
FILMES COM ABORDAGENS  DE NATUREZAS DIVERSAS 
 

 

COMPORTAMENTO 

 

 

À Procura de Mr. Goodbar (Looking for Mr. Goodbar)         
EUA, 1977     Drama    139 minutos  
Direção: Richard Brooks 
Principais atores: Diane Keaton, Tuesday Weld e Richard Gere.  
Temática: Professora esconde de todos suas noitadas pelos bares em busca de sexo. Adaptação 

cinematográfica do livro de Judith Rossner. O diretor transformou esse melodrama na história de uma 

mulher procurando liberdade em plena sociedade permissiva do final dos anos 70.  
Obs: original em VHS. 

 

Uma Amizade Sem Fronteiras (Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran) 
França, 2003                      Drama      95 minutos 
Direção: François Dupeyron 
Principais atores: Omar Sharif, Pierre Boulanger e Gilbert Melki. 
Temática: A amizade de um dono de mercearia muçulmano e um garoto judeu, que passa a aprender os 

ensinamentos do Alcorão. 
 

Anjos do Arrabalde � as professoras   

Brasil, 1987         Drama    90 minutos 
Direção: Carlos Reichenbach 
Principais atores: Betty Faria, Clarisse Abujamra e Irene Stefânia.  
Temática: Conta a história de três professoras que dão aula na periferia de São Paulo e são obrigadas a 

conviver com a pobreza local e a violência. 
Obs: original em VHS. 

 

Bang Bang! Você Morreu (Bang, Bang, You're Dead)        
EUA/ Canadá, 2002     Drama   92 minutos  
Direção: Guy Ferland 
Principais atores: Tom Cavanagh, Ben Foster e Jane McGregor.  
Temática: Descreve o drama de um excelente aluno, que depois de ser humilhado por um dos jogadores 
do time de futebol da escola, ameaça explodir o prédio durante o período de aulas, porém usa uma bomba 

de mentira. Depois disto, mais deslocado do que antes, sofrendo a constante desconfiança dos colegas e 

sendo mal compreendido pela maioria dos professores, ele está pronto para cometer algo realmente 
violento contra seus colegas. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Paramount. 
 

O Beijo da Mulher Aranha (Kiss of the Spider-Woman)          
Brasil/EUA, 1985          Drama    120 minutos 
Direção: Hector Babenco 
Principais atores: Raul Julia, William Hurt e Sônia Braga.  
Temática: Dois presos, um por motivos políticos e outro por comportamento imoral, dividem a mesma 

cela e, com o passar do tempo, aprendem a respeitar um ao outro e descobrem uma forma de enfrentar a 
opressão da cadeia. Baseado em livro de Manuel Puig. 
Obs: original em VHS. 

 

Bruno (Bruno)        
EUA, 2000     Comédia   103 minutos  
Direção: Shirley MacLaine 
Principais atores: Shirley MacLaine, Gary Sinise e Alex D. Linz.  
Temática: Garoto prodígio vive com sua mãe e tem o estranho hábito de usar vestidos. Isso é apenas um 

detalhe a mais em sua polêmica carreira estudantil em uma escola católica.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela LW Editora. 
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A Brutalização de Franz Blum (Die Verrohung dês Franz Blum)    (original em VHS)  
Alemanha, 1974          Drama   99 minutos  
Direção: Reinhard Hauff 
Principais atores: Jurgen Prochnow e Eik Gallwitz. 
Temática: Baseado no relato de um ex-presidiário, este filme se tornou um dos grandes marcos do cinema 
alemão. Um burguês, envolvido num assalto, é condenado à prisão, onde, dolorosamente, começa a 

descobrir os mecanismos do relacionamento entre os presos. 

 

O Búfalo da Noite (El Bufalo de la Noche)     

México, 2007       Drama   99 minutos  
Direção: Jorge Hernandez Aldana 
Principais atores: Diego Luna Liz Gallardo e Gabriel González. 
Temática: Rapaz esquizofrênico sofre por romance entre sua namorada e seu melhor amigo. Tempos 

depois, ao reatar a amizade, algo inesperado acontece.  

Obs: gravado, digitalmente, da TV. 

 

O Campeão (The Champ)        
EUA, 1979     Drama    121 minutos  
Direção: Franco Zeffirelli 
Principais atores: Jon Voight, Rick Schroder e Faye Dunaway.  
Temática: O filme conta a história do ex-campeão de boxe, que está falido e trabalhando cuidando de 

cavalos e tudo o que ganha gasta com bebidas e jogos. Ele vive com seu filho, que com sua inocência 

continua considerando o pai como um campeão, mas as coisas se complicam quando a mãe do garoto 

volta para buscar o filho que ela havia abandonado com o pai. O medo de perder o filho faz o ex-campeão 

voltar aos ringues para recuperar o dinheiro perdido e manter a guarda do garoto. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Warner. 
 

Carruagens de Fogo (Chariots of Fire)          

Inglaterra, 1981      Drama    123 minutos 
Direção: Hugh Hudson 
Principais atores: John Gielgud, Nigel Davenport e Nigel Havers. 
Temática: Conta a história de dois atletas britânicos que participam de competições classificatórias para 

os Jogos Olímpicos de 1924. Além da rivalidade, as diferentes motivações de cada um os distancia. Um 

corre por Deus, o outro (um estudante judeu) corre pela fama, achando que ela o livrará dos preconceitos 

que sofre. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Fox. 
 

Os Cinco Sentidos (The Five Senses) 
Canadá, 1999       Drama    105 minutos 
Direção: Jeremy Podeswa  

Principais atores: Mary-Louise Parker, Pascale Bussières e Brendan Fletcher. 
Temática: O filme gira em torno dos cinco sentidos (audição, visão, paladar, olfato e tato) e da vida de 

cinco personagens. Abaladas pelo desaparecimento de uma criança, cinco pessoas que moram ou 

trabalham no prédio em frente ao parque onde a menina sumiu enfrentam uma crise pessoal e tentam 

encontrar a chave para seus desejos mais verdadeiros. 
 

As Cinzas de Angela (Angela's Ashes)         
EUA, 1999                Drama                                120 minutos 
Direção: Alan Parker 
Principais atores: Emily Watson, Robert Carlyle e Joe Breen. 
Temática: Em 1935, quando é mais comum ver famílias irlandesas partindo para os Estados Unidos, uma 

empobrecida família decide por fazer o caminho inverso. Logo após a repentina morte de sua filha de 

apenas 7 anos de vida, Angela e seu marido desempregado e beberrão decidem se mudar de Nova York 

para Cork, na Irlanda, levando com eles seus quatro filhos. Os filhos pouco sabem do lugar para onde 
estão indo, apenas que lá é conhecido como um lugar onde não há trabalho e as pessoas morrem de fome. 
 

 

 

 



Coach Carter � treino para a vida (Coach Carter)          

EUA, 2005       Drama    136 minutos 
Direção: Thomas Carter 
Principais atores: Samuel L. Jackson, Ryan B. Adams e Ashanti. 
Temática: Baseado na história real de Ken Carter, um controverso treinador de basquete que suspendeu 
seu time campeão devido ao baixo desempenho acadêmico, contrariando jogadores, pais e comunidade. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Paramount. 
 
Crash � estranhos prazeres (Crash)        
Canadá, 1996   Drama   100 minutos  
Direção:  David Cronenberg 
Principais atores: James Spader, Holly Hunter e Rosanna Arquette.  
Temática: Logo após sofrer um violento acidente de carro, um publicitário se envolve com um grupo de 

pessoas que tem uma estranha tara que liga o perigo da morte e o prazer sexual.  
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 
 
Cria Cuervos (Cria Cuervos)        
Espanha, 1976    Drama    104  minutos  
Direção:  Carlos Saur 
Principais atores: Ana Torrent, Geraldine Chaplin e Mônica Randall.  
Temática: Aos nove 9 anos, Ana vê seus pais morrerem num curto espaço de tempo. Ela acreditava que 

tinha um estranho poder sobre a vida e a morte de seus familiares. Assim, carrega uma mistura de 
remorso e culpa que levará para a idade adulta.  

Lançamento em DVD no Brasil: pela Platina Filmes (a cópia parece escura quando comparada ao VHS). 
 

Crianças Invisíveis (All the Invisible Children)         
Itália, 2005                Drama                                116 minutos 
Direção: diversos 
Temática:  Filme coletivo internacional que traz uma série de curtas mostrando a dificuldade das crianças  

de diversos locais em sobreviver ao enfrentar a realidade das ruas. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Paris Filmes. 
 

Daens � um grito de justiça  (Daens)        
Bélgica/ Holanda/ França, 1992              Drama                                138 minutos 
Direção: Stijn Coninx 
Principais atores: Jan Decleir e Gérard Desarthe. 
Temática: O filme é passado na virada do século, no norte da Bélgica, em plena Revolução Industrial. A 

história é desenvolvida em torno da vida dos trabalhadores de uma fábrica de tecidos, na cidade de Aalst. 

Naquele momento as pessoas estavam condenadas a um estado de miséria absoluta. A imagem da 

exploração de crianças e mulheres nas fábricas é o ponto alto da trama. A vida da sociedade local passa a 
ter uma nova direção com a chegada de Daens, um padre revolucionário que se muda para a cidade e vai 

morar na casa de seu irmão jornalista. 

Obs: original em VHS. 

 

Dersu Uzala (Dersu Uzala)         
URSS / Japão, 1974            Drama             137 minutos 
Direção: Akira Kurosawa 
Principais atores: Yuri Solomin, Maksim Munzuk e Suimenkul Chokmorov. 
Temática: Dersu Uzala é um camponês mongol que serve de guia para um militar russo, líder de uma 

expedição de levantamento topográfico na Sibéria. Dersu é um exemplo de humildade e sabedoria: o 
filme mostra de maneira poética as diferenças culturais entre ele e o pesquisador russo, além de mostrar 

as belas paisagens da Sibéria. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Desconstruindo Harry (Deconstructing Harry)         
EUA, 1997              Comédia                96 minutos 
Direção: Woody Allen 
Principais atores: Woody Allen, Elizabeth Shue e Demi Moore. 
Temática: Harry Block é um escritor que tem um sério problema: ele sofre de graves distúrbios 

psicológicos relacionados a pessoas ao seu redor. Ele acaba incluindo, disfarçadamente, pequenos 

detalhes de sua vida pessoal em seus livros, o que lhe causa bastante confusão com as pessoas próximas. 

Obs: gravado, digitalmente, da TV. 
 
Desejo e Reparação (Atonement)         
Inglaterra, 2007     Drama                130 minutos 
Direção: Joe Wright 
Principais atores: Keira Knightley, Vanessa Redgrave e Brenda Blethyn. 
Temática: Uma jovem usa a imaginação para acusar o filho do caseiro de um crime que ele não cometeu, 

o que muda a vida dele e também de sua irmã mais velha. 

Lançamento em DVD no Brasil: pela Universal. 
 
O Despertar para a Vida (The Water Dance)         
EUA, 1992               Drama/ Romance               104 minutos 
Direção: Neal Jimenez e Michael Steinberg 
Principais atores: Eric Stoltz, Wesley Snipes e Helen Hunt. 
Temática: Um jovem escritor, um motociclista rebelde e racista e um alcoólatra negro e galanteador  

acabam se encontrando em uma enfermaria. Paralíticos, descobrem que os preconceitos e vícios devem 

ser superados quando se quer reconstruir a vida. Porém as visitas da amante do novelista começam a 
estabelecer um clima de tensão.  
 
Os Donos da Rua (Boyz'n the Hood)        
EUA, 1991     Drama    107 minutos  
Direção:  John Singleton 
Principais atores: Laurence Fishburne, Cuba Gooding Jr. e Ice Cube.  
Temática: Mãe decide entregar o filho aos cuidados do pai, pois ele é rebelde e não consegue educá-lo de 
uma forma adequada. Ele aprende alguns ensinamentos com o pai, conhecendo, também, dois grandes 

amigos que moram em um ambiente de violência e pobreza em um bairro onde a maioria é negra em Los 

Angeles.  
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 
 
Elefante (Elephant) 
EUA, 2003                                Drama   81 minutos 
Direção: Gus Van Sant 
Principais atores:  Alex Frost, Eric Deulen e John Robinson. 
Temática: Numa escola secundária em Portland, Oregon, dois adolescentes matam alunos e professores e 

se matam depois, numa tragédia cuja motivação é aparentemente banal.  
 
Encontros com Homens Notáveis (Meetings with Remarkable Men)       

Inglaterra, 1979    Drama    103 minutos  
Direção: Peter Brook 
Principais atores: Dragan Maksimovic, Mikica Dimitritjevic e Warren Michel.  
Temática: Narra a vida do mestre George Ivanovitch Gurdjieff, considerado um dos maiores espirituais 
tanto do oriente quanto do ocidente, unindo tradições da Yoga e Sulfismo. Esse filme raro mostra sua 

vida, os Mestres do Caminho com cenas de profundo significado espiritual, a senda dos antigos mestres 
Panishas, os músicos que dominam as notas do universo, a busca pelo verdadeiro sentido da vida e os 
perigos do caminho. 
Obs: original em VHS. 

 

O Enigma de Kaspar Hauser  (Jeder Für Sich und Gott Gegen Alle)         
Alemanha, 1974                Drama                                109 minutos 
Direção: Werner Herzog 
Principais atores: Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira e Michael Kroecher. 
Temática: Em 1828, em Nuremberg, um misterioso jovem é deixado em uma praça após passar toda a 

vida trancado em uma torre. Aos poucos, ele tenta se integrar à sociedade e entender sua complexidade. 



 

Fahrenheit 451 (Fahrenheit 451)          

Inglaterra, 1966      Ficção    112 minutos 
Direção: François Truffaut 
Principais atores: Oskar Werner, Julie Christie e Cyril Cusack. 
Temática: Inspirado no livro homônimo de Ray Bradbury. A narrativa se passa em um futuro não muito 

distante, onde uma sociedade totalitária é controlada pela �Família�. As pessoas que vivem nessa 

sociedade são educadas a desempenharem certas funções sociais, sem se questionar muito sobre o que 

estão de fato realizando. O sucesso deste estado de obediência e paz social deve-se, especialmente, ao 
cuidado com a educação. Nas escolas, as crianças aprendem a não-ler e que livros são para se queimar. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Universal. 
 

Fale com Ela (Hable con Ella)     

Espanha, 2002     Drama   116 minutos  
Direção: Pedro Almodóvar 
Principais atores: Javier Câmara, Darío Grandinetti  e Rosario Flores. 
Temática: Uma tragédia em comum une dois homens, desconhecidos até então, quando eles precisam 

cuidar de duas mulheres que estão em coma no hospital. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Fox. 
 

O Filósofo, Três Mulheres e o Amor (Der Philosoph)           

Alemanha, 1989      Comédia/Romance  83 minutos 
Direção: Rudolph Thome 
Principais atores: Johannes Herrschmann, Adriana Altaras e Claudia Matschulla. 
Temática: Mostra o que acontece quando três mulheres resolvidas tentam compartilhar um único homem, 

um tímido escritor.  
Obs: original em VHS. 

 

Flores do Amanhã (Xiang Ri Kui)         
China, 2005     Drama                129 minutos 
Direção: Zhang Yang  

Principais atores: Joan Chen, Zhang Fan e Ge Gao.  
Temática: Pintor, ao passar anos num campo de trabalhos forçados por causa do período tirânico de Mao 

Tse Tung, tem suas mãos deformadas e, ao retornar para a casa, onde vivem a esposa e o filho de nove 
anos, percebe que aquele mundo não mais lhe pertence. Seu filho se incomoda com a sua presença e ele 

tenta forçá-lo na direção de realizar sonhos que na verdade são seus, mas que se tornaram impossíveis.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Paris Filmes. 
 

Frida (Frida) 
EUA 2003                 Drama                                123 minutos 
Direção: Julie Taymor  
Principais atores: Salma Hayek, Alfred Molina e Geoffrey Rush.  
Temática: Cinebiografia de Frida Kahlo, intrigante artista mexicana, que viveu intensamente e sem 
limites como uma revolucionária política, artística e sexual. 

 

Gente como a Gente (Ordinary People)      
EUA, 1980      Drama  122 minutos 
Direção: Robert Redford 
Principais atores: Donald Sutherland, Mary Tyler Moore e Timothy Hutton. 
Temática: A morte prematura em um acidente de um dos filhos de uma família de classe média alta acaba 

afetando a todos, principalmente o irmão da vítima, que se considera responsável pelo ocorrido e está em 

tratamento psiquiátrico. No entanto a mãe faz questão de manter as aparências, para não dar a entender 

que a unidade familiar foi quebrada. 
Obs: original em VHS. 

 

 

 

 

 

 



Germinal (Germinal)                 

Bélgica, 1993                   Drama    155 minutos 
Direção: Claude Berri 
Principais atores: Gerard Depardieu, Miou-Miou e Renaud Danner. 
Temática: Baseado no clássico de Emile Zola, mostra com riqueza de detalhes o dia-a-dia de uma 
comunidade de mineiros de carvão do interior da França, durante uma grave crise ocorrida no Segundo 

Império. 
Obs: original em VHS. 

 

A Guerra dos Botões (La Guerre dês Boutons)      (preto&branco) 

França, 1962      Sátira   90 minutos  
Direção: Yves Robert  
Principais atores: Jacques Dufilho, Yvette Etiévant e  Michel Galabru.  
Temática: Filme de humor bastante pesado. Conta a disputa pessoal entre as crianças de uma cidade, que 

se utilizam das mais estranhas formas e armas para vencer seus inimigos pessoais. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Silver Screen 
 
A Guerra dos Botões (War of the Buttons)      

Irlanda, 1995     Sátira   94 minutos  
Direção: John Roberts 
Principais atores: Colm Meaney, John Murphy e  Liam Cunningham.  
Temática: Refilmagem do clássico francês de 1962, no mesmo nível do original. 
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 

 

O Informante (The Insider)         
EUA, 1999      Drama     157 minutos 
Direção: Michael Mann 
Principais atores: Al Pacino e Russell Crowe. 
Temática: Excelente filme que fala sobre a comovente luta de um homem contra a grande corporação do 

tabaco. Demitido por ser contra a política da companhia, que se importava mais com os seus lucros do 
que com a saúde dos consumidores, o Dr. Wigland não pode quebrar seu "compromisso de sigilo", e 

revelar o mal que as fórmulas químicas do cigarro fazem ao homem. Baseado em fatos reais. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Buena Vista. 
 

As Invasões Bárbaras (Les Invasions Barbares)         
Canadá, 2003          Drama      99 minutos 
Direção: Denys Arcand 
Principais atores: Rémy Girard e Stéphane Rousseau. 
Temática: À beira da morte e com dificuldades em aceitar seu passado, um homem busca encontrar a paz. 
Para tanto recebe a ajuda de seu filho ausente, sua ex-mulher e velhos amigos. 
 

Irmão Sol, Irmã Lua (Fratello Sole, Sorella Luna)         
Itália, 1972          Drama      115 minutos 
Direção: Franco Zefirelli 
Principais atores: Graham Faulkner, Judi Bowker e Leigh Lawson. 
Temática: A história de São Francisco de Assis. O filme enfoca os primeiros anos da vida de Francisco, 

um mimado filho de aristocratas que parte para guerra animado e volta completamente transtornado. Ele 
então renuncia às riquezas da família e procura na comunhão com a natureza, traçar seu próprio destino, 

livre do apego às propriedades materiais.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Paramount. 
 

Jack (Jack)  
EUA, 1996     Comédia   109 minutos  
Direção: Francis Ford Coppola 
Principais atores: Robin Williams, Diane Lane, Brian Kerwin e Jennifer Lopez.  
Temática: Jack é um garoto que sofre de uma rara doença, que o faz envelhecer quatro vezes mais rápido 

que o normal. Por causa desta doença, Jack aparenta ter 40 anos, apesar de ter apenas 10. Na escola, Jack 
faz amizade com alguns garotos da sua idade e começa a ter uma vida relativamente normal. Porém, sua 

aparência física lhe causará muitos problemas.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Buena Vista. 



O Jovem Törless (Der Junge Törless)    (preto&branco) 

Alemanha, 1966     Drama   87 minutos  
Direção: Volker Schlondorff 
Principais atores: Mathieu Carrière, Marian Seidowsky e  Bernd Tischer.  
Temática: No início do século passado na Áustria, jovem estudante, tímido e inteligente, observa o 

comportamento sádico de seus amigos de escola, adotando um comportamento passivo até que a tortura 

vai longe demais. Adaptação do aclamado livro homônimo, de Robert Musil, esta obra-prima deu 
internacionalidade ao movimento do Cinema Novo Alemão. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Silver Screen 
 
Kolya � uma lição de amor (Kolya)         
República Tcheca, 1996         Drama      105 minutos 
Direção: Jan Sverak 
Principais atores:  Zdnek Sverák e Andrei Chalimon. 
Temática: Conta a história de um menino russo de cinco anos de idade que transforma a vida de um 

solteirão de meia-idade. 
 
Laços de Ternura (Terms of Endearment)          

EUA, 1983    Drama    132 minutos 
Direção: James L. Brooks 
Principais atores: Shirley MacLaine, Debra Winger, Jeff Daniels e Jack Nicholson. 
Temática: Conta a história de três décadas do relacionamento entre mãe e filha, envolvendo suas brigas, 

reconciliações e respectivos amores.  
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 

 

Lado a Lado (Stepmom)         
EUA, 1998          Drama      125 minutos 
Direção: Chris Collumbus 
Principais atores: Susan Sarandon, Julia Roberts e Ed Harris.. 
Temática: Apresenta o difícil relacionamento de uma mulher com a ex-esposa e os dois filhos de seu 
futuro marido. 
 

Laranja Mecânica (A Clockwork Orange)       
Inglaterra ,1971                  Ficção                      138 minutos 
Direção: Stanley Kubrick 
Principais atores: Malcolm McDowell, Patrick Magee e Michael Bates. 
Temática: No futuro, o líder de uma gangue de delinqüentes é preso e usado como cobaia num 

experimento para acabar com os seus impulsos destrutivos. 
 

 
Melhor É Impossível (A Good As It Gets)       
EUA , 1997                 Comédia                     117 minutos 
Direção: James L. Brooks  
Principais atores: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear e Cuba Gooding Jr. 
Temática: Um escritor sarcástico e mal-humorado que não mede esforços para humilhar todos que 

cruzam seu caminho vê sua vida se transformar quando passa a conviver com seu vizinho gay e uma 

simpática garçonete.  
 

Menina de Ouro (Million Dollar Baby)  
EUA, 2004      Drama    137 minutos  
Direção: Clint Eastwood 
Principais atores: Hilary Swank e Morgan Freeman.  
Temática: Um treinador veterano tem sua vida transformada após o aparecimento de uma jovem que 
deseja ser treinada por ele. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Europa Filmes. 
 

 

 

 

 



Morangos Silvestres (Smultronstället)           (preto&branco)     

Suécia, 1957                   Drama    91 minutos 
Direção: Ingmar Berman 
Principais atores: Dustin Hoffman, Kate Reid e John Malkovich.  
Temática: Velho professor de medicina reavalia a sua vida enquanto viaja para a universidade em que se 
formou para receber um título. Na noite que antecipa a viagem, ele tem um pesadelo que o confronta com 

a realidade da morte. No dia seguinte, pega a estrada acompanhado da nora, em crise com seu marido, 
que parece carregar a mesma amargura do pai. Durante a viagem, ele recorda sua vida e compara sua 
história com as pessoas que cruzam seu caminho. O impacto de antigas lembranças leva o médico a um 

estado onírico. Entre o passado, o presente e a imaginação, ele abandona as angústias e experimenta uma 

nova comunhão com a vida.  
 

Mulheres Apaixonadas (Women in Love)          

Inglaterra, 1969    Drama    129 minutos 
Direção: Ken Russell 
Principais atores: Alan Bates, Oliver Reed e Glenda Jackson. 
Temática: Passado nos anos 20 em Beldover, cidade mineira da Inglaterra, retrata dois interessantes casos 
de amor, também mostrando os relacionamentos, personalidades e modo de pensar de duas mulheres e 
dois homens. 
Curiosidades: É considerado o 1º filme de grande público a mostrar uma cena de nu frontal masculino. 

Glenda Jackson foi a 1ª atriz a ganhar um Oscar por um filme em que teve uma 
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 
 
Nascidos em Bordéis (Born Into Brothels: Calcutta�s Red Light Kids)       

Índia / EUA, 2004                Documentário         85 minutos 
Direção: Zana Briski / Ross Kaufmann 
Temática: O aparente enriquecimento da Índia deixa de lado os menos favorecidos, como as crianças do 

bairro da Luz Vermelha, em Calcutá. Munidas de câmeras fotográficas elas retratam o que lhes chamam a 

atenção e vão descobrindo que a pobreza é a maior ameaça à realização dos seus sonhos. 

 
Nos Braços de Estranhos - Histórias do Kindertransport   

(Into the Arms of Strangers: Stories of the Kindertransport )                
EUA, 2000           Documentário     117 minutos 
Direção: Mark Jonathan Harris 
Temática: A história das crianças judias que foram entregues pelos pais para que vivessem na Inglaterra, 
poucos anos antes do início da 2ª Guerra Mundial. 
 
Obsessão (Loverboy) 
EUA, 2005                                Drama   86 minutos 
Direção: Kevin Bacon 

Principais atores: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick, Marisa Tomei, Sandra Bullock e Matt Dillon. 
Temática: Uma mulher que não recebeu atenção dos pais decide ter um filho e cuidar dele sozinha. Porém 

ele sofre com a atenção sufocante que ela lhe dá.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Califórnia Filmes. 
 
Papillon (Papillon)  
EUA, 1973     Drama    150 minutos  
Direção: Franklin J. Schaffner 
Principais atores: Steve McQueen e Dustin Hoffman.  
Temática: Conta a fascinante história verídica de Henri Charrière, um homem conhecido por Papillon 
que, apesar de reclamar inocência da acusação de assassinato, é condenado à prisão perpétua e enviado 
para cumprir a sentença na costa da Guiana Francesa, próximo à Ilha do Diabo.  

Lançamento em DVD no Brasil: pela Editora D+T. 
 
Paradise Now (Paradise Now)  
França / Alemanha / Holanda / Israel, 2005  Drama    88 minutos  
Direção: Hany Abu-Assad 
Principais atores: Kais Nashef e Ali Suliman.  



Temática: O filme retrata a amizade de dois jovens que são selecionados por um grupo palestino para 

realizarem um ataque suicida na capital israelense. É considerado o primeiro filme sobre os conflitos 
entre judeus e palestinos na região de Israel que não toma partido. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Europa Filmes. 
 
Pequeno Milagre (Simon Birch)                 
EUA, 1998         Drama     113 minutos 

Direção: Mark Steven Johnson  

Principais atores: Joseph Mazzello, Ian Michael Smith e Oliver Platt. 
Temática: Simon Birch foi o menor bebê a nascer no Gravestown Memorial Hospital. Com sérios 

problemas de crescimento, os médicos o declararam um verdadeiro milagre. Convencido de que Deus o 
pôs no mundo para tornar-se um herói, o pequeno Simon divide suas fantasias e altas aspirações com o 

melhor amigo, Joe, filho de uma adorável mãe solteira que se nega a revelar a identidade do pai do 

garoto. 
Obs: original em VHS. 

 

Perdidos na Noite (Midnight Cowboy)                
EUA, 1969        Drama   113 minutos 
Direção: John Schlesinger 
Principais atores: Jon Voight e Dustin Hoffman. 
Temática: Caubói texano, bonito, inocente e caipira, tenta ganhar a vida em Nova York prostituindo-se 
com mulheres. Através da amizade de um marginal descobre a face cruel da vida.  
Curiosidade: foi o único filme classificado como "X" nos EUA a vencer o Oscar de Melhor Filme. Pouco 
após a premiação sua classificação mudou para "R". 
Lançamento em DVD no Brasil: pela MGM. 
 
Pixote � a lei do mais fraco                          

Brasil, 1981         Drama    127minutos 
Direção: Hector Babenco 
Principais atores: Marília Pera, Jardel Filho e Fernando Ramos da Silva.  
Temática: Após ser recolhido a um reformatório em São Paulo, um menino de rua foge em meio a uma 
rebelião, passando a viver de pequenos assaltos no submundo.  
Obs: original em VHS. 

 

Poder Além da Vida (Peaceful Warrior)                                   
EUA/ Alemanha, 2006            Drama    120 minutos 
Direção: Victor Salva 
Principais atores: Nick Nolte, Scott Mecllowicz e Amy Smart. 
Temática: Um jovem estudante passa a maior parte de seu tempo treinando para ser um atleta olímpico 

reconhecido. Durante o processo, o protagonista conhece um homem mais velho, apelidado de Sócrates, e 

passa a tê-lo como mentor espiritual. 
 

Por um Fio (Phone Booth)                
EUA, 2002        Suspense    81 minutos 
Direção: Joel Schumacher 
Principais atores:  Colin Farrell, Kiefer Sutherland e Forest Whitaker. 
Temática: Ao atender um telefone público um publicitário se vê em uma verdadeira armadilha: do outro 

lado da linha ele é avisado que se desligar o telefone ou sair da cabine levará um tiro. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Fox. 
 

 

 

 

 

 

 

Querido Frankie (Dear Frankie)         
Inglaterra, 2004                Drama                           102 minutos 
Direção: Shona Auerbach 
Principais atores: Emily Mortimer, Jack McElhone e Mary Riggans. 



Temática: Para proteger o filho, uma mulher escreve para ele cartas como se fosse de seu pai, que estaria 
trabalhando em um navio. Só que ela não contava que este navio estivesse para chegar no lugar em que 

estão.. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Miramax. 
 

Rede de Intrigas (Network)     

EUA, 1976     Drama    129 minutos  
Direção: Sidney Lumet 
Principais atores: Faye Dunaway, William Holden e Peter Finch.  
Temática: Apresentador de TV é demitido devido sua baixa audiência. Quando seu programa ainda estava 

no ar, ele anuncia a demissão e avisa que irá se matar durante o programa da semana que vem. Isso faz 
com que o público fique extremamente curioso a passe a elevar sua audiência às alturas, devidamente 

aproveitada pelos responsáveis do programa. Isso faz nascer um louco profeta, em uma das mais ácidas 

críticas ao modo de se fazer televisão no mundo. 
Obs: original em VHS. 

 

O Reencontro (The Big Chill)     

EUA, 1983     Drama    100 minutos  
Direção: Lawrence Kasdan 
Principais atores: Tom Berenger, Glenn Close, Jeff Goldblum, William Hurt e Kevin Kline.  
Temática: Após dez anos, sete colegas da Universidade de Michigan se reencontram em uma pequena 
cidade da Carolina do Sul, para o funeral de um amigo comum (e mais brilhante), que se suicidou. Juntos, 
eles começam a fazer um balanço de suas vidas. 

Obs: original em VHS. 

 

Regras da Vida (The Cider House Rules)  
EUA, 1999     Drama    130 minutos  
Direção: Lasse Hallstrom 
Principais atores: Michael Caine, Tobey Maguire e Charlize Theron.  
Temática: Conta a história de um garoto que deixa o orfanato em busca de conhecer as maravilhas do 

mundo e do amor. Baseado em best-seller de John Irving. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Imagem Filmes. 
 
Réquiem por um Sonho (Requiem for a Dream)  
EUA, 2000     Drama    102 minutos  
Direção: Darren Aronofsky 
Principais atores: Ellen Burstyn, Jared Leto e Jennifer Connelly.  
Temática: Narra a perturbada e frenética história de personagens que se envolvem com seus sonhos e 

vícios.  

Lançamento em DVD no Brasil: pela Europa Filmes. 
 
O Segredo (The Secret)          

Austrália/EUA, 2006   Documentário   92 minutos 
Direção: Drew Heriot  
Temática: Documentário que traz depoimentos de escritores, pesquisadores e filósofos que defendem a 

existência de um segredo milenar, o qual pode ser a chave para o sucesso. 
 Lançamento em DVD no Brasil: pela Art House Movies. 
 
O Segredo de Brokeback Mountain (Brokeback Mountain)               
EUA, 2005                  Drama    134 minutos 
Direção: Ang Lee 
Principais atores: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams e Anne Hathaway. 
Temática: Dois jovens se conhecem no trabalho em uma montanha isolada, iniciando no local um 
relacionamento amoroso. 
 
 
Sete Anos no Tibet (Seven Years in Tibet)          

EUA, 1997    Drama    134 minutos 
Direção: Jean-Jacques Annaud  
Principais atores: Brad Pitt, Jamyan Wangchuk e David Thewlis. 



Temática: Heinrich Harrer é um famoso alpinista, que tenta escalar um dos picos mais altos do mundo em 

plena Segunda Guerra. Preso pelos ingleses, consegue escapar e se torna um dos únicos estrangeiros da 

história a ficar na sagrada cidade de Lhasa, ao lado do grande Dalai Lama. Filme inspirado no livro 
homônimo de William Golding, pelo qual o autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. 
.Lançamento em DVD no Brasil: pela Spectra Nova. 
 
 
Shirley Valentine (Shirley Valentine)    

Inglaterra/EUA, 1989   Comédia    109 minutos  
Direção: Lewis Gilbert 
Principais atores: Pauline Collins, Tom Conti e Julia McKenzie.  
Temática: Dona-de-casa inglesa sente-se entediada com a rotina envolvendo os filhos e o marido. Resolve 
aceitar o convite de uma amiga e parte para uma excursão pelas ilhas Gregas. Lá ela desfruta da 

paisagem, da liberdade e conhece um novo amor. 
Obs: original em VHS. 

 

Sob o Céu do Líbano (Le Cerf-Volant)  
Líbano / França, 2003     Drama    76 minutos  
Direção: Randa Chahal Sabag 
Principais atores: Flavia Bechara, Ziad Rahbani e Rasma Asmar.  
Temática: Jovem de 15 anos vive em uma vila no Líbano, na fronteira com Israel, e é prometida para 

casamento ao primo que vive do outro lado da fronteira. Na viagem ao encontro do pretendente ela 
atravessa, além da fronteira, a vida infantil para a adulta de forma tão brutal quanto os acontecimentos 

que a esperam. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Europa Filmes. 
 

Sob o Domínio do Medo (Straw Dogs)          

EUA, 1971    Suspense   113 minutos 
Direção: Sam Peckinpah 
Principais atores: Dustin Hoffman, Susan George e Peter Vaughan. 
Temática: Matemático de índole pacífica e sua esposa inglesa ficam isolados dentro de uma casa 

assediada por um bando de tarados. Com cenas bastante violentas, o filme mostra que pessoas comuns 
podem se transformar, em situações especiais. 
 

Sobre Ontem à Noite... (About Last Night...)  
EUA, 1986      Romance   113 minutos  
Direção: Edward Zwick  
Principais atores: Rob Lowe, Demi Moore e James Belushi.  
Temática: Após uma noite juntos, dois jovens começam a namorar sério e vivem as dificuldades de um 

relacionamento amoroso sob o mesmo teto.  
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 
 

Sociedade dos Poetas Mortos  (Dead Poets Society)     
EUA, 1989         Drama      129 minutos 
Direção: Peter Weir        
Principais atores:  Robin Williams, Robert Sean Leonard,Ethan Hawke. 
Temática: Um carismático professor de literatura revoluciona os métodos de ensino de um colégio 

altamente conservador. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Buena Vista. 
 
Somos Todos Um (One: The Movie)          

EUA, 2005    Documentário   80 minutos 
Direção: Ward Powers 
Temática: Uma viagem por toda a Terra onde são colhidos depoimentos de pessoas que debatem sobre a 

conectividade entre todas as pessoas do planeta. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Dreamland Filmes. 
 
Um Sonho de Liberdade  (The Shawshank Redemption)     
EUA, 1994         Drama      142 minutos 
Direção: Frank Darabont 



Principais atores:  Tim Robbins e Morgan Freeman. 
Temática: Narra a história de um banqueiro condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua mulher, 
que faz da amizade com um prisioneiro veterano e o sonho de um dia ser novamente livre os motivos para 
continuar vivendo.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Warner. 
 
Tempo de Despertar (Awakenings)  
EUA, 1990       Drama   121 minutos  
Direção: Penny Marshall 
Principais atores: Robin Williams, Robert De Niro e Penelope Ann Miller.  
Temática: Em Nova York, um médico trabalha em um hospital na tentativa de trazer de volta personagens 

que sofrem de uma rara doença que os deixa catatônicos. Baseado em livro de Oliver Sacks.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Columbia. 
 
Teorema (Teorema)               
Itália, 1968                    Drama   98 minutos 
Direção: Píer Paolo Pasolini 
Principais atores: Terence Stamp, Silvana Mangano e Massimo Girotti. 
Temática: O surgimento de um misterioso visitante faz com que a vida dos integrantes de uma família 

mude completamente.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Versátil Home Video. 
 
Terra das Sombras (Shadowlands)        (original em VHS)     

Inglaterra, 1993       Drama   131 minutos 
Direção: Richard Attenborough 
Principais atores: Anthony Hopkins e Debra Winger. 
Temática: Um escritor solteiro que dedica sua vida à rotina intelectual que possui conhece uma escritora 

americana por quem desenvolve uma grande amizade.  
 
The Corporation (The Corporation)  
Canadá, 2003      Documentário   145 minutos 
Direção: Jennifer Abbott e Mark Achbar. 
Temática: O filme compõe um painel com dezenas de entrevistas de pessoas ligadas direta ou 

indiretamente ao mundo corporativo, traçando um retrato das corporações e o resultado de suas ações nas 

sociedades onde atuam. Com participações de: Noam Chomsky, Steve Wilson, Jane Akre, Naomi Klein, 

Michael Moore, Vandana Shiva. 
 
Vida de Solteiro (Singles)       

EUA, 1992     Comédia / Drama  99 minutos  
Direção: Cameron Crowe 
Principais atores: Matt Dillon, Bridget Fonda e Campbell Scott, 
Temática: Seattle, início dos anos 90. Várias histórias paralelas sobre jovens no começo da vida adulta, 

que estão preocupados em se firmar em suas carreiras e, principalmente, em encontrar o amor. 
Obs: original em VHS. 

 

A Vida Secreta das Palavras (La Vida Secreta de las Palabras)      

Espanha, 2005    Drama     115 minutos  
Direção: Isabel Coixet 
Principais atores: Sarah Polley, Tim Robbins e Javier Câmara. 
Temática: Uma mulher introvertida vai passar férias em um pequeno povoado, próximo a uma 

plataforma de petróleo. Até que um incidente faz com que ela permaneça alguns dias na 

plataforma, cuidando de um homem que sofreu várias queimaduras.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Europa Filmes. 

 

Vozes Inocentes (Voces Inocentes)                              
México, 2004          Drama      110 minutos 
Direção: Luis Mandoki 
Principais atores:  Leonor Varela,Daniel Giménez, Ofelia Medina. 
Temática: A história de um garoto espanhol de 11 anos que tem de se tornar  �o homem da casa� depois 

que seu pai abandona a família no meio de uma guerra civil. Baseado em fatos reais. 



DROGAS / VIOLÊNCIA 

 

 

Alpha Dog (Alpha Dog)        
EUA, 2006     Drama    117 minutos  
Direção:  Nick Cassavetes 
Principais atores: Emile Hirsch, Anton Yelchin e Ben Foster.  
Temática: Traficante de drogas seqüestra rapaz para pressionar o irmão mais velho do garoto a quitar uma 

dívida, mas as coisas saem do controle. O filme conta a história de Johnny Truelove que, na década de 90, 

tornou-se a pessoa mais jovem a entrar na lista dos mais procurados pelo FBI. 
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 
 
Aos 13 (Thirteen) 
EUA, 2003                      Drama      100 minutos 
Direção: Catherine Hardwicke 
Principais atores: Evan Rachel Wood, Nikki Reed e Holly Hunter. 
Temática: Adolescente inteligente e aluna brilhante se torna amiga da garota mais popular da escola. Esta 
a apresenta ao submundo do sexo, das drogas e da mutilação, o que cria uma nova jovem e a coloca em 
conflito com seus colegas, professores e, principalmente, com sua mãe. 
 

Augusta � uma história de vida (Augusta Gone)        
EUA, 2006     Drama    95 minutos  
Direção:  Tim Matheson 
Principais atores: Mika Boorem, Tim Matheson e Sharon Lawrence.  
Temática: Ao completar quinze anos, Augusta começa a apresentar estranhas mudanças de personalidade 

e profundos sentimentos de ódio. Desesperada com a situação, sua mãe fará o impossível para salvar a 

filha das drogas e da loucura. 
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 
 
Como Nascem os Anjos 

Brasil, 1996      Drama    95 minutos 
Direção: Murilo Salles 
Principais atores: Sergio Luz, Larry Pine  e Priscilla Assum.  
Temática: Três personagens se envolvem com drogas nos morros do Rio e se escondem na casa de um 
advogado americano. 
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 
 
Diário de um Adolescente (The Basketball Diaries)         
EUA, 1995                Drama                                101 minutos 
Direção: Scott Kalvert 
Principais atores: Leonardo DiCaprio, Lorraine Bracco e Mark Wahlberg. 
Temática: Em plenos anos 70, um jovem escritor se junta aos seus amigos ao se viciar em drogas para 
melhorar seu rendimento no basquete. 
 

Eu, Christiane F. � 13 anos, drogada e prostituída (Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo)                                        
Alemanha, 1981                   Drama    138 minutos 
Direção: Ulrich Edel 
Elenco:  Natja Brunckhorst, Thomas Haustein e Jens Kuphal.  
Temática: Na cidade de Berlin nos anos 70, garota se torna viciada em drogas, se prostitui e termina por 
internar-se em uma clínica para lutar contra a dependência, Baseado em fatos reais, este é um filme de 

cenas fortes e muito reais que nos transmite os horrores do mundo do vício entre os jovens. 

Lançamento em DVD no Brasil: pela Spectra Nova. 
 
Farrapo Humano (The Lost Weekend)    (preto&branco) 

EUA, 1945      Drama   101 minutos  
Direção: Billy Wilder 
Principais atores Ray Milland e Jane Wyman.  
Temática: Um escritor com bloqueio vê sua vida se destruir ao se afundar cada vez mais no alcoolismo 
como meio de afogar suas desilusões profissionais.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Classic Line 



 

Geração Prozac (Prozac Nation)                 

EUA, 2001                   Drama    92 minutos 
Direção: Erik Skjoldbjaerg 
Principais atores: Anne Heche, Christina Ricci e Jason Biggs. 
Temática: Estudante de jornalismo de Harvard entra em uma profunda depressão devido à sua complicada 

situação familiar. Ela procura ajuda e começa a tomar o antidepressivo Prozac. Apesar de seu sucesso 

profissional, ela passa a achar que está viciada e que o Prozac está ditando os rumos de sua vida. 

 

Tráfico Humano (Human Trafficking)                              
Canadá / EUA, 2005          Drama     176 minutos 
Direção: Christian Duguay 
Principais atores: Mira Sorvino, Donald Sutherland e Rémy Girard. 
Temática: Trata de um assunto que sempre causa impacto: o tráfico de seres humanos, mostrando as 

motivações que levam ao tráfico de seres humanos, o que obriga algumas pessoas ainda hoje a viverem 

como escravos. O problema afeta, principalmente, mulheres jovens que são levadas a uma vida de 

humilhação como objetos sexuais ou até mesmo como moeda de troca em outras transações. O mérito do 

filme é mostrar como essas pessoas, tanto os senhores quanto as escravas, podem estar tão perto de nós, 

sem nunca desconfiarmos de nada. 
 

Trainspotting � Sem Limites (Trainspotting)          

Reino Unido, 1996     Drama    94 minutos 
Direção: Danny Boyle 
Principais atores: Ewan McGregor, Pauline Lynch e Ewen Bremner. 
Temática: Para escaparem da moderna vida tediosa e do dia-a-dia frustrante de sua cidade, um grupo de 
jovens resolve se entregar à heroína. Uma jornada selvagem ao obscuro submundo das drogas de 

Edimburgo. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Spectra Nova. 
 
O Valor da Vida (My Name is Bill W.)       

EUA, 1989     Drama    100 minutos  
Direção: Daniel Petrie 
Principais atores: James Garner, James Woods e  JoBeth Williams 
Temática: Baseado em fatos reais, conta a vida de Bill Wilson , que parecia ter uma vida perfeita, com 
uma mulher que o amava e uma promissora carreira. Mas com o impacto da grande depressão de 1930, 

sua vida desmorona em fracassos e sua mulher passa a testemunhar a lenta degradação profissional e 

moral do marido, que durante anos se entrega, cada vez mais, à dependência do álcool. 
Após várias tentativas para vencer o alcoolismo, um encontro com o Dr. Bob Smith transformaria a sua 

vida. Bill decide que é hora de travar sua própria batalha. Funda então, os Alcoólicos Anônimos. Uma 

instituição que alcançou o sucesso e se tornou a última esperança na vida de pessoas de todo o mundo. 
Obs: original em VHS. 

 
Os Viciados (The Panic in the Needle Park)      

EUA, 1971     Drama    109 minutos  
Direção: Jerry Schatzberg 
Principais atores Al Pacino e Raul Julia. 
Temática: Narra a história de um ladrão e sua namorada, que se envolvem no submundo do vício de Nova 

York.  
Obs: original em VHS. 

 

Vício Maldito (Days of Wine and Roses)  
EUA, 1962       Drama    117 minutos  
Direção: Blake Edwards 
Principais atores: Jack Lemmon e Lee Remick.  
Temática: Devido a pressões no trabalho um homem acaba bebendo cada vez mais e leva também sua 

esposa ao alcoolismo.  
Lançamento em DVD no Brasil: pela Warner. 



 

Vidas Desesperadas (Desperate Lives)                     
EUA, 1981 (TV)        Drama      95 minutos 
Direção: Robert Lewis 
Principais atores:  Diana Scarwid, Helen Hunt e Diane Ladd. 
Temática: Mostra o tráfico e o consumo de drogas entre jovens de uma escola secundária americana. 

Obs: original em VHS. 

 
Violento e Profano (Nil by Mouth)       

França / Inglaterra, 1997     Drama   128 minutos  
Direção: Gary Oldman 
Principais atores: Edna Doré, Ray Winstone e Kathy Burke. 
Temática: Em Londres, entre noites passadas em bares e boates de striptease, um trabalhador alcoólatra 

vive um cotidiano violento e sem perspectivas numa pequena casa de um bairro proletário, com sua 

esposa grávida e seu jovem cunhado viciado em drogas. 
Obs: original em VHS. 



PRECONCEITO / RACISMO / DISCRIMINAÇÃO 

 

 

Billy Elliot (Billy Elliot)         
Inglaterra, 2000                Drama                                111 minutos 
Direção: Stephen Daldry 
Principais atores: Julie Walters, Jamie Bell e Jamie Draven. 
Temática: Garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da Inglaterra, onde o principal meio de 
sustento são as minas da cidade, é obrigado pelo pai a treinar boxe, mas fica fascinado com a magia do 

balé, ao qual tem contato através de aulas de dança clássica que são realizadas na mesma academia onde 

pratica boxe. Incentivado pela professora de balé, ele resolve então pendurar as luvas de boxe e se dedicar 
de corpo e alma à dança, mesmo tendo que enfrentar a contrariedade de seu irmão e seu pai à sua nova 

atividade. 
 

Código de Honra (School Ties)               
EUA, 1992                   Drama    107 minutos 
Direção: Robert Mandel 
Principais atores: Brendan Fraser, Chris O� Donnell e Matt Damon. 

Temática: Jovem de classe operária consegue bolsa de estudos em uma tradicional escola, onde se torna o 

melhor atleta e é admirado por todos. Até que um seu segredo é revelado. 
 

A Cor Púrpura  (The Color Purple)       
EUA, 1985              Drama                                156 minutos 
Direção: Steven Spielberg 
Principais atores: Whoopi Goldberg, Margarete Avery e Oprah Winfrey. 
Temática: Adolescente negra no sul dos EUA é engravidada pelo próprio pai, que a separa dos filhos, da 

irmã e a entrega a um negro dono de terras, com quem se casa. 

Lançamento em DVD no Brasil: pela Warner. 
 
As Cores da Amizade  (The Color of Courage)      
EUA, 1998                Drama                                94 minutos 
Direção: Lee Rose 
Principais atores: Linda Hamilton e Lynn Whitfield. 
Temática: Inspirado em um marcante caso jurídico, ocorrido em 1944, em Detroit, quando uma 

comunidade entrou com uma ação civil requerendo a expulsão de uma família negra que acabara de se 

mudar. 
Obs: original em VHS. 

 

Duelo de Titâs (Remember the Titans)         
EUA, 2000           Drama      113 minutos 
Direção: Boaz Yakin 
Principais atores:  Denzel Washington e Will Patton. 
Temática: Treinador de futebol americano é contratado para trabalhar em uma escola de alunos brancos, 

onde precisa conquistar o respeito de seus alunos e enfrentar o preconceito das pessoas que o cercam. 
 

Homens de Honra (Men of Honor)               
EUA, 2000                  Drama    129 minutos 
Direção: George Tilmann Jr. 
Principais atores: Cuba Gooding Jr. e Robert de Niro. 
Temática: A saga de um negro, filho de agricultor, que deseja tornar-se mergulhador de elite da marinha 
americana. 
 
Homo Sapiens 1900 (Homo Sapiens 1900)      

Suécia, 1998    Documentário    88 minutos 
Direção: Peter Cohen 
Temática: Construído a partir de arquivos de fotos e filmes, este documentário tem a mesma precisão e 

crítica que seu diretor Peter Cohen mostrou no brilhante Arquitetura da Destruição. Documentos oficiais 
revelam idéias e teorias envolvendo a eugenia e a limpeza racial como formas de aperfeiçoar a espécie 

humana e criar um novo homem. Esses conceitos foram pesquisados no decorrer do século 20, com várias 

tentativas de transformá-los em realidade. Na Alemanha e na ex-União Soviética, o processo teve 



conseqüências fatais, apesar de ter caminhado em sentidos diversos. Na Alemanha, a limpeza racial 

passava pelo corpo, pela perfeição e beleza física, enquanto na União Soviética, a eugenia tinha como 

foco o cérebro e o intelecto. Este é um documento precioso sobre a manipulação biológica como arma 

para eliminar todos os que não se adaptam ao "padrão racial" imposto por um modelo fascista de ideal 

humano.  
 

Mississipi em Chamas (Mississipi Burning)               
EUA, 1988                   Ação/Drama   127 minutos 
Direção: Alan Parker 
Principais atores: Gene Hackman e Willem Dafoe. 
Temática: Dois agentes do FBI, com personalidades opostas, tentam desvendar os apavorantes segredos 
de uma pequena comunidade americana dominada pela Ku Klux Klan. 
 

 

A Negação do Brasil 

Brasil, 2000       Documentário   90 minutos 
Direção: Joel Zito Araújo 
Temática: Uma viagem pela história da telenovela no Brasil e particularmente uma análise do papel nelas 

atribuído aos atores negros, que sempre representam personagens mais estereotipados e negativos. 
Obs: gravado, digitalmente, da TV. 
 
Olhos Azuis (Blue Eyes)               

Alemanha / EUA, 1996   Documentário   93 minutos 
Direção: Bertram Verhaag 
Temática: A professora norte-americana Jane Elliot aplica workshops sobre racismo em adultos. Este 
filme é a documentação de um desses workshops, enfocando a discriminação pela cor dos olhos. 
Obs: original em VHS. 

 
A Outra História Americana (American History X)               
EUA, 1998                   Drama    119 minutos 
Direção: Tony Kaye 
Principais atores: Edward Norton, Edward Furlong e Beverly D'Angelo. 
Temática: Líder neonazista busca vazão para suas agruras tornando-se chefe de uma gangue de racistas. A 
violência o leva a um assassinato, e ele é preso pelo crime. Três anos mais tarde, ele sai da prisão, e tem 

que convencer seu irmão, que está prestes a assumir a liderança do grupo, a não trilhar o mesmo caminho. 
 

Pão e Rosas  (Bread and Roses) 
Inglaterra, 2000                 Drama              110 minutos 
Direção: Ken Loach 
Principais atores: Pilar Padilla  e Adrien Brody. 
Temática: A história de duas irmãs mexicanas que trabalham nos Estados Unidos e passam a ser 

influenciadas por um ativista local, que luta por melhores condições de trabalho. 
 

Quase Deuses (Something the Lord Made)          

EUA, 2004    Drama    109 minutos 
Direção: Joseph Sargent 
Principais atores: Alan Rickman e Mos Def. 
Temática: Conta a história verdadeira e emocionante de dois homens: um branco, cardiologista, e seu 
assistente negro, que lutaram contra os preconceitos dos anos 50. Juntos, revolucionaram a medicina e 
foram pioneiros em cirurgia cardíaca. 
Lançamento em DVD no Brasil: pela Warner. 
 
Sarafina, O Som da Liberdade (Sarafina)          
EUA, 1993                Drama                           98 minutos 
Direção: Darrel Roodt 
Principais atores: Whoopi Goldberg, Leleti Khumalo e Miriam Makeba. 
Temática: Na África do Sul, professora ensina jovens alunos negros a lutarem por seus direitos. Para uma 

aluna em especial, essas lições serão um rito de iniciação na vida adulta, na forma de uma brutal tomada 

de consciência a respeito da realidade que a cerca.   
Obs: original em VHS. 



 
Tolerância Zero (The Believer)                              
EUA, 2001           Drama     98 minutos 
Direção: Henry Bean 
Principais atores:  Ryan Gosling, Billy Zane e Theresa Russell. 
Temática: Tentando entender a influência do judaísmo em sua vida, um jovem judeu decide se tornar um 

furioso anti-semita.  
 


