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Xingu                                                                                                                                    
NOVAES, Washington 1934 – 
Brasil, 1985. 120 min. 
 
Compacto da série em 11 capítulos apresentada pela Rede Manchete em 1985, que 
retrata a cultura e o modo de vida das nações do Xingu. Os diversos rituais e seus 
significados, com destaque para os ritos de iniciação (prova dos marimbondos e 
perfuração da orelhas); a pajelança, ritual de cura; o Iamaricumá, dança 
exclusivamente feminina; o "Jauari", ritual guerreiro; o Quarup, festa em honra aos 
mortos. Os próprios índios explicam as relações familiares em sua sociedade, a 
educação das crianças, o processo da passagem da adolescência para a vida adulta, 
o casamento e o relacionamento entre homens e mulheres. Paru, chefe da nação 
Iawalapiti, conta como se escolhe um pajé entre seu povo. Os chefes Raoni e Marcos 
Terena falam sobre os problemas da posse da terra e o inevitável contato com o 
homem branco. 
VC0325, (não circula), XDVD0327 (circula) 
 
 

Anos dourados 
TALMA, Roberto, 1945-2015 
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) 
 
 

Anos rebeldes  
CARVALHO, Denis, 1946-; TENDLER, Sílvio, 1950-; 
Brasil, 1992, 305 min 
 
Durante a ditadura militar instaurada pelo golpe de 1964, um grupo de jovens 
estudantes reage de formas distintas à situação política do país. Alguns se engajam 
ativamente na luta contra o regime, outros procuram saídas individuais, adaptando-se 
à situação. Nesse cenário, desenrola-se a história de amor entre Maria Lúcia e João 
Alfredo, ela procurando preservar a felicidade pessoal, ele aderindo à luta armada. 
 
 VC0502/3 (circula), DVD0296/8 (não circula), DVD0931/3 (circula), DVD2929/31 
(circula). 
 
 

Riacho doce 
UBIRATAN, Paulo, 1947 - 1998; CARVALHO, Luiz Fernando, 1960-; BOURY, 
Reynaldo, 1932-  
Brasil, 1992, 305 min 
 
VC0504/5 (não circula) 
 
 

O Homem que não vendeu sua alma 
HESTON, Charlton, 1923-; 



Estados Unidos, 1988, 149 min. 
 
VC0509 (não circula) 
 
 

Armação ilimitada: um triângulo de bermudas 
Arraes, Guel, 1953-; 
Brasil, 1985, c14 min 
 
Primeiro episódio do seriado exibido na década de oitenta. Dois amigos, um surfista e 
um praticante de vôo livre, namoram a mesma jovem jornalista 
 
 xVC0007 (não circula), XDVD1577 (circula), XDVD1578 (não circula) 

 
 
Propaganda: o poder da imagem 
França, 199?, 304 min 
 
Um panorama da propaganda política no século XX. Imagens de época intercaladas 
com depoimentos de políticos, historiadores e cineastas mostram a forma pela qual 
governos e Estados utilizaram os meios de comunicação de massa como instrumentos 
de dominação ideológica. Capítulo 1 - Um século de propaganda: Panorama geral da 
descoberta da propaganda como arma política pelas nações. Trechos de filmes de 
Eisenstein, Chaplin e outros. Capítulo 2 - Mentiras e mensagens: As batalhas da 
propaganda na guerra ideológica. O professor Jacques Eluf analisa as versões de 
cada país sobre acontecimentos que mudaram o destino da humanidade. Capítulo 3 - 
O teatro de hostilidades: A propaganda de Guerra dos países que participaram da 
Segunda Guerra Mundial. Cenas de filme de Leni Riefenstahl e Jean Renoir. 
Depoimento de Frank Capra. Capítulo 5 - Do ícone ao cinema: A função do cinema 
como arma propagandística na revolução e no Estado soviético. Cenas de filmes de 
Eisenstein e depoimentos de cineastas que estudaram com ele. Capítulo 6 - Não 
existe mais propaganda? A propaganda política atual e sua estreita ligação com a 
publicidade e com o marketing. 
 
 xVC0060 (não circula) 
 
 

Agosto 
PAULO JOSÉ, 1937 -; SARACENI, Denise, 1954 -; FONSECA, José Henrique, 1965 -; 
MANGA, Carlos, 1928-; direção artística. 
Brasil, 1993, 451 min 
 
Em agosto de 1954, em plena crise política que antecedeu o suicídio de Getúlio 
Vargas, um honesto comissário de polícia investiga o assassinato de um industrial. 
 
DVD0873/4 (circula), DVD1165/6 (não circula) 
 
 

O povo brasileiro: matriz Tupi 
Ferraz, Isa Grinspum, 1958-; Frederico, Flávio, 1969-; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 



Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda a cultura dos habitantes da terra 
antes da chegada dos portugueses: costumes, sexualidade, relações entre homens e 
mulheres, guerras. Descreve-se o ritual antropofágico, ilustrado por desenhos de 
artistas europeus. Darcy Ribeiro fala de sua convivência com os índios caapós. Os 
índios são vistos em seu ambiente natural, envolvidos com as atividades próprias de 
sua cultura. Depoimentos: Darcy Ribeiro, Aziz Ab'Saber e Washington Novaes. 
 
VC1387 (circula), DVD0419 (circula). 

 
 
O povo brasileiro: matriz Lusa 
Ferraz, Isa Grinspum, 1958-; Frederico, Flávio, 1969; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda a civilização portuguesa: as origens 
de sua expansão colonial, o desenvolvimento da técnica naval, a forte influência da 
cultura árabe. São exibidas imagens da Festa do Espírito Santo, em Portugal, e da 
Festa do Divino, em Alcântara, comentadas por um padre português. Imagens de 
arquivo, em preto e branco, mostram aldeias portuguesas e seus costumes. O músico 
Tom Zé recita poema de Fernando Pessoa. Depoimentos de Darcy Ribeiro, Judith 
Cortesão e Roberto Pinho. 
 
VC1387 (circula), DVD0419 (circula) 
 
 

O povo brasileiro: matriz Afro 
Ferraz, Isa Grinspum, 1958-; Frederico, Flávio, 1969-; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda a herança africana na cultura 
brasileira. Apresenta a civilização africana antes da chegada dos europeus e a cultura 
original dos povos trazidos ao Brasil como escravos; bantos, malês e yorubás. São 
exibidas imagens de arquivo, em preto e branco, documentando lugares e povos da 
África. Depoimentos de Carlos Serrano, François Neyt, das mães de santo Mãe 
Filhinha e Mãe Estela, e de Darcy Ribeiro, explicando porque considera o negro "o 
componente mais criativo da cultura brasileira". 
 
VC1387(circula), DVD0419 (circula) 

 
 
O povo brasileiro: encontros e desencontros 
Ferraz, Isa Grinspum, 1958-; Frederico, Flávio, 1969-; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda o fenômeno da miscigenação, 
desencadeado no momento em que os europeus chegaram ao Brasil. Darcy Ribeiro 
descreve o relacionamento baseado em laços familiares entre os índios e portugueses 
como João Ramalho e Caramuru, e o processo de escravização de índios e africanos, 



característico do período de colonização oficial. Depoimentos de Antônio Risério e 
Hermano Vianna. 
 
VC1387(circula), DVD0419 (circula) 
 
 

O povo brasileiro: Brasil crioulo 
Ferraz, Isa Grinspum, 1958-; Frederico, Flávio, 1969-; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda a escravidão no Brasil e as marcas 
que imprimiu na cultura local. Descrevem-se a violência desse período, a 
marginalização da população negra após a abolição e as influências da cultura 
africana nas artes, na música, na língua e na culinária brasileiras. São mostrados 
desenhos e gravuras que documentam a escravidão. Há imagens da cidade de Ouro 
Preto. Depoimentos de Gilberto Vasconcelos, babalaô Agenor Miranda da Rocha e 
Luiz Melodia. Números musicais com Clementina de Jesus, Cartola, Nelson Sargento 
e Chico Science. 
  
VC1387 (circula), DVD0419 (circula). 
 
 

O povo brasileiro: Brasil sertanejo 
Ferraz, Isa Grinspum ,1958-; Frederico, Flávio, 1969-; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda a cultura sertaneja da região 
Nordeste, ligada à criação de gado e marcada pela seca. As crenças Sebastianistas e 
o cangaço são alguns dos fenômenos tratados em depoimentos de Paulo Vanzolini, 
Ariano Suassuna, Hermano Vianna e Darcy Ribeiro. Há imagens de arquivo do bando 
de Lampião e das cabeças cortadas de alguns de seus integrantes. 
 
 VC1388 (não circula), DVD0419 (circula) 

 
 
O povo brasileiro: Brasil caipira 
Ferraz, Isa Grinspum, 1958-; Frederico, Flávio, 1969-; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda a cultura caipira, característica da 
Paulistânia, região que inclui os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato 
Grosso. Depoimentos de Antonio Cândido e Roberto Pinto contam a história e 
explicam as características dessa cultura, hoje considerada extinta. Imagens: fazendas 
e paisagens rurais diversas; cidade de Ouro Preto (MG); festa da congada em Mogi 
das Cruzes: mutirão para construção de uma casa rural; festa junina tradicional; 
fabricação artesanal de queijo e aguardente; músicos tocando viola e sanfona. 
 
VC1388 (não circula), DVD0419 (circula) 
 
 



O povo brasileiro: a invenção do Brasil 
Ferraz, Isa Grinspum, 1958-; Frederico, Flávio, 1969-; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda o processo construtivo nacional e a 
história dos conflitos violentos que caracterizam a história do Brasil, destacando o 
quilombo dos Palmares e a guerra de Canudos. Depoimentos de Roberto Pinto, Judith 
Cortesão e Eduardo Gianetti. Darcy Ribeiro encerra o documentário com a frase: "a 
coisa mais importante para os brasileiros é inventar o Brasil que nós queremos". 
 
 VC1388 (não circula), DVD0420 (circula) 

 
 
Hilda Furacão 
MAYA, Wolf, 1953-; FARIAS Maurício, 1960-; SABINO, Luciano 
Brasil, 1998, 12 horas 
 
Moça de família tradicional mineira desiste de se casar minutos antes de entrar na 
Igreja, impressionada pelas previsões de uma cartomante. Expulsa de casa, decide 
morar na zona boêmia da cidade e torna-se uma famosa prostituta, apelidada Hilda 
Furacão. O jovem padre Malthus, considerado por todos um santo, decide regenerar 
Hilda, mas os dois se apaixonam. O padre tem dois amigos, com os quais passou a 
infância na pequena Santana dos Ferros: Aramel, que sonha em ser ator de cinema e 
Roberto, que ingressa no Partido Comunista. Os valores da família tradicional 
brasileira e da Igreja conservadora confrontam-se violentamente com o estilo de vida 
dos boêmios e com o idealismo da juventude. O golpe militar de março de 1964 muda 
o destino dos personagens principais da história. 
 
DVD0157/9 (não circula), DVD0997/9 (circula), DVD3321/3 (circula) 
 
 

A muralha 
ARAÚJO, Carlos; RIOS, Luiz Henrique; SARACENI, Denise 1954- 
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) 
 
 

A vida como ela é 
DANIEL FILHO, 1937- 
Brasil, 1996, 7h30min 
 
Série em 40 episódios baseados em contos de Nelson Rodrigues que abordam os 
relacionamentos amorosos conjugais, extraconjugais e algumas perversões. 



 
 DVD0176/7 (circula) 
 
 

O auto da Compadecida 
ARRAES, Guel. 1953- 
Brasil, 2000, 157 min 
 
João Grilo, nordestino pobre e esperto, e seu amigo Chicó vivem enganando os ricos e 
poderosos da pequena cidade onde moram. Apaixonado pela filha de um fazendeiro 
rico, Chicó pede ajuda ao amigo para ludibriar o pai da moça. Mas a cidade é atacada 
por um cangaceiro e João Grilo é morto. Para escapar do Inferno, ele tenta enganar o 
Diabo e, graças à intervenção da Virgem Maria, recebe de um Jesus Cristo negro uma 
nova chance e volta à vida. 
 
DVD0170 (não circula), DVD0990 (circula) 
 
 

A grande família 
MENDONÇA FILHO, Mauro, 1965- ; FARIAS, Maurício, 1960- 
Brasil, 2001, 204 min 
 
Seis episódios que tratam, de forma cômica, das dificuldades de relacionamento 
familiar, entre pais e filhos, genro, avô e amigos. Episódios: 1. A melhor casa da rua; 
2. Consciência é fogo; 3. Consciência limpa é melhor que dinheiro no bolso; 4. Ô velho 
gostoso!; 5. A escolha de Bebel; 6. O feitiço do tédio 
 
DVD0212 (circula), DVD0994 (não circula) 
 
 

Presença de Anita 
WADDINGTON, Ricardo, 1960- ; AVANCINI, Alexandre, 1965- 
Brasil, 2001, 11 horas 
 
Escritor em crise conjugal e existencial vai passar a festa de fim de ano com a família 
da esposa, numa pequena cidade. Lá envolve-se com Anita, garota de 18 anos com 
passado misterioso e fascinação pela morte. 
 
DVD0254/6 (não circula), DVD1007/9 (circula) 

 
 
O quinto dos infernos 
MAYA, Wolf, 1953-; AVANCINI, Alexandre, 1965- 
Brasil, 2002, 17 horas 
 
Visão cômica e romanceada da história do Brasil, centrada nas aventuras do 
imperador Dom Pedro I e seu amigo plebeu, o Chalaça. Fatos históricos e fictícios 
misturam-se, no período que vai da chegada da família real portuguesa até a morte de 
Dom Pedro. 
 
DVD0250/3 (não circula), DVD0985/8 (circula) 

 



História da música brasileira, 1: primeiros tempos da música 
no Brasil 
KANJI, Ricardo 1948 -; VOLPATO, Reinaldo, 1951- 
Brasil, 199-, ca. 29min 
 
A música no Brasil nos séculos XVI e XVII.  O programa apresenta ao espectador a 
dinâmica da série e os seus procedimentos de pesquisa e organização, para em 
seguida mostrar a música dos índios brasileiros, dos jesuítas e em especial de 
Anchieta, dos primeiros invasores franceses e holandeses; mostra-se também a 
execução de um dos mais antigos manuscritos musicais encontrados no Brasil, nas 
proximidades de Mogi das Cruzes. Repertório musical: Canções de José de Anchieta: 
"Mira Nero" e de Gregório de Matos: "Marinícolas"; Salmos holandeses: "O Heer, 
Verlos mij uit de banden", e "Wilhelmus"; Manuscritos de Mogi das Cruzes: "Ex 
Tractatus" e "Matais de Incêndios" 
 
VC1708 (não circula), XDVD0717 (circula) 
 
 

História da música brasileira, 2: a música setecentista no Brasil 
KANJI, Ricardo, 1948- ; VOLPATO, Reinaldo, 1951- 
Brasil, 199-, 29min23 
 
O programa apresenta as mais antigas produções musicais de que se tem registro, na 
Bahia e em Pernambuco do século XVIII, interpretadas pela orquestra "Vox 
Brasiliensis" e contextualizadas por riquíssima iconografia, narrando sinteticamente a 
história dessas regiões; em seguida, chega-se à São Paulo setecentista, onde são 
executadas peças de compositores paulistas em locações como a Igreja de São 
Francisco e a Casa do Bandeirante, situando as características sócio-culturais da 
época. Repertório musical: Luís Álvares Pinto: "Divertimentos harmônicos"; Anônimo 
baiano: Cantata "Herói, Egrégio, Douto, Peregrino"; Damião Barbosa de Araújo: 
"Memento baiano"; Anônimo (compil. por von Martius): "Lundu" e modinha "Acaso são 
Estes"; André da Silva Gomes: "Veni Sancte Spiritu". 
 
 VC1709 (não circula), XDVD0718 (circula) 
 
 

História da música brasileira, 3: a música no período áureo de 
Minas Gerais 
KANJI, Ricardo, 1948 -; VOLPATO, Reinaldo, 1951 - 
Brasil, 199-, 29 min 
 
Com locações em Ouro Preto, Mariana e Diamantina, o programa conta a história do 
"século do ouro" de Minas Gerais pela ótica de sua música, que enriquece a arte 
setecentista junto com o barroco mineiro. O programa privilegia naturalmente a música 
sacra e a ambiência das igrejas barrocas, com especial atenção para o órgão da Sé 
de Mariana, de 1701. Repertório musical: Anônimo: "Asperges Me, Domine Hyssopo"; 
Francisco Gomes da Rocha: "Novena de N. s. do Pilar"; Anônimo (Manoel Dias de 
Oliveira?): "Bajulans"; Anônimo (compil. por von Martius): modinha "Prazer Igual ao 
que Sinto"; Manoel Dias de Oliveira: "Surrexit Dominus"; Ignácio Parreiras Neves: 
"Antífona de Nossa Senhora". 
 
VC1710 (não circula), XDVD0719 (circula) 

 



 
História da música brasileira, 4: ouro, diamantes e música em 
Minas Gerais 
KANJI, Ricardo, 1948 -; VOLPATO, Reinaldo, 1951 - 
Brasil, 199-, 28min06 
 
Com locações em Diamantina e Ouro Preto, o programa mostra que, ao lado do 
declínio da extração de ouro em Minas Gerais e  da expansão diamantífera, a 
produção musical continuava a manter a sua excelência, agora agregando o estilo pré-
clássico das óperas italianas. São apresentadas músicas dos maiores compositores 
do período, José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita e João de Deus Castro Lobo. 
“Repertório musical: José Joaquim Emerico Lobo de Mesquita: “Missa para Quarta-
feira de Cinzas”; Missa em Fá (Kyrie)”; "Ego Enim Accepi a Domino"; João de Deus 
Castro Lobo: "Salve Sancte Pater". 
 
VC1711 (não circula), XDVD0720 (circula) 

 
 
História da música brasileira, 5: José Maurício Nunes Garcia: 
um brasileiro nos ouvidos da corte 
KANJI, Ricardo, 1948 -; VOLPATO, Reinaldo, 1951 - 
Brasil, 199-, 29min01 
 
O programa apresenta o nosso mais profícuo compositor colonial, chamado por alguns 
de o "Mozart brasileiro". Mulato de origem humilde, o padre Nunes Garcia foi 
considerado um virtuose em seu tempo: aos 12 anos ministrava aulas de música, e 
aos 16 anos compôs a maravilhosa "Tota Pulchra es Maria". Já padre, sua obra foi a 
trilha sonora da transformação de uma colônia em sede de um império. O seu estilo, 
mais cosmopolita, destacou-se na produção musical do Rio de Janeiro na época da 
instalação da Corte Portuguesa no Brasil. Repertório musical: José Maurício Nunes 
Garcia: "Tota Pulchra es Maria"; Gradual "Dies Sanctificatus"; "Justus cum Ceciderit"; 
Abertura "Zemira"; "Abertura em Ré"; Marcos Portugal: "Você trata amor em brinco". 
 
VC1712 (não circula), XDVD0473 (circula) 

 
 
Lei ordem: primeira temporada 
WOLF, Dick, 1946- 
Estados Unidos, 1990, 60 min (capítulo) 
 
Cada capítulo mostra a investigação policial de um crime e o julgamento dos 
acusados. 
 
DVD0286/91 (não circula) 
 
 

Friends 
KAUFFMAN, Marta, 1956 -; CRANE, David, 1957 
Estados Unidos, 1994, 22 min (capítulo) 
 
O cotidiano de um grupo de seis amigos habitantes do Greenwich Village, em Nova 
Iorque. Monica é chef de cozinha e divide um apartamento com Rachel, sua amiga de 



infância que procura conquistar a independência da família. No apartamento em frente 
moram o programador Chandler e o pouco inteligente ator Joey. Phoebe, antiga 
colega de quarto de Mônica, é uma massagista avoada e Ross, irmão de Mônica, 
perdeu a esposa para outra mulher. Resumo adaptado da internet Movie Database. 
 
 DVD0310/3 (não circula) 

 
 
Plantão médico: primeira temporada 

Crichton, Michael, 1942- 
Estados Unidos, 1994, 60 min (capítulo) 
 
A rotina diária do pronto-socorro de um grande hospital em Chicago (EUA), os dramas 
dos pacientes e as vidas pessoais dos médicos e enfermeiros. 
 
DVD0302/8 (não circula), DVD4143/9 (circula) 
 
 

24 Horas: primeira temporada 
SURNOW, Joel, 1955 -; COCHRAN, Robert 
Estados Unidos, 2001, 60 min (capítulo) 
 
Série em 24 episódios que mostra, em tempo real, o que acontece num dia de crise na 
vida de Jack Bauer, agente de uma unidade anti-terrorista de Los Angeles. Enquanto 
tenta desvendar um complô para assassinar um candidato à presidência dos Estados 
Unidos, Bauer precisa salvar sua mulher a filha, que foram seqüestradas. 
 
DVD0330/35 (não circula) 
 
 

Sítio do Picapau Amarelo 
TRIGO, Márcio, 1961 -; VASCONCELOS, Pedro, 1973 -; ZAMBELLI, Marcelo 
Brasil, c2001, 252 min 
 
DVD0349 (não circula) 

 
 
Buffy, a caça-vampiros: primeira temporada 
WHEDON, Joss, 1964 - 
Estados Unidos, 1997, 44 min (capítulo) 
 
A adolescente Buffy Summers, caçadora de vampiros por destino, muda-se para a 
pequena cidade de Sunnydale, depois de ter sido expulsa da escola por atear fogo ao 
ginásio. Na nova escola sua vida continua conturbada: além dos problemas de 
adaptação comuns na adolescência, descobre que Sunnydale é uma das portas do 
inferno. Com a ajuda do bibliotecário da escola seu guia e protetor, Buffy luta contra 
vampiros, bruxas, demônios e todo tipo de ameaça sobrenatural. 
 
DVD0369/71 (não circula) 
 
 

Família Soprano, primeira temporada 



CHASE, David, 1945- ; criação  
Estados Unidos, 1999, 58 min (capítulo) 
 
Tony Soprano, chefe mafioso de New Jersey, procura em segredo uma 
psicoterapeuta, em busca de ajuda para enfrentar problemas relacionados com a 
família e com sua ascenção no mundo do crime. 
 DVD0385/8 (não circula) 
 
 

Arquivo X: primeira temporada 
CARTER, Chris, 1956- 
Estados Unidos / Canadá, 1993 a 1994, ca.43 min (capítulo) 
 
Os agentes do FBI, Fox Mulder e Dana Scully trabalham juntos na investigação de 
eventos paranormais. Ele usa métodos intuitivos e acredita no sobrenatural. Ela é uma 
médica racional e acredita que tudo pode ter uma explicação científica. 
 
 DVD0389/95 (não circula) 
 
 

Cidade dos homens: primeira temporada 
CHARLONE, Cesar, 1958 -; MEIRELLES, Fernando, 1955-; LUND, Katia, 1966 -; 
LINS, Paulo, 1958 - ; CASÉ, Regina, 1954 -; MORELLI, Paulo, 1966 - 
Brasil, 2003, 150 min 
 
Dois meninos de 13 anos moram numa favela do Rio de Janeiro. Vão para escola, 
ajudam suas avós e estão sempre bolando um jeito de ganhar dinheiro e de escapar 
de problemas com os traficantes do morro, com muita esperteza e bom humor. 
 
DVD0415 (não circula) 
 
 

Pastores da noite 
FARIAS, Maurício 1960 -; MACHADO, Sérgio 
Brasil, 2002, 131 min 
 
Os pastores da noite são cinco amigos mulherengos, boêmios e malandros de 
Salvador, que freqüentam prostíbulos, terreiros, casas de jogo e se encontram sempre 
no bar de Alonso, ou no prostíbulo de Tibéria, a quem todos chamam de mãe. 
 
DVD0417/8 (circula) 

  
 
Os normais: sem cortes 
ALVARENGA JR., José, 1960- 
Brasil, 2002, 194 min 
 
Seis episódios sem cortes. Rui e Vani tentam fugir da rotina, fazem amizade com 
outros casais, têm um dia de azar, resolvem se separar e depois voltar e implicam com 
a nova vizinha. 
 
DVD0421 (circula), DVD0993 (não circula) 
 



 

Bonanza 
KATZIN, Lee H, 1935-2002; FLOREA, John, 1916 - 2000; LUBIN, Arthur,1898 - 1995; 
NEILSON, James, 1909 - 1979; BLAIR, George, 1905 - 1970 
DORTORT, David 
Estados Unidos, 1960, ca.196 min 
 
Viúvo e seus três filhos defendem suas terras em Nevada, enquanto ajudam a resolver 
problemas na comunidade. 
DVD0422 (circula) 
 
 

Os Simpsons: primeira temporada 
GROENING, Matt, 1954 - 
Estados Unidos, 1989 a 1990, ca23 min (episódio) 
 
As aventuras de uma família americana, classe média, cujo pai trabalha numa usina 
nuclear, é atrapalhado, só pensa em comida e beber cerveja, a mãe é responsável, 
sensata e cuida de todos na família, o filho mais velho é travesso, desordeiro, 
irresponsável e não gosta de estudar, a filha do meio é a mais inteligente e 
responsável e a última é um bebê que passa o dia assistindo televisão e chupando 
chupeta. 
  
DVD0428/30 (não circula) 
 
 

Os Simpsons: segunda temporada 
GROENING, Matt, 1954 - 
Estados Unidos, 1990 a 1991, ca23 min (episódio) 
 
As aventuras de uma família americana, classe média, cujo pai trabalha numa usina 
nuclear, é atrapalhado, só pensa em comida e beber cerveja, a mãe é responsável, 
sensata e cuida de todos na família, o filho mais velho é travesso, desordeiro, 
irresponsável e não gosta de estudar, a filha do meio é a mais inteligente e 
responsável e a última é um bebê que passa o dia assistindo televisão e chupando 
chupeta. 
 
DVD0431/4 (não circula) 
 
 

Os Simpsons: terceira temporada 
GROENING, Matt, 1954 - 
Estados Unidos, 1991 a 1992, ca23 min (episódio) 
 
As aventuras de uma família americana, classe média, cujo pai trabalha numa usina 
nuclear, é atrapalhado, só pensa em comida e beber cerveja, a mãe é responsável, 
sensata e cuida de todos na família, o filho mais velho é travesso, desordeiro, 
irresponsável e não gosta de estudar, a filha do meio é a mais inteligente e 
responsável e a última é um bebê que passa o dia assistindo televisão e chupando 
chupeta. 
 
DVD0435/8 (não circula) 
 
 



Os Simpsons: quarta temporada 
GROENING, Matt, 1954 - 
Estados Unidos, 1992 a 1993, ca23 min (episódio) 
 
As aventuras de uma família americana, classe média, cujo pai trabalha numa usina 
nuclear, é atrapalhado, só pensa em comida e beber cerveja, a mãe é responsável, 
sensata e cuida de todos na família, o filho mais velho é travesso, desordeiro, 
irresponsável e não gosta de estudar, a filha do meio é a mais inteligente e 
responsável e a última é um bebê que passa o dia assistindo televisão e chupando 
chupeta. 
 
DVD0439/42 (não circula) 
 
 

Os normais 
ALVARENGA JR., José, 1960- 
Brasil, 2001, 130 min 
 
Seis episódios onde Rui e Vani acham que todos são malucos, menos eles, que não 
percebem que também têm suas manias e implicâncias. Juntos, vivem as situações 
mais absurdas, pelas quais quase todo mundo já passou ou vai passar um dia. 
 
DVD0450 (circula) 
 
 

Sex and the city: primeira temporada 
STAR, Darren, 1961 - 
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) 
 
 

Dona Flor e seus dois maridos 
MENDONÇA FILHO, Mauro, 1965 -; ARAÚJO, Carlos; GOMES, Rogério, 1961 - 
Brasil, 1997, 342 min 
 
Dona Flor é professora de culinária e, numa festa, conhece Vadinho, que se diz rico e 
influente. Os dois se apaixonam, mas logo ela descobre que na verdade, ele é pobre, 
jogador e que vive na malandragem. Eles se casam e ela sofre com suas noitadas de 
muita bebida, mulheres e jogo. Durante um desfile de carnaval ele morre e ela fica 
inconsolável por meses, até se interessar por Teodoro, um homem distinto, 
trabalhador, culto, educado e seu admirador de muito tempo. Ela aceita casar-se com 
ele, mas apesar de estar feliz, cercada de afeto e segurança, sua vida com ele torna-
se tediosa, até que o fantasma de Vadinho aparece e ela decide ficar com seus dois 
maridos. 
 
DVD0453/4 (não circula) 

 



Carga pesada: A grande viagem 
MARCOS PAULO, 1951 -2012; NAAR, Roberto, 1959 - 
SERRAN, Leopoldo 
Brasil, 2003, 172 min 
 
Vinte e dois anos depois, os caminhoneiros Pedro e Bino voltam juntos para a estrada. 
Bino, doente, aguarda o resultado de uma biópsia: ele sabe que pode morrer. Os dois 
partem numa grande viagem, que começa em Bagé (RS) e termina em Belém do 
Pará. No caminho, Pedro apaixona-se por Rosa, viúva de um amigo dos dois, que 
assumiu a profissão do marido para sustentar os filhos. 
 
 DVD0457 (circula) 
 
 

A grande família: meu marido me trata como se eu fosse uma 
geladeira 
MENDONÇA FILHO, Mauro, 1965 -; FARIAS, Maurício, 1960 - 
Brasil, 2001, 30 min 
 
Seu Flor é atingido por um pedaço de concreto de um prédio em construção. A família 
decide processar a construtora e para tanto pedem orientação ao Beiçola, dono da 
pastelaria e também advogado. Enquanto isso, Dona Nenê, sentindo-se ignorada pelo 
marido, segue os conselhos da filha e procura chamar a atenção dele com roupas e 
comportamento diferentes do habitual. 
 
VC1798 (não circula), VC1799 (não circula), XDVD0675 (circula) 
 
 

Cidade dos homens: segunda temporada 
MEIRELLES, Fernando, 1955-; CHARLONE, Cesar, 1958 -; LUND, Katia, 1966 -; 
TRIPA, Eduardo, 1958 - 
Brasil, 2003, 173 min 
 
Na segunda temporada da série, Laranjinha e Acerola estão com 15 anos. São 5 
episódios, cujos temas variam das tentativas de namoro ao envolvimento com 
traficantes, da integração de raças e classes sociais ao baile funk, das areias de 
Ipanema às bocas de fumo no morro. (Resumo baseado na sinopse da capa do DVD). 
 
DVD0500 (não circula) 
 
 

Cidade dos homens: terceira temporada 
MORELLI, Paulo, 1966- ; HAMBURGER, Cao, 1962 -; GOLDMAN, Adriano, 1966 -; 
BARCINSKI, Philippe, 1972 - ; CASÉ, Regina, 1954 - 
Brasil, 2004, 175 min 
 
Na terceira temporada da série, os 5 episódios mostram o cotidiano das favelas 
cariocas. Acerola e Laranjinha estão com 16 anos e começam a assumir as 
responsabilidades da vida adulta, desde a primeira relação sexual, o primeiro emprego 
com carteira assinada, o envolvimento de Laranjinha com uma garota que quer ser 
traficante, até a formação da nova família de Acerola, quando sua namorada 
engravida. 
 



DVD0501 (não circula) 

 
 
Anjos na América 
NICHOLS, Mike, 1931- 
Estados Unidos, 2003, 374 min 
 
Durante o ano de 1985, em Manhattan, um grupo de pessoas tem suas vidas atingidas 
pela epidemia de AIDS. Louis Ironson abandona o companheiro infectado, por não ter 
coragem de enfrentar a situação. Joe Pitt, jovem advogado mormon que reprime sua 
homossexualidade e mantém um casamento de fachada, é convidado pelo poderoso 
Roy Cohn para ocupar um cargo importante no Departamento de Justiça. Abandona a 
esposa em meio a uma crise nervosa e inicia um romance com Lou, mas este o rejeita 
quando descobre sua hipocrisia. Roy Cohn morre de AIDS, sem admitir a doença nem 
sua condição homossexual. 
 
DVD0540/1 (circula) 
 
 

Cena aberta: a magia de contar uma história 
FURTADO, Jorge, 1959- 
Brasil, 2003, 127 min 
 
Série de 4 episódios produzida pela Casa de Cinema de Porto Alegre para a TV 
Globo. Partindo de originais literários, cada episódio mostra uma interpretação 
ficcional misturada a um documentário sobre a sua própria preparação, escolha de 
elenco, filmagem e finalização. Exibido originalmente em novembro-dezembro de 
2003. Resumo retirado do site http://www.casacinepoa.com.br/port/filmes. 
 
DVD0694 (circula) 
 
 

Memorial de Maria Moura 
FARIAS, Roberto, 1932-; SARACENI, Denise, 1954 -; MENDONÇA FILHO, Mauro, 
1965 -;  
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) 

 
 
Twin Peaks 
Lynch, David, 1946-; Glatter, Lesli Linka 1953-; Deschanel, Caleb 1944-; Dunham, 
Duwayne 1952-; Hunter, Tim 1947-; Holland, Tom 1943-; Rathbone, Tina 1951- 
Estados Unidos, 1990 a 1991, 539 min 
 
Numa pequena cidade americana, próxima à fronteira com o Canadá, uma 
adolescente é encontrada morta às margens do rio. Um agente do FBI chega para 
investigar o crime que chocou a população. Durante a investigação vão sendo 



desvendados os mais bizarros segredos, da vida secreta dos habitantes da cidade a 
um mistério que beira o sobrenatural. 
 
DVD0814/7 (não circula) 
 
 

JK 
CARVALHO, Dênis, 1946 -; MAUTNER, Amora, 1975-; COIMBRA, Vinícius, 1948 -; 
MEDICIS, Maria de; MARQUES, Cristiano 
Brasil, 2006, 19h15min 
 
A trajetória de Juscelino Kubitschek, homem de origem pobre que chegou à 
presidência da república (1955-60). Sua história é entrelaçada por outras histórias, 
reais e romanceadas, de pessoas com quem ele conviveu. 
 
DVD1010/4 (não circula), DVD1015/9 (circula) 
 
 

A Pedra do Reino 
CARVALHO, Luiz Fernando, 1960- 
Brasil, 2007, 4h36 
 
Em Taperoá, no sertão da Paraíba, Pedro Dinis Quaderna cresceu ouvindo histórias 
sobre sua descendência de dom Sebastião, o mítico rei português. Já adulto, seu 
sonho era restaurar o prestígio e a honra de sua família através de uma saga literária, 
juntando numa única obra referências eruditas, políticas e intelectuais, estabelecendo 
uma síntese, que chamou de "estilo régio". O único problema para realização desse 
objetivo era o "cotoco", uma proeminência óssea no final da coluna que o impedia de 
ficar sentado por muito tempo. Certo dia, o juiz corregedor do local recebeu uma carta 
anônima com denúncias contra ele e o intimou a prestar depoimento. Estava ali a 
oportunidade de Quaderna contar (em pé) todos os acontecimentos relacionados à 
sua vida, aproveitando seu próprio depoimento ao juiz como material bruto de sua 
saga. No longo testemunho, dom Pedro Dinis Quaderna, como apreciava ser 
chamado, contou sua história:  o sangrento movimento messiânico de seus 
antepassados na Pedra do Reino; a infância na fazenda de seu tio-padrinho Pedro 
Sebastião Garcia-Barretto; sua formação religiosa no Seminário da Paraíba, de onde 
foi expulso quando expôs suas idéias sobre um novo catolicismo; um mapa de tesouro 
enterrado, cujo local teria sido decifrado por seu padrinho; a morte de dom Pedro 
Sebastião, misteriosamente assassinado; o desaparecimento de seu filho predileto, 
Sinésio, dado como morto dois anos depois; o descaminho de seu filho bastardo, 
Silvestre, considerado meio doido e que se transformou em guia de cego;  a 
associação do primogênito, Arésio, com o maior inimigo de dom Pedro Sebastião em 
vida - o usineiro Antônio de Moraes. O depoimento ao juiz foi datilografado por 
Margarida Torres Martins, uma balzaquiana pela qual Quaderna se sente 
irresistivelmente atraído, apesar de ser desprezado por ela. Ao final do inquérito, o 
juiz, exasperado com as respostas de Quaderna e impossibilitado de extrair do 
depoimento um resultado lógico e coerente, considerou o intimado louco e o libertou. 
Quaderna pediu-lhe que o mantivesse preso, confessando que fora ele próprio quem 
escrevera a carta anônima com a denúncia, para utilizar o depoimento e escrever sua 
saga. Naquele instante, sob a aparência pitoresca e cômica de sua história, se revelou 
um Pedro Dinis Quaderna tocado pela tragédia. Aquilo comoveu a escrivã Margarida, 
que acabou se sentindo atraída por ele.   Por fim, o juiz satisfez o desejo de Quaderna, 
e na prisão de Taperoá, em 1938, ele escreveu sua história. Foi lá também que, numa 
noite, sonhou que era sagrado - por poetas, escritores e acadêmicos do Brasil e do 



mundo - rei da Távola Redonda da Literatura do Brasil. Resumo extraído do site da 
produtora, http://comercial.redeglobo.com.br. 
 
DVD1108/9 (circula) 
 
 

Um só coração 
TRAVESSO, Marcelo; CRUZ, Ulysses, 1952 -; FERNANDEZ, Gustavo; ARAÚJO, 
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) 

 
 
The Mahabharata 

BROOK, Peter, 1925- 
Brasil / Austrália / Estados Unidos, 1989, 318 min 
 
Baseado em peça teatral inspirada num poema épico da mitologia indiana, conta a 
história de uma longa e sangrenta guerra entre duas famílias rivais, os Pandavas e os 
Kauravas. 
 
VC0764/6 (não circula), XDVD0290 (circula) 
 
 

A volta ao mundo com Orson Welles 
Welles, Orson, 1916-1985 
Grã-Bretanha, 1955, 139 min 
 
Cinco episódios da mini-série dirigida por Orson Welles para a TV britânica: Saint 
Germain des Pres; Londres: Chelsea Pensioners; Espanha: a tourada; País Basco I; 
País Basco II. Orson Welles vai a lugares famosos de Paris, Londres, Madrid e visita o 
País Basco. Em Paris, ele mostra a região de Saint German des Pres, onde entrevista 
Raymond Duncan, um americano estabelecido em Paris que faz suas próprias roupas, 
sandálias e edita seus livros. Mostra imagens de personalidades que vivem na região 
como Juliette Gréco e Jean Cocteau. Em Londres, entrevista seis viúvas idosas, que 
vivem numa habitação social especial para viúvas. Visita a Instituição Chelsea 
Pensioners, moradia de militares aposentados que falam sobre a rotina do local. 
Mostra as touradas em Madrid e suas influências nas pessoas. A vida e os costumes 
bascos estão divididos em dois episódios, com várias cenas iguais, nas quais Orson 
Welles tenta explicar o que significa ser basco e viver entre a Espanha e a França. 
Entrevista um basco que viveu algum tempo no Colorado, Estados Unidos, e depois 
retornou para casar. Conversa com o filho e a viúva do escritor americano Charles 
Wertenbaker, que levou a família para morar na região sete anos antes. 
 
DVD0983 (circula), DVD1225 (circula), DVD3596 (não circula) 



Central da periferia: a música que você ouve 

CIAVATTA, Estevão, 1968 - 
Brasil, 2006, 239 min 
 
Em 2006 Regina Casé mostrou no Fantástico as músicas que fazem sucesso nas 
periferias do Brasil. Em 04 episódios gravados nas cidades de Recife, São Paulo, 
Belém e Salvador, estão uma mistura de ritmos e sotaques. São os sucessos que não 
tocam nas rádios, mas estão na boca do povo e sobrevivem fortes mesmo sem o 
apoio da mídia. Assim como o funk carioca e o tecnobrega, que hoje são sucessos na 
indústria fonográfica, as apresentações do DVD trazem outros ritmos que são 
expressões espontâneas das culturas de vários lugares do Brasil. A grande maioria 
das atrações musicais é formada por ídolos de massa, já consagrados pelas multidões 
das periferias. Ou são projetos sociais que já influenciam decisivamente a vida de 
suas favelas e contam com apoios internacionais. Resumo extraído do site NetMovies. 
DVD1316 (circula) 
 
 

A cidade dos homens: última temporada 
MOREIRA, Roberto, 1961-; MORELLI, Paulo, 1966 -; GOLDMAN, Adriano, 1966 -; 
CASÉ, Regina, 1954 -; MEIRELLES, Fernando, 1955- 
Brasil, 2005, 240 min 
 
Laranjinha e Acerola, agora jovens entrando na idade adulta, enfrentam a batalha 
diária pela sobrevivência, no morro e no asfalto. 
 
DVD1190 (não circula) 
 
 

A grande família 2 
FARIAS, Maurício, 1960 - 
Brasil, 2003, 200 min 
 
Segunda coletânea da série A grande Família, com seis episódios: A mãe do ano - 
Dona Nenê espera em vão por uma surpresa no Dia das Mães; Um tapinha não dói - 
biscoitinhos especiais fazem Lineu perder o prumo; Os Safados - Seu Floriano monta 
uma cilada para dar uma lição em Agostinho; O dia internacional da traição - Lineu e 
Agostinho se flagram em uma boate de strip-tease; Dois pra lá, dois pra cá - Bebel e 
Agostinho saem de casa e vão morar em cima da pastelaria; Família apaixonada - A 
novela das 8 invade a vida da família. Resumo baseado na capa do DVD. 
 
DVD1041 (circula) 
 
 

Hoje é dia de Maria: primeira e segunda jornadas 
CARVALHO, Luiz Fernando, 1960- 
Brasil, 2005, 9h26min 
 
A primeira jornada conta a saga de uma menina que perde a mãe e vive entre as 
maldades da madrasta e as bebedeiras do pai. Protegida por Nossa Senhora, ela foge 
de casa e enfrenta as artimanhas do demônio, senhor dos descaminhos, em suas 
múltiplas facetas. Apesar da árdua travessia, Maria não desiste de buscar seu 
caminho em direção às franjas do mar. A segunda jornada jornada se inicia com a 
pequena Maria diante da imensidão do oceano. Maria é sugada pelas ondas e chega 
ao munda da primeira vez. O que pode uma menininha mum mundo tão vasto, nas 



ruas sozinha? Na cidade, Maria descobre a violência, a ganância e a guerra, tendo 
como alento apenas a proteção de um nobre cavaleiro andante, Dom Chico Chicote, 
defensor da poesia e da justiça, que lhe ensina: É pelos sonhos que vamos! 
 
DVD1023/5 (não circula) 
 
 

Engraçadinha, seus amores e seus pecados 
JARDIM, João Henrique, 1964 -; SARACENI, Denise, 1954 -; MANGA, Carlos, 1928 -
2015;  
Brasil, 1995, 10h40 
 
A descoberta do amor provoca inúmeros acontecimentos na vida da sensual 
Engraçadinha, filha do moralista deputado Arnaldo. Aos 18 anos, ela encanta a todos 
em sua cidade. Seu ar inocente desperta a paixão até de sua melhor amiga, Letícia, 
noiva de Sílvio, primo de Engraçadinha. Um perigoso triângulo amoroso se forma 
quando Engraçadinha se apaixona por Sílvio. Quando o deputado Arnaldo descobre a 
relação dos dois, faz revelação: Sílvio é seu filho também. Chocado, o rapaz se 
mata.Dezessete anos depois, Engraçadinha é uma mulher casada e religiosa, cheia 
de culpas em relação ao passado e constantemente preocupada com a exuberância 
da filha Silene, em quem identifica um retrato de si própria quando jovem. 
 
DVD1032/4 (não circula) 
 

 
Desejo 
MAYA, Wolf, 1953 -; SARACENI, Denise, 1954 – 
Brasil, 1990, 657 min 
 
Ana, esposa do escritor Euclides da Cunha, não é feliz no casamento. Forçada a 
conviver com as constantes ausências do marido, sente-se solitária e incompreendida 
e envolve-se amorosamente com um jovem cadete, Dilermando de Assis. Euclides 
descobre a traição e tenta matar o amante da mulher. Este se defende e mata o 
escritor. Após um rumoroso processo, Dilermando é absolvido e se casa com Ana. 
Anos depois, um dos filhos de Euclides decide vingar o pai, desencadeando nova 
tragédia na vida do casal. 
 
DVD1027/9 (não circula) 
 
 

Amazônia: de Galvez a Chico Mendes 
TRAVESSO, Marcelo; VASCONCELOS, Pedro, 1973 -; MILANI, Carlo; CARMINATI, 
Roberto;  
Brasil, 2007, 25h20 
 
Em 1899, o Acre vivia uma situação de conflito, pois, apesar de ser território boliviano, 
fora povoado por brasileiros que migravam do Nordeste atraídos pela exploração de 
borracha, que estava em sua fase áurea devido à revolução industrial. Quando a 
Bolívia decidiu retomar o seu território, almejando justamente o lucro obtido com o 
látex extraído das seringueiras, o governo brasileiro não se opôs, pois a região, de 
acordo com o Tratado de Ayacucho, pertencia de fato ao país vizinho. O povo acreano 
se revoltou com a situação e seringueiros, liderados pelo espanhol Luis Galvez, 
resistiram à ocupação boliviana. No dia 14 de julho - uma referência ao dia da queda 
da Bastilha -, concretizaram a criação do Estado Independente do Acre. Galvez foi 



aclamado presidente do novo país e desenhou a bandeira do Estado Independente. O 
Governo Federal brasileiro, porém, sabendo que a desobediência deste tratado 
colocava em risco suas relações internacionais, em março de 1900, destitui Galvez e 
devolve a região do Acre à Bolívia. Enquanto isso, Plácido de Castro, militar gaúcho, 
decidiu tentar a sorte no Norte do país, demarcando seringais na Amazônia. Nesta 
época, liderados pelo jornalista Orlando Lopes, intelectuais e boêmios de Manaus 
organizam uma expedição para expulsar os bolivianos e retomar o Acre. Porém, sem 
experiência na arte militar, o levante intelectual foi derrotado. Diante disso, os 
revoltosos chegaram à conclusão de que precisavam de um líder militar e convidaram 
Plácido de Castro, que aceitou o desafio. Começa, então, o movimento armado contra 
a Bolívia, liderado por Plácido de Castro e bancado pelos seringalistas da região. 
Vencida a guerra, a diplomacia brasileira entrou em ação, e através do tratado de 
Petrópolis, o Acre foi, finalmente, incorporado ao Brasil. Mas Plácido de Castro, que se 
transformara num mito para o povo e numa ameaça para aqueles que disputavam o 
poder local, acabou assassinado numa emboscada, em 1908. Apesa da luta de sua 
família por justiça, seus assassinos nunca foram punidos, e nem sequer abriu-se um 
processo para apurar os fatos. O terceiro líder da história do Acre, que também foi 
cruelmente assassinado em 1988, justamente em Xapuri, primeiro ponto da conquista 
de Plácido, foi o seringueiro Chico Mendes, que chamou a atenção não só do Brasil, 
mas também a do mundo para a preservação da floresta que vinha sendo destruída 
desde a década de 70, quando os seringais começaram a ser transformados em 
pastos para gado. Compreendendo que a preservação da floresta era a preservação 
das condições de vida dos seringueiros, Chico Mendes criou um movimento de 
resistência para impedir o desmatamento, só que desta vez de forma pacífica, usando 
apenas o diálogo como arma. Uniu seringueiros e índios numa grande frente 
conhecida pelo nome de Povos da Floresta. O seringueiro foi condecorado pela ONU 
e sua luta reconhecida pelas organizações internacionais de proteção ao meio 
ambiente. Resumo extraído da capa do DVD. 
 
DVD1088/94 (não circula) 
 
 

Malu mulher 
DANIEL FILHO, 1937-; CARVALHO, Dennis, 1946 -; GRISOLLI 
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) 
 
 

O primo Basílio 
DANIEL FILHO, 1937- 
Brasil, 1988, 624 min 
 
Lisboa, século XIX. Basílio e Luisa estão apaixonados e querem se casar. Mas o 
destino atrapalha seus planos: Basílio é obrigado a viajar para o Brasil, de onde 
escreve longas cartas a sua amada. Mas o tempo passa e as cartas ficam cada vez 



mais raras. Até que Basílio anuncia o fim do relacionamento. Anos depois, Luisa se 
casa com Jorge. Mas Basílio volta de viagem e a antiga paixão retorna com força total. 
Os dois se tornam amantes. Dividida, Luisa também sofre com as chantagens da 
empregada de seu marido que descobre o romance secreto. Resumo da capa. 
 
 DVD1171/3 (não circula), DVD1174/6 (circula) 
 
 

Armação ilimitada 
ARRAES, Guel, 1953- 
Brasil, 1985, 6h33 
 
Os surfistas Juba e Lula são sócios da Armação Ilimitada, empresa especializada em 
trabalhos pouco convenvionais. Grandes amigos, os dois dividem tudo e têm a mesma 
namorada, a jornalista Zelda Scott. Quando chega à casa dos três um menino órfão, 
forma-se uma pequena família em busca de aventuras. Contém 10 episódios 
selecionados pelo diretor. 
 
 DVD1188/9 (não circula) 

 
 
O tempo e o vento 
PAULO JOSÉ 
Brasil, 1985, 450 min 
 
DVD1503/4 (circula), DVD1813/4 (não circula), DVD3319/20 (circula) 
 
 

Águias de fogo: disco 2 
Brasil, 1967 a 1968,  
 
Série baseada em casos relatados nos arquivos da Força Aérea Brasileira. 
 
DVD2318 (não circula) 
 
 

Águias de fogo, disco 3 
Brasil, 1967 a 1968,  
 
Série baseada em casos relatados nos arquivos da Força Aérea Brasileira. 
 
 DVD2319 (circula) 
 
 

Águias de fogo, disco 4 
Brasil, 1967 a 1968,  
 
Série baseada em casos relatados nos arquivos da Força Aérea Brasileira. 
 
 DVD2320 (circula) 
 
 

Grande Sertão : Veredas 



Avancini, Walter, 1935-2001 
Brasil, 1985, 844 min 
 
Conta a dura história de Riobaldo: um jagunço que corta o sertão abrindo caminho à 
bala. Com seu amigo Diadorim, os dois vivem histórias emocionantes de disputas, 
vinganças e viagens difíceis e inesquecíveis. Mas o companherismo entre Riobaldo e 
Diadorim vai muito além de uma simples amizade, o que ambos descobrem na 
convivência ao longo dessa fascinante trama. (fonte: 
http://www.globomarcas.com.br/digital/minisseries/grande-sert-o-veredas.html) 
 
DVD2465/8 (não circula), DVD3324/7 (circula) 
 
 

Anchietanos (episódio da série Comédias da vida privada) 
Furtado, Jorge, 1959- 
Brasil, 1997, 51 min 
 
Chico, Luciano e Cristina têm 13 anos e estudam no Colégio Anchieta. Chico e 
Luciano são apaixonados por Cristina, que dá bola pra ambos alternadamente. 
Andrew, pobre, é de outra turma, mas eles se enfrentam num campeonato de futebol. 
Vinte anos depois eles voltam a se enfrentar, e Chico vai ter que tomar a decisão mais 
importante de sua vida. (Resumo extraído do site casacinepoa.com.br) 
  
DVD2489 (circula) 
  
 
 

Meia encarnada dura de sangue (episódio da série Brava gente) 
Furtado, Jorge, 1959- 
Brasil, 2000, 23 min 
 
No interior do Rio Grande do Sul, em 1953, o craque Bonifácio vive um dilema. 
Jogador de um time de futebol amador integrado por jogadores negros e pobres, ele é 
convidado a fazer parte da equipe dos brancos e ricos. Seria a chance de oferecer 
uma vida melhor à namorada, a doméstica Elisa. Mas seu melhor amigo Vicente não 
entende o que considera uma traição. (Resumo extraído do site casacinepoa.com.br) 
 
DVD2489 (circula) 
 
 

O povo brasileiro: Brasil sulino 
Ferraz, Isa Grinspum 1958-; Frederico, Flávio 1969-; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda a cultura dos estados da região Sul, 
em especial a dos gaúchos do RS e a dos descendentes de imigrantes europeus em 
Santa Catarina. Darcy Ribeiro e Judith Cortesão comentam a história das missões 
jesuíticas e de sua destruição. Imagens: ruínas de Sete Povos das Missões; 
arquitetura da cidade de Florianópolis, de origem açoriana; procissão de Nossa 
Senhora dos Navegantes, no rio Guaíba, Porto Alegre; interior de casas de fazenda; 
mulher preparando massa de macarrão e ferreiros batendo em bigorna. Aborda-se 
também o problema da terra na região, com imagens de um acampamento do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). 



 
VC1388 (não circula), DVD0420 (circula) 

 
 
O povo brasileiro: Brasil caboclo 
Ferraz, Isa Grinspum 1958-; Frederico, Flávio 1969-; Farias, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda a cultura cabocla, dos mestiços e 
índios deculturados da região amazônica. São discutidos dois momentos-chave para a 
região:  ciclo da borracha e sua decadência e o processo de devastação iniciado com 
a construção da rodovia Transamazônica. Imagens: filmes de arquivo mostrando 
índios em suas aldeias; rios e florestas; interior de casa cabocla; colheita e 
processamento de castanha; seringueiros extraindo e defumando látex; cidades de 
Manaus e Belém. Depoimentos de Aziz Ab'Sáber e Márcio Souza. 
 
VC1388 (não circula), DVD0420 (circula) 
 
 

Puberdade I 
Raulino, Aloysio, 1947-2013 
Brasil, 1994, 51min 
 
Primeiro episódio da série de 3 filmes sobre adolescência nas classes alta, média e 
baixa. Este filme enfoca os adolescentes de classe alta da cidade de São Paulo nos 
anos 90. 
 
DVD3255 (não circula), DVD3847(circula), DVD3853 (circula) 
 
 

Puberdade II 
Raulino, Aloysio, 1947-2013 
Brasil, 1996, 49 min 
 
Segundo episódio da série de 3 filmes sobre adolescência nas classes alta, média e 
baixa. Este filme enfoca os adolescentes de classe média da cidade de São Paulo nos 
anos 90. 
 
DVD3255 (não circula), DVD3847(circula), DVD3853 (circula) 

 
 
Puberdade III 
Raulino, Aloysio, 1947-2013 
Brasil, 1996, 45 min 
 
Terceiro episódio da série de 3 filmes sobre adolescência nas classes alta, média e 
baixa. Este filme enfoca os adolescentes de classe baixa da cidade de São Paulo nos 
anos 90. 
 
DVD3255 (não circula), DVD3847 (circula), DVD3853 (circula) 

 



 
Ensaio aberto: fomento ao teatro 
Cruz, Luiz Gustavo 
Brasil, [2010], 190 min 
 
Série de 12 programas que enfoca a trajetória da Lei Municipal de Fomento ao Teatro 
para a Cidade de São Paulo, abordando desde sua implantação até o resultado cênico 
dos projetos selecionados. Trata-se de um documento que ilustra a luta pela criação 
da lei (de 2002) e os desdobramentos deste benefício.  
(Fonte: http://www.cooperativadeteatro.com.br/cooperativa/coop-tv/). 
 
DVD3934/5 (circula) 
 
 

Orquestra do mundo : Chapada Diamantina 
Góis, Marcelo Abreu 
Brasil, 2015, 72min 
 
O mundo toca uma sinfonia. Perceber a música que está em tudo é o que nos leva a 
cruzar estas terras, conhecendo pessoas, lugares e culturas, interagindo e interferindo 
nesta sinfonia. Neste primeiro volume, desvendamos os sons da Chapada Diamantina. 
Os vales, os rios, os ventos, os seres e os instrumentos que enchem de ritmos a série 
de vídeos que agora apresentamos. Bem vindos à Orquestra do Mundo - Sons da 
Chapada Diamantina. Série de sete documentários musicais. Fonte 
[http://orquestradomundo.com.br/o-projeto/] 
DVD3940 (circula) 

 
 
Turma do Xaxado 
Guido, Claudio 
Brasil, 201-, 26 min 
 
A Turma do Xaxado é formada por personagens tipicamente brasileiros, cada um com 
seu jeito próprio de falar, pensar e agir, passando pelas várias classes econômicas, 
graus de instrução etc. É uma turminha heterogênea como o povo brasileiro, vivendo 
historias que falam da nossa terra, encantos e problemas, mas sem perder de vista a 
universalidade da experiência humana. (Fonte: Turma do Xaxado Blogspot). 
 
DVD3947(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) 
 
 
 


