Pedro, 1949- 
Espanha, 1984, 104 min 
 
Glória é uma dona de casa analfabeta que vive em um minúsculo apartamento no 
subúrbio de Madri com a família: o marido Antonio, um taxista machista, também 
analfabeto, os filhos Toni e Miguel, o primeiro traficante de drogas e o segundo 
homosexual, com a sogra, uma senhora viciada em doces e água com gás da 
Catalunha e com um lagarto, chamado Dinheiro, que a sogra encontra em um passeio 
pelo parque. Gloria trabalha como empregada doméstica, contrariando o marido, para 
completar o orçamento e está sempre atarefada com os serviços de casa  e com os 
problemas da família. Sua única distração é a amizade com a vizinha Cristal, uma 
jovem prostituta, que tem clientes peculiares. Antonio, que já teve um caso com uma 
cantora alemã na época em que trabalhava como motorista na Alemanha, aguarda 
ansioso sua chegada e manda Gloria passar uma camisa para que ele a encontre, 
mas ela se nega e assim começa uma discussão, que termina com a morte de 
Antonio, atingido pela esposa por um osso de pernil. A polícia chega para investigar o 
assassinato, interroga os moradores do prédio ,mas não consegue solucionar o crime. 
A sogra e Toni decidem ir morar em um vilarejo e Miguel foi adotado por um dentista, 
Glória está sozinha. Quando ela chega em casa e encontra tudo no lugar onde deixou 
e a casa arrumada, se deprime, mas logo vê Miguel chegando em casa, pois soube da 
morte do pai através do irmão e quer voltar a viver com a mãe. 
 
DVD3208 (circula) 
 
 

Pepi, Luci, Bom e outras garotas de montão 
Almodóvar, Pedro 1949- 



Espanha, 1980, 86 min 
 
Pepi, uma jovem que vive no subúrbio de Madri, tem sua casa invadida por um policial 
abusivo, que é seu vizinho e vê da sua casa os vasos de maconha que ela cultiva da 
janela. Em vez de prendê-la, ele a estupra. Pepi fica furiosa, já que tinha planos de 
vender sua virgindade, pois os pais não querem mais suntentá-la, e arquiteta uma 
vingança. Começa a se aproximar de Luci, a esposa submissa do policial que a 
estuprou, para tentar convencê-la a se separar dele. Elas começam uma amizade e 
quando Pepi descobre os desejos sadomasoquistas de Luci a apresenta para Bom, 
uma jovem lésbica, cantora de uma banda punk rock. Luci deixa a casa do marido 
para viver com Bom, mas ele a surpreende um dia voltando para casa e a espanca, 
realizando o grande desejo de Luci, que decide voltar a morar com ele. 
 
DVD3209 (circula) 
 
 

No limiar da vida 
Bergman, Ingmar 1918-2007 
Suécia, 1958, 84 min 
 
Três mulheres se conhecem em uma maternidade: Cecília Elliot, Hjördis Petterson 
(Bibi Andersson) e Stina Andersson e compartilham entre si suas diferentes 
experiências, expectativas e sentimentos sobre a maternidade. Cecília estava grávida 
de quase dois meses, mas teve um sangramento e perdeu o bebê, a jovem Hjördis foi 
abandonada pelo pai do bebê e está internada porque tentou abortá-lo e Stina 
aguarda ansiosa e alegre a chegada do seu bebê, que está atrasado. As três são 
atendidas pela amorosa e cuidados enfermeira Brita. Na primeira noite que passam 
juntas, Stina finalmente entra em trabalho de parto, enquanto Hjördis é consolada por 
Cecília. Assim que amanhece são informadas, com  a chegada de Stina no quarto, 
que seu bebê morreu e que Hjördis recebeu alta, ela decide seguir com a gravidez. 
 
DVD3211 (circula) 
 
 

Thelma &  Louise 
SCOTT, Ridley, 1939- 
Estados Unidos, 1991, 130 min 
 
Jovem maltratada pelo marido e garçonete quarentona desiludida com a vida e com os 
homens saem sozinhas em férias, enfrentando complicações na viagem. Resumo: 
Vídeo 1997. 
 
VC0561 (não circula) 
 
 

Alô tetéia 
Joffily, José 
Brasil, 1978, 11 min 
 
De forma bem-humorada, o filme narra as aventuras, ou desventuras de uma típica 
garota da zona sul do Rio de Janeiro que resolve ir à praia, mas seu carro não pega. 
Decidida, ela vai de ônibus e se mete em mil trapalhadas 
 
DVD3469 (circula) 



Balada das duas mocinhas de Botafogo 

Valle, Fernando; Caetano, João 
Brasil, 2006, 14 min. 
 
Duas irmãs, Marília e Marina, buscam no sexo e na noite do Rio de Janeiro uma 
resposta para escapar ao vazio de suas vidas. Abandonadas pelo pai, que deixou a 
família e sumiu, abandonadas pela mãe, que vive com elas mas em nada compartilha 
sua vida com as filhas, Marília e Marina se apóiam uma na outra e buscam um 
caminho. Sem guia ou referência, em meio a noitadas sem memória e relações sem 
sentido, elas procuram uma saída - qualquer saída. (Fonte: www.portacurtas.org.br) 
 
DVD3455 (circula) 
 
 

Em nome da lei 
Guimarães, Rodrigo 
Brasil, 1986, 5min 
 
Enquanto um sanfoneiro se apresenta, um garoto rouba a bolsa de uma senhora. 
Panorama sobre o autoritarismo e a opressão, através de três personagens que se 
movimentam em sincronismo com a trilha musical. Resumo extraído do site 
http://www.cinemateca.gov.br/ 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

Viagem de ônibus 
Schorr, Daniel 
Brasil, 1986, 7min 
 
Viagem de um jovem a caminho do trabalho. Cenas do cotidiano urbano do Rio de 
Janeiro, observadas a partir da janela de um ônibus que cruza a cidade, misturam-se 
ao sonho na imaginação da jovem. Resumo extraído do folheto que acompanha o 
DVD 
 
DVD3523 (circula) 
 
 

Carolina 
De, Jefferson 
Brasil, 2003, 15 min 
 
No final dos anos 50, Carolina Maria de Jesus escreve em seu diário, relatos de sua 
vida na favela, a fome, o preconceito e a miséria. Nos anos 60 o diário é publicado e a 
escritora recebe reconhecimento, mas morre no final dos anos 70 no esquecimento e 
na pobreza 
 
DVD3552 (circula) 
 
 

Messalina 
Oliveira, Cristiane 
Brasil, 2004, 14 min 



 
Um telefone público insiste em tocar numa avenida de Porto Alegre. Isabel, uma jovem 
cega, atende o chamado. Um convite faz com que ela mergulhe numa fantasia que irá 
ajudá-la a quebrar os limites impostos por sua deficiência. (Sinopse extraída do folheto 
que acompanha o DVD) 
 
DVD3554 (circula) 
 
 

Desventuras de um dia ou a vida não é um comercial de 
margarina... 
Meirelles, Adriana 
Brasil, 2004, 10 min 
 
Logo cedo, trânsito e preocupações ocupam os pensamentos de Luiza. Mal começa a 
trabalhar e já se vê envolvida nas situações cotidianas que a irritam e entediam. Assim 
passa o seu dia, tentando cumprir o fluxo de trabalho e assumindo elementos 
metafóricos de seus sentimentos em cada momento. No final do dia volta para casa 
cansada. Junto ao namorado, se "restaura" e num beijo final o mundo parece ter outra 
cores. (Sinopse extraída do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3554 (circula) 
 

 
Dalva 
Leone, Caroline 
Brasil, 2004, 10 min 
 
Cotidiano de uma mãe solteira que vive na cidade de São Paulo 
 
DVD3554 (circula) 
 
 

Reminiscência 
Nunes, Eduardo 
Brasil, 2001, 12 min 
 
Uma mulher idosa que perdeu a visão aos 32 anos relembra fatos de sua vida. 
 
DVD3557 (circula) 
 
 

Dedicatórias 
Vaisman, Eduardo 
Brasil, 1997, 15 min 
 
Uma jovem viúva coleciona dedicatórias amorosas em livros, é cortejada pelo patrão e 
pelo dono do Sebo. 
 
DVD3560 (circula) 
 
 

A vingança da bibliotecária 



Dellape, Santiago 
Brasil, 2005, 5 min 
 
Jamais perturbe o silêncio de uma biblioteca, ou despertará a fúria da bibliotecária 
decrépita. Filmofagia de signos do imaginário terrorifico universal. (Sinopse do folheto 
que acompanha o DVD) 
 
DVD3560 (circula) 
 
 

Maria Capacete 
Bezerra, Eduardo; Santos, Victor Luiz dos 
Brasil, 2006, 21 min 
 
Retrata o cotidiano de uma figura excêntrica do bairro Vila Margarida, na cidade de 
São Vicente, litoral São Paulo. Vista como uma pessoa sem sentimentos e 
perspectivas, Maria Capacete, com sua garra, enfrenta preconceitos, humilhações e 
chacotas de todos, mas não perde a vontade de viver (Sinopse do folheto que 
acompanha o DVD) 
 
DVD3561 (circula) 
 
 

Meninas 
Alves, Paula 
Brasil, 1997, 17 min 
 
Duas amigas sofrem com o preconceito e a opressão da sociedade católica e 
conservadora de uma típica cidade do interior brasileiro. Diante das pressões da igreja 
e da família, uma delas resolve deixa a cidade. (Sinopse do folheto que acompanha o 
DVD) 
 
DVD3563 (circula) 
 
 

O cão sedento 
Sales, Bruno de 
Brasil, 2005, 10 min 
 
Na periferia de João Pessoa um serial killer rouba, mata e queima suas vítimas sem 
derramar uma única gota de sangue. (http://portacurtas.org.br) 
 
DVD3566 (circula) 
 
 

Françoise 
Conde, Rafael 
Brasil, 2001, 22 min 
 
Uma garota chamada Françoise. Um viajante esperando a partida. O encontro entre 
dois solitários numa estação rodoviária. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3569 (circula) 



Eletrodoméstica 

Mendonça Filho, Kleber 
Brasil, 2005, 22 min 
 
O dia a dia de uma família de classe média que possui vários eletrodomésticos e 
aparelhos eletrônicos supérfluos. (livre tradução do site www.imdb.com) 
 
DVD3571 (circula) 
 
 

Danae 
Galvão, Gustavo 
Brasil, 2004, 9 min 
 
Uma mulher e um homem trocam beijos num parque. O tempo passa, a relação esfria 
e o homem abandona Maria, sem motivo aparente. Ela sofre. Até que uma 
desconhecida a abraça por trás. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3571 (circula) 
 
 

Amassa que elas gostam 
Coster, Fernando 
Brasil, 1998, 15 min 
 
Mulher solitária e casta descobre o amor de forma muito pouco convencional. Ao 
entrar, por engano, em um cinema pornô, se apaixona pelo protagonista, um atleta 
sexual feito de massa de modelar. Uma relação atípica que leva a um desfecho 
dramático e surpreendente. (Sinopse do site portacurtas.org.br) 
 
DVD3571 (circula) 
 
 

A árvore da miséria 
Vilar, Marcus 
Brasil, 1998, 12 min 
 
Depois de expulsar alguns meninos de sua árvore, D. Miséria atende um mendigo que 
se diz enviado de Deus. Seu cotidiano é modificado quando a morte vem buscá-la 
para o outro mundo. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3578 (circula) 
 
 

O satélite 
Mancuso, Bruno 
Brasil, 2007, 21min 
 
Retrato de uma mulher grávida no dia em que sua crise de identidade irrompe 
precipitando-a na loucura. Amanda acorda, desce as escadas (a decoração de sua 
casa revela uma classe social privilegiada) e encontra seu marido na sala, tomando 
café da manhã. Mirian aparece para servi-los; trabalha como doméstica da casa. 
Neste momento, evidência-se o desconforto entre o casal e a arrogância que o marido 



impõe à doméstica. (A personagem Miriam, não por acaso, tem pele de cor negra). 
Amanda demonstra certa benevolência com relação à Mirian. O filho do casal, de dez 
anos, aparece e sai com o pai. Amanda sai de casa a princípio para ir ao médico, 
porém, não pega o táxi que a esperava. Escolhe perambular sem rumo por uma praça. 
Lá, Amanda avista Eugênia e Celeste, mãe e filha, negras, que passam. Amanda as 
segue. Depois de certo tempo, mãe e filha se separam. Amanda passa a seguir a mãe 
até sua casa. Amanda passa mal em frente à casa de Eugênia que, ao percebê-la 
neste estado, a faz entrar. Dali em diante evidencia-se que Amanda não está, nem 
psicologicamente, nem fisicamente, bem. Começa a chamar Eugênia de mãe. Eugênia 
decide leva-la ao hospital onde sua filha trabalha como médica obstetra. No hospital, 
Amanda tem um ataque de nervos quando Celeste tenta fazer seu diagnóstico. 
Amanda entra em trabalho de parto e a cena termina. Na última cena, depois de uma 
elipse temporal, Amanda e Eugênia estão no quarto do pós-parto, onde uma 
enfermeira entra com um bebê e entrega à Amanda. A criança é negra e todas 
parecem felizes. (resumo do autor) 
 
DVD3602 (circula) 
 
 

Dossiê Rê Bordosa 
Cabral, Cesar 
Brasil, 2008, 16 min 
 
Misturando depoimentos reais e personagens ficcionais das tiras de Angeli, o curta 
brinca com o "assassinato" da personagem Re Bordosa. (Sinopse do site cineclick) 
DVD3583 (circula) 
 
 

Cinco naipes 
Souza, Fabiano de 
Brasil, 2004, 24 min 
 
Antes de morrer, Dagoberto deixa uma mensagem gravada em vídeo para Flávio, 
pedindo para terminar o livro que ele estava escrevendo e para cuidar de sua ex-
esposa Dorotéia e sua filha Jana, que possuem um pequeno hotel na beira da praia. 
Antes de sua ida, durante uma noite Flávio sai com Rodrigo, um homem mais jovem. 
Flávio se envolve com Dorotéia. Rodrigo recebe uma carta e vai atrás de Flávio na 
pousada e acaba se envolvendo com Jana. Ele não encontra Flávio que deixa a 
pousada porque sente atração por Jana. 
 
DVD3582 (circula) 
 
 

A voz da felicidade 
Nadotti, Nelson, 1958- 
Brasil, 1987, 10 min 
 
Amaro Amaral põe no ar "A voz da felicidade", um quadro de seu programa de TV. 
Disca um número de telefone ao acaso e estabelece um diálogo absurdo com Maria, 
dona de casa entregue à sua angústia. Show business versus carência afetiva: quem 
sairá vencedor? (Resumo retirado do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3588 (circula) 
 



 

Sistema interno 
Durão, Carolina 
Brasil, 2007, 17 min 
 
Uma mulher sai de casa para mais um dia de trabalho, as câmeras de vigilância são 
acionadas flagrando seu trajeto entre a casa e o trabalho. Em casa à noite, o zapping 
diante da telvisão irá confrontá-la com sua condiçõa solitária. (Resumo retirado do blog 
primeiro plano 2008 e do folheto que acompnha do DVD) 
 
DVD3588 (circula) 
 
 

Otto Lara Resende ou... Bonitinha, mas ordinária 
Carvalho, J. P. de 
Brasil, 1963, 101 min 
 
Edgar, moço pobre, recebe de Peixoto uma proposta: casar com Maria Cecília, filha de 
seu patrão, rica e bonitinha, que foi violentada. A princípio reluta, mas acaba aceitando 
pelo dinheiro. Fica noivo, e, ao se despedir de sua antiga namorada, ela lhe revela que 
é prostituta. Peixoto então, resolve lhe contar a verdade: ele é amante de Maria Cecília 
e ela mesma encomendara a agressão sexual. Ele sai a procura da antiga namorada, 
tirando-a da prostituição. 
 
DVD2866 (circula) 
 
 

O olho mágico do amor 
Martins, Francisco Cataldi (Ícaro), 1954-; Garcia, José Antonio, 1955-2005 
Brasil, 1981, 84 min 
 
Uma jovem de 17 anos que trabalha como secretária em um escritório na Boca do 
Lixo, região central da cidade de São Paulo. Um dia, descobre atrás de um quadro na 
parede um pequeno buraco que dá para um quarto de hotel. Ali vive uma prostituta 
que recebe seus clientes. A jovem deslumbrada e envolvida em seu voyeurismo, muda 
todo o seu cotidiano para poder acompanhar os casos amorosos da prostituta. 
(Folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3617 (circula) 
 
 

Stelinha 
Faria Jr., Miguel, 1944- 
Brasil, 1990, 113 min 
 
A ascensão e queda de uma ex-estrela do rádio brasileiro nos anos 50. Com três 
meses de aluguel vencido, Stelinha afoga sua frustração com o presente inglório no 
fundo de um copo. Durante um de seus ataques de depressão, é socorrida por Eurico, 
líder de uma banda de rock. Stelinha era ídolo de sua mãe e, por compaixão, o rapaz 
tenta reerguê-la, dando-lhe a oportunidade de um novo começo. O grande desafio, 
porém, será enfrentar o derrotismo da própria cantora." (ALSN/DFB-LM)  "Stelinha já 
foi rainha da MPB e ídolo do rádio. Hoje, decadente e solitária, circula pelas noites do 
Rio em busca de alguma emoção indo sempre além do último copo. Eurico é um 
roqueiro em ascensão. O encontro dos dois numa madrugada de Copacabana 



provoca em Eurico compaixão e fascínio por um ídolo de sua infância. Decide ajudá-la 
a voltar a cantar (Folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3618 (circula) 
 
 

A navalha na carne 
Chediak, Braz, 1942- 
Brasil, 1969, 91 min 
 
As desventuras de  Neusa Sueli, uma prostituta, e seu Vado, seu cafetão. Enquanto 
Sueli sai às ruas para conseguir dinheiro, Vado descança sossegado. Mas para 
surpresa de ambos eles são roubados pelo faxineiro Veludo, um homossexual viciado 
em drogas. (Folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3619 (circula) 
 
 

A super fêmea 
Massaini Neto, Anibal, 1945- 
Brasil, 1973, 101 min 
 
Um laboratório de produtos farmacêuticos vai lançar no Brasil a pílula anticoncepcional 
para homens. Para a publicidade do lançamento, contrata os serviços de uma agência 
de propaganda, que começa a fazer uma pesquisa de opinião entre os consumidores 
em potencial. A pesquisa revela que 83 porcento dos homens consultados temem 
tomar a pílula, com receio de que o produto possa diminuir sua virilidade. Na verdade, 
nada há a temer, demonstra o laboratório, uma vez que, administrada 
experimentalmente a animais machos, a pílula nada revelou de nocivo à potência. Mas 
como induzir o público a aceitar o produto? A agência de propaganda recorre então às 
luzes de seu melhor redator, um supercérebro capaz de dar a melhor solução aos 
problemas mais difíceis. O gênio tem a solução na ponta da língua. O homem que se 
pretende atingir, o brasileiro, apoia-se em três mitos fundamentais: a mulher, o jogo e 
o café. E é a partir desses estimulantes que uma campanha publicitária - com base no 
lançamento de uma mulher-mito, A SUPER FÊMEA - atinge seus objetivos. 
(Cinemateca Brasileira) 
DVD3622 (circula) 
 
 

O cárcere e a rua 
Sulzbach, Liliana 
Brasil, 2004, 80 min 
 
Cláudia é a presidiária mais antiga e respeitada da Penitenciária Madre Pelletier. A 
que dá ordens e protege. Protege, por exemplo, a jovem Daniela, que corre risco de 
vida por ser acusada de matar o próprio filho. Mas Cláudia, assim como outra 
companheira de presídio, Betânia, deve deixar a penitenciária em breve. Daniela terá 
de se defender sozinha. Cláudia sai em busca do filho. Betânia sente a tentação de 
deixar de lado as regras do regime semiaberto para viver a liberdade em companhia 
de um novo amor. (Resumo retirado do folheto). 
 
DVD3641 (circula) 
 
 



Ribeirinhos do asfalto 
Castro, Jorane 
Brasil, 2011, 27 min 
 
Deisy mora na ilha do Combu, em frente a Belém, do outro lado do rio. Ela sonha em 
morar na cidade, em meio às luzes que vê de sua casa na entrada da mata. Com a 
ajuda da mãe, vai tentar realizar seu desejo. (PortaCurtas) 
 
DVD3655 (circula) 
 
 

Engano 
Borges, Cavi 
Brasil, 2008, 12 min 
 
Um homem faz uma ligação para avisar que chegará atrasado para o teste de um 
comercial. Uma mulher atende e avisa que ele ligou para o número errado. Eles 
começam a conversar e descobrem uma série de coincidências. 
 
DVD3655 (circula) 
 
 

A pessoa é para o que nasce 
Berliner, Roberto 
Brasil, 1998, 6min 
 
Documentário sobre três irmãs cegas que viveram toda sua vida cantando e tocando 
ganzá em troca de esmolas nas cidades e feiras do Nordeste do Brasil, a região mais 
pobre do país. O filme acompanha os afazeres cotidianos destas mulheres e revela as 
curiosas estratégias de sobrevivência da qual participam parentes e vizinhos. 
Mergulha em sua história, flagrando uma trama complexa de amor e morte, miséria e 
arte. E acompanha, numa reviravolta inesperada, o efeito-cinema na vida destas 
mulheres, transformando-as em celebridades. Um filme em que diretor e personagens 
confrontam-se com os laços que surgem entre eles, revelando a sedução e os riscos 
do ofício de documentarista. (Resumo adaptado da Cinemateca Brasileira) 
 
DVD3658 (circula) 
 
 

Lurdinha, a vendedora de ilusões 
Cavalcanti, Cesar 
Brasil, 2007, 26 min 
 
Ilha de Santa Catarina, Florianópolis. Lurdinha, uma mulher de aproximadamente 40 
anos, vestida elegantemente, vende bilhetes de loteria no centro da cidade. Uma 
abordagem poética conduzida pelos relatos do cotidiano de Bernardo Soares, um dos 
heterônimos de Fernando Pessoa, sobre a importância de personagens que poderiam 
ficar no anonimato, mas que se tornam um elo entre a vida privada e coletiva da 
população urbana. (Sinopse do folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3672 (circula) 
 
 



Quando o céu desce ao chão 
Ioshi, Marcos 
Brasil, 2011, 17 min 
 
1,67 m. Calçado 36. Cabelos curtos pretos. Fumante. 2011. Tatuagens. 37 cm de 
panturrilha. Virginiana. Sofia não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. 
 
DVD4111 (não circula), DVD4112 (circula) 
 
 

Várias vidas de Joana 
Carvalho, Abelardo de; Borges, Cavi 
Brasil, 2009, 9 min 
 
Feito apenas com imagens de arquivo, mostra a vida de Joana, mulher que nasceu em 
uma pequena cidade do interior do Brasil e decidiu estudar no Rio de Janeiro em 
1968. Sua história se mistura com aquele momento da história brasileira: o período da 
ditadura militar. (Resumo retirado do folheto) 
 
DVD3691 (circula) 
 
 

Felizes para sempre 
Mastro, Ricky 
Brasil, 2009, 8 min 
 
O filme retrata o casal de mulheres Lu e Lígia, que vivem juntas há mais de 30 anos. 
(Sinopse do folheto que acompanha o DVD) 
 
DVD3693 (circula) 
 
 

Tempo de ira 
Mello, Gisella de; Cartaxo, Marcélia 
Brasil, 2003, 16 min 
 
Após vinte anos da tragédia da outrora grande família Candóia, resta à única filha 
mulher, Cícera, cuidar de sua mãe enferma, num ambiente de estio na seca do sertão. 
Ela vive o conflito entre tratar das poucas cabras magras e zelar pela mãe ou fugir 
com o namorado. (Sinopse baseada nos sites PortaCurtas e Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3690 (circula) 
 
 

Rio de mulheres 
Maure, Cristina; Oliveira,  Joana 
Brasil, 2009, 21min 
 
Em um ambiente muito seco, onde a água é escassa, mulheres vivem entre crianças e 
outras mulheres 
 
DVD3692 (circula) 
 



O ovo e a galinha 
Silva, Vanessa Bruno de Souza e 
Brasil, 2015, 50 min 
 
Em sua casa, uma mulher insone se perde e se encontra diversas vezes, imersa em 
uma realidade inexistente, paralela. Sonho, memória e vigília se alternam em sua 
mente. Contudo, ao observar um ovo em cima da mesa, cria uma nova percepção do 
que acontece ao seu redor. (Sinopse do site Esponja Cultural). 
 
DVD3700 (não circula), XDVD1415 (circula) 
 
 

Uma vida e outra 
Aragão, Daniel 
Brasil, 2006, 17 min 
 
Nara está grávida. Dizem que ela não vai ser uma boa mãe. Mas tudo na vida é uma 
questão de escolha. (Programadora Brasil) 
 
DVD3716 (circula) 
 
 

Réquiem 
Toledo, Moíra; Dezorzi, Flavio 
Brasil, 2000, 9 min 
 
Lena está em uma cabine no céu e conversa com João em sonho. A mulher que gera 
dignifica o homem. (Programadora Brasil) 
 
DVD3716 (circula) 
 
 

Livros no quintal 
Cruxen, Vinicius 
Brasil, 2009, 13 min 
 
Sônia, uma escritora homossexual, é a personagem que nos conduz por essa trama. 
Ela apresenta em um dia o desespero de uma mulher oprimida pelo seu contexto 
social, seu ambiente e sua arte. O resultado é a destruição total do seu apartamento, 
na busca de um alívio inexistente, na purificação interna e de tudo que a envolve. 
(PortaCurtas). 
 
DVD3763 (circula) 
 
 

Kyrie ou o início do caos 
Waldman, Debora 
Brasil, 1998, 14 min 
 
Uma mulher é hipnotizada por um som místico e a partir daí o caos começa a se 
espalhar. (PortaCurtas). 
 
DVD3778 (circula) 



A dama do Peixoto 

Ribeiro, Allan; Soares, Douglas 
Brasil, 2011, 11 min 
 
Depoimentos de habitantes do Bairro do Peixoto, no Rio de Janeiro, sobre uma 
moradora de rua da qual muito se comenta, pois pouco se sabe. (Folheto que 
acompanha o DVD). 
 
DVD3780 (circula) 
 
 

Sônia Maria: sonho 100 dimensão 
Silva, Getsemane 
Brasil, 2005, 25min34 
 
O primeiro documentário da série mostra a trajetória do "100 Dimensão", o grupo de 
catadoras de lixo de uma cidade pobre da periferia de Brasília que transformou um 
galpão de tijolo aparente em uma fábrica de cidadania para dezenas de pessoas, até 
então desempregadas ou à beira da marginalidade. Ali, no Riacho Fundo II, a 
cooperativa de coleta e reciclagem fez que essas pessoas se tornassem 
empreendedoras de sucesso e um exemplo para a comunidade. Tudo a partir do lixo. 
Um trabalho que contribui para a limopeza da cidade e garante renda para mais de 
150 pessoas. (Fonte: TV Câmara) 
 
DVD3804 (circula) 
 
 

Quebra coco, faz a vida 
Silva, Getsemane 
Brasil, 2006, 29min58 
 
História de realizações de mulheres pobres descendentes de escravos e se passa no 
Maranhão. Elas se organizaram e, da semi-escravidão, passaram à independência 
econômica. O documentário Quebra Coco, Faz a Vida dá voz a essas mulheres, que 
contam como venceram as dificuldades para dominar todo o processo produtivo do 
babaçu, inclusive sua comercialização e exportação. Há dez anos, elas apenas 
recolhiam o fruto e tiravam a amêndoa para transformar em meio de vida. Não tinham 
terra, foram proibidas de catar coco e viviam praticamente escravizadas pelos donos 
das terras, quebrando 10 quilos de coco para comprar um quilo de arroz na mercearia 
do proprietário. Cansadas de serem exploradas, as quebradeiras resolveram se 
organizar. Por meio de uma cooperativa que criaram, conseguiram forçar o governo 
estadual a promover uma reforma agrária na região do médio Mearim, a 400km de 
São Luiz (MA). E, depois, inventaram um jeito de controlar todo o processo produtivo 
do óleo de babaçu. O documentário mostra ainda a cultura desta comunidade. Na vila, 
remanescente de quilombos, algumas noites são animadas pelo Tambor de Crioula: 
batuques, danças e versos, alguns deles em línguas africanas - de significado 
esquecido. (Fonte: TV Câmara). 
 
DVD3815 (circula) 
 
 

Artigo feminino 
Brito, Maira 
Brasil, 2007, 29min35 



Para registrar a relação das mulheres com a política cotidiana, a equipe da TV Câmara 
viajou pelo país para encontrar personagens que, mesmo vivendo realidades muito 
diferentes, alimentam a vontade de mudar o país. Elas estão cada vez mais ativas nos 
sindicatos. São presença maciça nos movimentos sociais e nas discussões dos 
orçamentos participativos. Querem fazer uma política diferente e ocupar mais espaços 
de representação. As tentativas de mudança estão por toda parte, como mostram a 
trabalhadora rural do interior do Ceará, dona Francisca, e a costureira Nelsa Nespolo, 
da periferia de Porto Alegre. Há também o exemplo da Maria da Penha, que dá nome 
a Lei de enfrentamento à violência contra a mulher. Em Pernambuco, um grupo de 
teatro de rua combina arte e política. Assim como as jovens feministas de São Paulo. 
No campo da representação, temos o exemplo da primeira negra senadora da 
República, a carioca Benedita de Silva. E da primeira mulher prefeita de São Paulo, a 
atual deputada federal Luiza Erundina. E jovens que almejam alcançar cargos de 
poder, seguindo o exemplo da governadora Yeda Crusius. Esses e outros olhares 
incentivam mais pessoas a se engajarem pela mudança social. As mulheres não 
querem lugares privilegiados. Querem fazer diferente. E querem direitos iguais. (Fonte: 
TV Câmara) 
 
DVD3818 (circula) 
 
 

Bebel, garota propaganda 
Capovilla, Maurice, 1936- 
Brasil, 1967, 107 min 
 
Saída de bairro pobre de São Paulo, uma garota propaganda procura a fama na 
publicidade e na televisão através de ligações amorosas com um jornalista, um ricaço, 
um produtor de TV e um publicitário: ascende na carreira mas logo decai, é negada 
pela família e não consegue manter seu amor por um estudante politizado. (Fonte: 
Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3826 (circula) 
 
 

Sra. Blackburn 
KLUGE, Alexander, 1932- 
Alemanha, 1973, 11 min 
 
Uma mulher idosa exibe a sua louça e outros objetos de sua casa para um possível 
comprador, porque precisa de dinheiro para viajar. Este senhor acaba fazendo um 
empréstimo para que esta mulher possa viajar, mas ao invés de sair do país ela 
resolve ir de carro para uma cidade dentro da Alemanha. 
 
DVD2100 (não circula), DVD3739 (circula) 
 
 

Mulheres como guerreiras 
Kluge, Alexander, 1932- 
Alemanha, 2005, 11 min 
 
A tutora britânica Helen Watanabe-O'Kelly discute os atos de guerra de mulheres 
destemidas. Ela também caracteriza as fantasias masculinas de sexualidade, medo, 
desejo e violência em relação às mulheres guerreiras. De Joana D'Arc e Brunhilde às 
Partisans. (Resumo traduzido do encarte) 



DVD2107 (não circula), DVD3746 (circula) 
 
 

O direito do olhar 
Branco, Ivo 
Brasil, 2009, 28 min 
 
O projeto O Direito do Olhar, concurso cultural que envolveu todos os 
estabelecimentos prisionais, unidades de internação e casas de custódia femininas da 
cidade de São Paulo, abrangendo, portanto, penitenciárias, hospitais de custódia e 
unidades da FEBEM (atual Fundação Casa). O objetivo do projeto era sensibilizar, por 
meio da arte, aqueles que não conhecem a dura realidade das pessoas privadas de 
liberdade. Todas as mulheres e meninas mantidas sob custódia estatal naquele ano 
foram convidadas a participar da iniciativa, podendo escolher a área que mais lhes 
interessava, entre pintura, fotografia e literatura (poesia e contos). Entre as 680 
mulheres inscritas, 120 foram selecionadas em cada uma das três categorias, 
totalizando 360 participantes. A seleção se deu pela análise das respostas presentes 
nos formulários de inscrição do projeto. Todas as selecionadas participaram de 
oficinas de desenho (ministradas por profissionais do Projeto Aprendiz), fotografia 
(realizadas pela equipe da Associação Novolhar) e Literatura (oferecidas por 
integrantes da Nova União de Arte e pelo jornalista e escritor Luis Mendes). Em 
seguida, as 360 mulheres e meninas tiveram 12 dias para produzir seus trabalhos 
artísticos. Em 19 de dezembro de 2005, o projeto premiou 18 participantes, seis em 
cada categoria, em uma cerimônia realizada no Instituto Tomie Ohtake. Além de 
autorização especial da Secretaria de Administração Penitenciária para participar da 
solenidade, as vencedoras receberam prêmios, como cursos profissionalizantes e 
assinaturas de revistas especializadas por tempo determinado. Ao lado das 
premiadas, muitas das participantes receberam menção honrosa pelo resultado dos 
seus trabalhos. (Fonte: iddd.org.br). 
 
DVD3823 (circula) 
 
 

Minas Texax 
Correia, Carlos Alberto Prates, 1941- 
Brasil, 1989, 73 min 
 
Em uma pequena cidade de Minas Gerais, Januária vai se casar com o tímido e 
ingênuo Amorim. Mas ela sonha em fugir do casamento imposto por seus pais, com o 
herói de seus sonhos, o cowboy Roy Pereira, e então começar uma nova vida no 
Texas. No dia do casamento, a noiva foge com quatro amigos do seu verdadeiro amor. 
Ela forma um bando próprio para lutar contra a quadrilha a serviço do noivo e torna-se 
fazendeira e mulher de quatro homens enquanto espera o amado que nunca chega. 
(Sinopse adaptada dos sites do IMDB e da Cinemateca Brasileira). 
 
XVC0159 (não circula), XDVD1447 (circula) 
 
 

Muros 
Linth, Elen 
Brasil, 2014, 14 min 
 
Protesto e atração cruzam os caminhos de July e Catarina. (Fonte: capa do DVD). 
 



DVD3892 (circula) 
 
 

Um casamento 
Simões, Mônica, 1955- 
Brasil, 2016, 80 min 
 
Uma senhora relembra o seu casamento, realizado na década de 1950, em Salvador, 
na Bahia. A exposição do vídeo do matrimônia dela, os relatos dela, assim como as 
lembranças da diretora, que é filha da noiva, conduzem à reflexão sobre o tempo e a 
importância das lembranças. (Fonte: Adoro Cinema). 
 
DVD3895 (circula) 
 
 

Ana 
Camila, Camila 
Brasil, 2015, 20 min 
 
Ana se move em uma poética que toca as inquietações do corpo, das relações de 
gênero e da família. Veste-se dos relatos de cinco irmãs criadas no recôncavo da 
Bahia entre as décadas 1960-1980 e da educação dada por sua mãe; minha avó, 
professora e psico maníaca depressiva. Um filme em mim. Indícios, fragmentos de 
vida que me compõem. Histórias familiares, especialmente as que identifico-me 
enquanto mulher. A memória é um instrumento de ficção. (Fonte: Mulheres no 
audiovisual). 
 
DVD3897 (circula) 
 
 

Ambíguo 
Mídian, Sophia 
Brasil, 2015, 17min 
 
Discute questões de diversidade sexual e novos modelos de relacionamento na 
sociedade do amor líquido, citando o filósofo Bauman. 
 
DVD3901 (circula) 
 
 

Maré 
Cesar, Amaranta 
Brasil, 2016, 26 min 
 
O movimento da maré: uma família de mulheres entre o impulso de partir e a vontade 
de ficar, entre a incerteza do futuro e a força da ancestralidade. 
 
DVD3912 (circula) 
 
 

Darluz 
Goddinho, Leandro 
Brasil, 2009, 15min 



Mulher abandona os filhos assim que eles nascem. 
 
DVD3936 (circula) 
 
 

Irene 
Galucci, Patricia; Nascimento, Victor 
Brasil, 2011, 14min 
 
Irene é uma senhora que vive reclusa numa casa de campo. Quando sua neta decide 
aparecer inesperadamente para uma visita junto com sua amiga, a reclusão de Irene é 
perturbada e ela começa a reviver sentimentos que pareciam estar esquecidos. 
(Fonte: Porta Curtas). 
 
DVD3936 (circula) 
 
 

Pétala 
Dourado, Vitor 
Brasil, 2010, 14min45 
 
Clarice, uma fotógrafa grávida, frustrada com suas escolhas, decide dar um novo rumo 
em sua vida na noite de seu aniversário. (Fonte: Porta Curtas). 
 
DVD3936 (circula) 
 
 

Um simples olhar 
Coletivo Cinema do Interior 
Brasil, 2014, 16min24 
 
Luna é uma jovem com apenas dez por cento da visão que permanece refém da 
busca obsessiva de seu tio por uma pedra preciosa. Sem família ou amigos que 
possam interceder, Luna tenta evitar o assédio crescente do tio enquanto busca um 
caminho para exercer sua liberdade. (Fonte: Jornal Grande Bahia). 
DVD3941 (circula) 
 
 

Caminho de pedra 
Coletivo Cinema do Interior 
Brasil, 2014, 16min27 
 
Natália é uma mulher que abdicou da própria feminilidade. Assumiu desde cedo as 
atribuições do pai no garimpo e a incumbência de sustentar suas irmãs com o próprio 
braço. Porém, a chegada de um forasteiro faz emergir, de forma incontrolável, seus 
desejos mais obscuros. (Fonte: Jornal Grande Bahia). 
 
DVD3941 (circula) 
 
 

Igreja 
Robatto, Silvio, 1935-2007 
Brasil, 1960, 8min10 



 
Uma moça, em visita a uma igreja barroca, fica presa em um salão onde figuras 
grotescas ora a assustam ora a tranquilizam. Ao se ver contida em um dos nichos, 
foge em direção ao mar. (Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3946 (circula), XDVD1461 (circula) 
 
 

Vermelho rubro do céu da boca 
Federico, Sofia 
Brasil, 2005, 18 min 
 
Um velho preso a lembranças do passado Uma jovem cheia de sonhos com o futuro. 
Entre eles um rio e rosas. (Fonte: PortaCurtas). 
 
DVD3948 (circula) 
 
 

Silent star 
Guena, Alexandre 
Brasil, 2009, 13min 
 
A solitude e o rompimento da adaptação urbana, o deslocamento e o se sentir 
estrangeiro em seu próprio lugar. Sozinha novamente ou... (Fonte: livreto que 
acompanha o DVD). 
 
DVD3954 (circula) 
 
 

De pernas pro ar 
Santucci Filho, Roberto, 1967- 
Brasil, 2010, 97min 
 
Alice já passou dos 30, é casada com João, tem um filho e é uma executiva bem 
sucedida. Na verdade, ela é uma típica workaholic, que tenta se equilibrar entre a 
rotina de trabalho e a família, mas perde o emprego e o marido no mesmo dia. É 
quando ela passa a contar com a ajuda da vizinha Marcela, que mostra que é possível 
ser uma profissional de sucesso sem deixar os prazeres da vida de lado. Para isso, 
Alice vira sócia da nova amiga em um sex shop falido e descobre os prazeres dos sex 
toys. (Fonte: folheto que acompanha o DVD). 
 
DVD3993 (circula) 
 

 
Divã 
Alvarenga Jr., José, 1960- 
Brasil, 2009, 93 min 
 
Mercedes é uma mulher casada e com dois filhos que, aos 40 anos, tem a vida 
estabilizada. Um dia ela resolve, por curiosidade, procurar um analista. Aos poucos ela 
descobre facetas que desconhecia, tendo que contar com o marido Gustavo e a amiga 
Mônica para ajudá-la. (Fonte: Adoro Cinema). 
 



DVD4006 (circula) 
 
 

Muita calma nessa hora 
Joffily, Felipe 
Brasil, 2010, 92 min 
 
Mari, Tita e Aninha são três amigas inseparáveis. Mari é linda e tem uma carreira 
promissora na publicidade. Tudo vai bem até que seu chefe passa dos limites 
profissionais. Tita só pensava em se casar até que flagra seu noivo com outra às 
vésperas do casamento. Aninha é uma indecisa crônica que já mudou de faculdade 
sete vezes e está em plena crise sobre o futuro. Decididas a mudar, as três passam 
um fim de semana em uma casa incrível em Búzios, alugada para a lua-de-mel de 
Tita. No caminho, conhecem Estrella, que pede carona até o balneário, onde pretende 
encontrar o pai que nunca conheceu. No melhor estilo 'hippie de bem com o universo', 
ela não se separa de sua samambaia de estimação e tem sempre uma frase de efeito 
para as situações mais hilárias e difíceis. Nesse fim de semana especial, momentos 
como esses não são poucos. De um luau inesquecível a romances de verão, 
passando por porres e micos homéricos, as quatro garotas não encontram a paz que 
procuravam, mas vivem de tudo nesta jornada. E acabam descobrindo que não só 
tiveram dias inesquecíveis, mas que aprenderam muito mais sobre si mesmas." 
(Release do filme) 
 
DVD4014 (circula) 
 
 

Como esquecer 
Martino, Malu De 
Brasil, 2010, 99 min 
 
Júlia é uma professora de literatura inglesa, 35 anos, que luta para reconstruir sua vida 
depois de viver uma intensa e duradoura relação amorosa com a enigmática Antônia. 
Em meio a uma série de conflitos internos e diante da necessária readaptação para 
uma nova vida, não disfarça sua dor enquanto narra suas emoções. Ao longo do filme, 
ela vai encontrando e se relacionando com outras pessoas que também estão 
vivendo, cada uma a seu modo, a experiência de ter perdido algo muito importante em 
suas vidas. Uma trama instigante que fala de pessoas comuns enfrentando os 
desafios de superar as dores do passado e buscar uma nova chance de encontrar a 
felicidade. (Fonte: Academia Brasileira de Cinema) 
DVD4023 (circula) 
 
 

O abismo prateado 
Ainouz, Karim 
Brasil, 2011, 83 min 
 
Violeta é uma dentista casada e com um filho, que tem um dia normal de trabalho. Ao 
ouvir uma mensagem deixada na secretária do celular ela entra em desespero. A 
mensagem foi gravada por seu marido, Djalma, que disse que estava deixando-a e 
partindo para Porto Alegre. Ele pede para que Violeta não o siga, mas ela não segue o 
conselho e tenta viajar, o quanto antes, para a capital do Rio Grande do Sul. (Fonte: 
Cinemateca Brasileira). 
 
DVD4066 (circula), DVD4067 (circula) 



Temporada 

Grimberg, Luna 
Brasil, 2012, 14 min 
 
Três amigas viajam a uma antiga casa de campo. Isoladas do cotidiano da cidade, 
entram numa perambulação sem objetivo, na qual memórias se fazem mais presentes 
do que o próprio tempo em que estão. (Fonte: Portacurtas) 
 
DVD4111 (não circula), DVD4112 (circula) 
 
 

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). 
 
DVD4117 (não circula), XDVD1559 (circula) 
 
 

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). 
 
DVD4133 (circula) 
 
 

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). 
 
DVD4154 (circula) 
 
 



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). 
 
DVD4166/7 (circula) 
 
 

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 fingem acreditar para 
humilhá-la em praça pública. Sozinha, ela dá à luz  o filho em um galpão onde ficam 
as cabras 
 
DVD1736 (circula), DVD2013 (não circula) 
 
 

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) 
 
DVD4167 (circula) 
 
 

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). 
 



DVD4178 (circula) 
 
 

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). 
DVD4186 (não circula) 
 
 

Häxan : a  feitiçaria através dos tempos 
Christensen, Benjamin,1879-1959 
Suécia, 1922, 77 min 
 
Explora as origens da feitiçaria e do satanismo através dos séculos, desde a 
antiguidade até os tempos modernos. Mistura imagens reais com encenações ao 
longo de sete capítulos. Mostra a intolerância da Igreja Católica frente aos mitos 
mágicos, e como ela "resolvia" esses problemas. Há a comparação entre o 
comportamento histérico das mulheres contemporâneas da década de 1920 com o 
das bruxas da Idade Média (Fonte: www.adorocinema) 
 
DVD1502 (circula) 
 
 

Mildred Pierce 
Haynes, Todd, 1961- 
Estados Unidos, 2011, 341 min 
 
Em Glendale (Califórnia, 1931), a dona de casa Mildred Pierce separa-se do marido 
desempregado e infiel. Mãe de duas filhas, Mildred sai em busca de um emprego 
decente, em meio à crise econômica da Grande Depressão. Consegue trabalho como 
garçonete num restaurante no qual, após superar dificuldades iniciais, Mildred começa 
a ganhar algum dinheiro fornecendo suas próprias tortas para enriquecer o cardápio 
do local. Ela tem medo, entretanto, que suas filhas, particularmente a ambiciosa e 
arrogante Veda, e se envergonhem de sua ocupação humilde.  De fato, o confronto 
ocorre quando Veda descobre o uniforme da mãe e a insulta. Mildred consegue 
progredir profissionalmente e abre seu próprio restaurante, mas suporta constantes 
abusos por parte da filha, sempre lutando para não perder seu afeto. Seu 
relacionamento é marcado pelas mentiras de Veda, cujos gastos excessivos terminam 
por prejudicar os negócios da mãe. Uma traição final, entretanto, levará a um 
rompimento definitivo entre mãe e filha. 
 
DVD4212/3 (não circula) 
 
 

Artemisia 
Merlet, Agnès, 1959- 
França / Itália / Alemanha, 1997, 96 min 
 



Artemisia Gentileschi (1593-1653) foi uma das primeiras mulheres pintoras bem 
conhecidas, filha do pintor Orazio Gentileschi. Sua curiosidade a respeito da anatomia 
masculina, proibida para seus olhos, levou-a ao conhecimento do prazer sexual. Em 
1612, seu mestre  Agostino Tassi, foi acusado de te-la estruprado. Artemisia nega, 
mas é submetida a tortura. Tassi confessa, para poupá-la, e é condenado a dois anos 
de prisão. Resumo livremente traduzido da Internet Movie Database. O filme tem 
incorreções históricas. Todas as fontes consultadas informam que Artemisia foi 
realmente estuprada por Agostino Tassi, que foi condenado mas jamais cumpriu pena 
pelo crime. 
 
DVD4222 (circula) 
 
 
 


