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A Carruagem Fantasma, de Victor Sjöström (Körkarlen, SUE, 1921) | 12 

anos | 93’ 

Na noite de ano novo, três bêbados evocam uma lenda. Ela diz para eles que a 

última pessoa a morrer no ano, antes da meia-noite, caso seja uma pecadora, 

terá que dirigir durante um ano a carruagem fantasma. Ela passa na rua e pega 

as almas dos mortos. David Holm (Victor Sjöström), um dos três bêbados, é o 

último a morrer e terá esse fardo durante um longo ano. 

 

A Felicidade Não Se Compra, de Frank Capra (It's a Wonderful Life, EUA, 

1946) | Livre | 130’ 

Em Bedford Falls, no Natal, George Bailey (James Stewart), que sempre 

ajudou a todos, pensa em se suicidar saltando de uma ponte, em razão das 

maquinações de Henry Potter (Lionel Barrymore), o homem mais rico da 

região. Mas tantas pessoas oram por ele que Clarence (Henry Travers), um 

anjo que espera há 220 anos para ganhar asas é mandado à Terra para tentar 

fazer George mudar de idéia, demonstrando sua importância através de 

flashbacks. 

 

A Morte do Caixeiro Viajante, de Laslo Benedek (Death of a Salesman, 

EUA, 1951) | 14 anos | 115’ 

Willy Loman é um caixeiro-viajante que enfrenta uma virada pessoal quando 

perde seu emprego e tenta ficar em paz com a sua família (sua sofredora 

mulher, Linda, e Biff e Happy, seus problemáticos filhos) e a sua vida. 

 

Harakiri, de Masaki Kobayashi (Seppuku, JAP, 1962) | 14 anos | 135’ 

No século 17, o Japão não está mais em guerra e o país é administrado com 

firmeza. Hanshiro Tsugumo (Tatsuya Nakadai), um samurai desempregado, 

bate à porta da poderosa dinastia Ii. Recebido por Kageyu Saitô (Rentarô 



Mikuni), o diretor do clã, Tsugumo lhe pede permissão de cometer suicídio por 

harakiri em sua residência. Na tentativa de dissuadi-lo, Saitô lhe conta a 

história de Motome Chijiwa (Akira Ishihama), um antigo samurai que desejava 

cumprir o mesmo ritual. 

 

Trinta Anos Esta Noite, de Louis Malle (Le Feu Follet, FRA, 1963) | 14 anos 

| 108’ 

Alain Leroy (Maurice Ronet) é um ex-alcoolátra que acaba de receber alta de 

uma clínica reabilitação particular paga por sua esposa. Apesar de 

teoricamente curado, Alain continua a sofrer inércia existencial, quadro que 

piora depois que sua amante Lydia (Léna Skerla) decide retornar a Paris 

sozinha. Desolado, Alain decide ir a cidade das luzes por conta própria para 

reencontrar amigos e lembrar dos velhos tempos mas resistir ao vício será seu 

maior desafio. 

 

Uma Vida em Suspense, de Sydney Pollack (The Slender Thread, EUA, 

1965) | 16 anos | 98’ 

O jovem universitário Alan (Sidney Poitier) está passando pelos momentos 

mais eletrizantes de sua vida: trabalhando como voluntário em um centro de 

tratamento clínico em Seattle, ele terá que usar todas as suas habilidades de 

persuasão ao receber uma ligação telefônica de Inga (Anne Bancroft), uma 

mulher que diz ter tomado uma grande quantidade de pílulas com intuito de se 

matar. 

 

À Queima-Roupa, de John Boorman (Point Blank, EUA, 1967) | 14 anos | 

92’ 

Walker (Lee Marvin) é traído pelo amigo Mal Reese (John Vernon), que ele 

descobre também ser o amante de sua esposa, Lynne (Sharon Acker). 

Recuperado do baque e dos ferimentos, ele se infiltra numa organização 

criminosa para se vingar dos dois e recuperar seu dinheiro. Determinado a rir 

por último, ele usa a antiga cunhada, Chris (Angie Dickinson), como cúmplice. 

 

Ensina-me a Viver, de Hal Ashby (Harold and Maude, EUA, 1971) | 14 anos 

| 91’ 



Harold (Bud Cort), rapaz de 20 anos com obsessão pela morte, que passa seu 

tempo indo a funerais e simulando suicídios, um dia conhece Maude (Ruth 

Gordon), uma senhora de 79 anos apaixonada pela vida. Eles passam muito 

tempo juntos e, durante esta intensa convivência, ela o apresenta a beleza da 

existência. 

 

Gente como a Gente, de Robert Redford (Ordinary People, EUA, 1980) | 12 

anos | 124’ 

Um dos filhos da família Jarrett, de classe média alta, morre precocemente em 

um acidente. Conrad (Timothy Hutton), irmão da vítima, se considera 

responsável pelo ocorrido, tenta suicídio e está em tratamento psiquiátrico. 

Conrad nunca foi o preferido da mãe, Beth (Mary Tyler Moore), que faz questão 

de manter as aparências para não dar a entender que a unidade familiar foi 

quebrada, enquanto Calvin (Donald Sutherland), o pai, tenta solucionar o 

conflito. 

 

A Balada de Narayama, de Shohei Imamura (Narayama Bushikô, JAP, 

1983) | 16 anos | 130’ 

Fim do século XIX, em meio à pobreza e miséria, em algumas regiões do 

Japão, numa luta dura pela sobrevivência, existe uma tradição: ao completar 

70 anos de idade, os moradores dos humildes vilarejos devem subir 

(carregados por seus filhos) ao topo da montanha Narayama, uma região 

sagrada, e como elefantes velhos, deveriam esperar pela hora da própria 

morte, sozinhos. E está chegando o momento da velha Orin subir à montanha. 

Mas ela está saudável, longe da decrepitude e ainda útil à sua família, fazendo 

o trabalho de Tatsuhei (seu filho) ser ainda mais triste e doloroso. 

 

Mishima - Uma Vida em Quatro Capítulos, de Paul Schrader (Mishima: A 

Life in Four Chapters, EUA-JAP, 1985) | 16 anos | 116’ 

A vida do mais celebrado escritor e dramaturgo japonês do século XX, Yukio 

Mishima (1925-1970). Dividido em quatro segmentos, o filme apresenta um 

paralelo entre a polêmica biografia de Mishima e suas aclamadas obras. 

 



Noite de Desamor, de Tom Moore (Night, Mother, EUA, 1986) | 12 anos | 

96’ 

Jessie Cates (Sissy Spacek) é uma mulher de meia idade com epilepsia e, por 

causa desse problema, não consegue arranjar emprego. Seu filho é viciado em 

drogas pesadas e seu casamento é um fracasso. Todos esses problemas 

fazem com que Jessie resolva cometer suicídio. O problema é que ela quer 

fazer isso na casa da mãe, Jessie Cate (Anne Bancroft), colocando-a em um 

dilema. Baseado em peça de Marsha Norman, o filme mostra um dos piores 

pesadelos que uma mãe pode enfrentar, já que o desafio de Thelma é 

convencer a própria filha de que vale a pena viver, e para isso ela tem apenas 

uma noite. 

 

Thelma & Louise, de Ridley Scott (EUA, 1991) | 14 anos | 129’ 

Louise Sawyer (Susan Sarandon) é uma garçonete quarentona e Thelma 

(Geena Davis) é uma jovem dona-de-casa. Cansadas da vida monótona que 

levam, as amigas resolvem deixar tudo para trás e pegar a estrada. Durante a 

viagem, elas se envolvem em um crime e decidem fugir para o México, mas 

acabam sendo perseguidas pela polícia americana. 

 

Despedida em Las Vegas, de Mike Figgis (Leaving Las Vegas, EUA, 1996) | 

16 anos | 111’ 

Em Los Angeles, Ben Sanderson (Nicolas Cage) é um alcoólatra que, após ter 

sido demitido da produção de um filme, decide dirigir até Las Vegas, onde 

planeja beber até morrer. Lá conhece Sera (Elisabeth Shue), uma prostituta 

que também morou em Los Angeles, por quem se apaixona. Ele acaba indo 

morar na casa dela, sendo que ela respeita o fato dele ser alcoólatra e ele 

respeita seu modo de ganhar a vida. No entanto, a deterioração dele entrou em 

um processo irreversível. 

 

Gosto de Cereja, de Abbas Kiarostami (Ta'm e guilass, FRA-IRÃ, 1997) | 12 

anos | 100’ 

Um homem viaja pelos campos, tentando angariar trabalhadores avulsos para 

satisfazer seus desejos reprimidos: Ele procura alguém que o ajude a morrer, 

mas vive em uma sociedade onde suicídio é uma abominação. 



 

Garota, Interrompida, de James Mangold (Girl, Interrupted, EUA-ALE, 

1999) | 14 anos | 127’ 

Em 1967, após uma sessão com um psicanalista que nunca havia visto antes, 

Susanna Kaysen (Winona Ryder) foi diagnosticada como vítima de "Ordem 

Incerta de Personalidade" - uma aflição com sintomas tão ambíguos que 

qualquer garota adolescente pode ser enquadrada. Enviada para um hospital 

psiquiátrico, ela conhece um novo mundo, repleto de jovens garotas sedutoras 

e transtornadas. Entre elas está Lisa (Angelina Jolie), uma sociopata que 

organiza uma fuga. 

 

As Horas, de Stephen Daldry (The Hours, EUA-RU, 2002) | 14 anos | 114’ 

Em três períodos diferentes vivem três mulheres ligadas ao livro "Mrs. 

Dalloway". Em 1923, vive Virginia Woolf (Nicole Kidman), autora do livro, que 

enfrenta uma crise de depressão e idéias de suicídio. Em 1949, vive Laura 

Brown (Julianne Moore), uma dona de casa grávida que mora em Los Angeles, 

planeja uma festa de aniversário para o marido e não consegue parar de ler o 

livro. Nos dias atuais vive Clarissa Vaughn (Meryl Streep), uma editora de livros 

que vive em Nova York e dá uma festa para Richard (Ed Harris), escritor que 

fora seu amante no passado e hoje está morrendo de Aids. Sendo tomada em 

apenas um dia, todas as três histórias estão interligadas com o livro 

mencionado: uma personagem está escrevendo-o, outra está lendo e outra 

está vivendo a história, respectivamente. 

 

Últimos Dias, de Gus Van Sant (Last Days, EUA, 2005) | 12 anos | 97’ 

Blake (Michael Pitt) é um famoso músico de rock que mora numa mansão mal 

conservada e isolada do mundo. Caminhando pelos bosques que circundam a 

casa, interagindo pouco com o grupo de amigos que coabita no local ou 

tocando música sozinho, ele se fechou em um mundo interior que o torna cada 

vez mais distante dos outros e da vida exterior. 

 

A Ponte, de Eric Steel (The Bridge, EUA-RU, 2006) | 16 anos | 93’ 

Muitas pessoas escolhem terminar suas vidas na Golden Gate em São 

Francisco, nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro lugar do 



mundo. O número de mortes é chocante, porém não surpreende. O diretor e a 

equipe filmaram a ponte, de dois pontos diferentes, durante todo o ano de 

2004, gravando a maioria dos 24 suicídios naquele ano (e prevenindo muitos 

outros). Foram gravadas entrevistas com amigos, familiares e testemunhas, 

que recontam em detalhes dolorosas histórias de lutas contra a depressão, 

abuso de substâncias e doenças mentais. A Ponte é um documentário 

profundo e poético, uma jornada visual e visceral por um dos aspectos mais 

sombrios da natureza humana. 

 

Mary e Max: Uma Amizade Diferente, de Adam Elliot (Mary and Max, AUS, 

2009) | 12 anos | 92’ 

Mary Daisy Dinkle (Toni Collette) é uma menina solitária de oito anos, que vive 

em Melbourne, na Austrália. Max Jerry Horovitz (Philip Seymour Hoffman) tem 

44 anos e vive em Nova York. Obeso e também solitário, ele tem Síndrome de 

Asperger. Mesmo com tamanha distância e a diferença de idade existente 

entre eles, Mary e Max desenvolvem uma forte amizade, que transcorre de 

acordo com os altos e baixos da vida. 


