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O Cavalheiro Pirata, de William A. Wellman (The Boob, EUA, 1926) | Livre | 
64’ 
Peter, um rapaz do campo, está apaixonado por Mary, mas ela por sua vez está 

apaixonada por Harry. Peter descobre que Harry na verdade é um 

contrabandista e conta para Mary. Impressionada, ela logo se apaixona por ele. 

 

O Monstro do Circo, de Tod Browning (The Unknown, EUA, 1927) | 10 anos 
| 63’ 
Alonzo (Lon Chaney) é um atirador de facas em um circo, e faz muito sucesso 

por não ter os braços, e usar os pés para fazer suas façanhas. Ele se apaixona 

por Nanon (Joan Crawford), sua assistente que não suporta ser envolvida pelos 

braços de um homem, o que é uma vantagem de Alonzo em cima do rival 

Malabar (Norman Kerry). Entretanto, o pai de Nanon se enfurece quando 

descobre um grave segredo do homem sem braços. Para esconder esse 

segredo e também preservar o amor que sente pela assistente, Alonzo comete 

atos que vão destruir a vida de todos envolvidos. 

 

Procelas do Coração, de William Nigh (Across to Singapore, EUA, 1928) | 
12 anos | 85’ 
O conflito ocorre quando a namorada de infância de um jovem se torna noiva de 

seu irmão mais velho. 

 

Possuída, de Clarence Brown (Possessed, EUA, 1931) | 12 anos | 76’ 
Marian (Joan Crawford) é uma simples operária que torna-se amante de Mark 

Whitney (Clark Gable), um brilhante advogado com um futuro promissor na 

política. Quando Mark decide se candidatar a governador, seu relacionamento 

com Marian poderá levar tudo a perder. Marian então toma uma atitude extrema. 

  

Grande Hotel, de Edmund Goulding (Grand Hotel, EUA, 1932) | Livre | 112’ 



Luxuoso hotel em Berlim vive dias de tédio até a chegada de um grupo de 

hóspedes que inclui um aristocrata arruinado, um balconista doente, um cruel 

magnata, uma bela e intrigante taquígrafa e uma linda e melancólica bailarina. 

 
Amor de Dançarina, de Robert Z. Leonard (Dancing Lady, EUA, 1933) | 10 
anos | 92’ 
Janie (Joan Crawford) ama dançar, e Tod Newton (Franchot Tone) ajuda-a a 

encontrar um emprego como dançarina em um musical da Broadway que será 

dirigido por Patch Gallagher (Clark Gable). Mas não será tão fácil quando ela se 

deparar com o diretor Patch, que acha que ela deve usar seu talento, e não sua 

beleza para conseguir o que quer. 

 
Quando o Diabo Atiça, de W.S. Van Dyke (Forsaking All Others, EUA, 1934) 
| 12 anos | 83’ 
Mary, Dill e Jeff são amigos de infância. Mary sempre foi apaixonada por Dill e 

os dois acabam noivando. No dia do casamento, Jeff volta ao País decidido a 

pedir a mão de Mary em casamento, uma vez que ele não sabia que ela estava 

comprometida com Dill. Por amor à Mary, ele decide não revelar seu segredo e 

continuar sendo o grande amigo que sempre foi. 

 

Felicidade de Mentira, de Dorothy Arzner (The Bride Wore Red, EUA, 1937) 
| 12 anos | 103’ 
A Condessa di Meina (Billie Burke) acredita que a sorte no nascimento é tudo o 

que separa os ricos dos pobres. E para testar sua teoria, ela envia Anni (Joan 

Crawford), uma cantora, para uma temporada em um resort de luxo, durante 

duas semanas. Com roupas luxuosas e status de rica, Anni começa a gostar da 

boa vida, e quer encontrar um marido rico. Mas seu coração já tem dono. 

 

As Mulheres, de George Cukor (The Women, EUA, 1939) | 12 anos | 133’ 
Mary (Norma Shearer) é uma esposa dedicada e descobre que seu marido está 

tendo um caso com outra mulher, Crystal Allen (Joan Crawford). Sylvia (Rosalind 

Russell) é invejosa e vive no dilema de casar-se para logo se divorciar. Mary fica 

em dúvida se continua casada, ignorando o caso ou se peça a separação. Ela 



acaba conhecendo Crystal, e descobre que o marido além de tudo paga-lhe as 

contas. 

 

Almas Rebeldes, de Frank Borzage (Strange Cargo, EUA, 1940) | 16 anos | 
113’ 
Verne (Clark Gable), o líder de grupo de prisioneiros, consegue escapar com seu 

bando da Ilha do Diabo, e leva com eles a bailarina Julie (Joan Crawford) que 

havia conhecido antes e que trabalhava perto da colônia penal. Mas um membro 

do grupo revela-se um homem estranho que começa a fazer previsões sobre a 

vida de todos. 

 

Um Rosto De Mulher, de George Cukor (A Woman's Face, EUA, 1941) | 12 
anos | 106’ 
Anna Holm é uma chantagista que por causa de uma cicatriz facial, menospreza 

todos à sua volta. Quando um cirurgião plástico realiza uma operação para 

corrigir esta deformidade, Anna se divide entre a esperança de começar uma 

vida nova e um retorno ao seu passado condenável. 

 

Uma Aventura em Paris, de Jules Dassin (Reunion In France, EUA, 1942) | 
12 anos | 104’ 
Na Paris ocupada por nazistas, Michele de la Becque (Joan Crawford) acolhe 

em sua casa o piloto norte-americano Pat Talbot (John Wayne), abatido em 

combate. Ela pensa num jeito de tirá-lo em segurança do país, mas a vigilância 

alemã é constante. 

 

Alma em Suplício, de Michael Curtiz (Mildred Pierce, EUA, 1945) | 14 anos | 
111’ 
Mildred Pierce (Joan Crawford) é uma mãe dedicada, disposta a fazer tudo pela 

filha, a ambiciosa e ingrata Veda. Quando Mildred se torna a principal suspeita 

do assassinato do marido, conhecemos a sua história e descobrimos até onde 

pode chegar o seu amor de mãe. 

 



Acordes do Coração, de Jean Negulesco (Humoresque, EUA, 1946) | 12 
anos | 125’ 
Paul Boray (John Garfield) é um jovem violinista que se envolve com Helen 

Wright (Joan Crawford), uma mulher rica, mecenas e alcoólatra. Enquanto se 

aproveita da situação Paul acaba se tornando caprichoso, já Helen se debate 

em sentimento de culpa. No entanto Paul precisa descobrir o que é mais 

importante para ele: a boa vida ou a música. 

 

Êxtase de Amor, de Otto Preminger (Daisy Kenyon, EUA, 1947) | 14 anos | 
99’ 
A artista Daisy Kenyon (Joan Crawford) tem um relacionamento com o 

advogado casado Dan O'Mara (Dana Andrews) e tem esperanças de casar-se 

com ele, se algum dia Dan divorciar-se de sua esposa Lucille (Ruth Warrick). 

Daisy então conhece o veterano de guerra Peter (Henry Fonda), um homem 

decente e carinhoso, mas que ela não ama. Entretanto, ele lhe oferece amor e 

uma relação estável. Ela decide casar-se com ele... ao mesmo tempo em que 

Dan consegue o divórcio. 

 

Fogueira da Paixão, de Curtis Bernhardt (Possessed, EUA, 1947) | 12 anos 
| 108’ 
Louise Howell Graham (Joan Crawford) desmaia no meio da rua e, aos poucos, 

relata aos médicos seu passado. Seus problemas de ordem sentimental e mental 

são agravados ao saber que sua grande paixão se envolveu com a sua enteada. 

 

Caminho para a Redenção, de Michael Curtiz (Flamingo Road, EUA, 1949) | 
12 anos | 94’ 
Lane Bellamy (Joan Crawford), uma dançarina, vai parar em uma pequena 

cidade do interior governada pelo corrupto Titus Semple (Sydney Greenstreet). 

Lá chegando, ela se envolve com o xerife local, cuja carreira é dirigida por 

Semple. Vendo em Lane uma ameaça, Semple planeja uma maneira de coloca-

la para fora da cidade. 

 
Os Desgraçados Não Choram, de Vincent Sherman (The Damned Don't Cry, 
EUA, 1950) | 14 anos | 103’ 



Cansada de viver na pobreza, Ethel Whitehead (Joan Crawford) abandona o 

marido e ao se envolver com homens ricos e gangsters chega a mais alta escala 

social. Só que ela pagará um preço alto por isto. 

 

A Dominadora, de Vincent Sherman (Harriet Craig, EUA, 1950) | 12 anos | 
94’ 
Harriet Craig (Joan Crawford) é uma mulher extremamente dominadora. Entre 

aqueles que ela trata como objetos estão seu marido, sua prima a quem ela trata 

como secretária e seus empregados, que são tratados como escravos. Conta 

com colaboração de Joan no roteiro. 

 

Precipícios D’Alma, de David Miller (Sudden fear, EUA, 1952) | 16 anos | 110’ 
Lester Blaine (Jack Palance) é um ator em busca do sucesso que, ao tentar o 

papel numa peça de teatro, é sumariamente recusado pela estrela principal Myra 

Hudson (Joan Crawford) sob o argumento de que ele não possui o "ar romântico" 

necessário para o personagem. Arrasado, Blaine decide perseguir a atriz numa 

viagem de trem de Nova York a São Francisco. Seu objetivo é provar a Myra que 

ele é sim romântico. E para isso vai justamente tentar conquistá-la. 

 

Johnny Guitar, de Nicholas Ray (EUA, 1954) | 12 anos | 110’ 
Vienna (Joan Crawford), dona de um saloon próximo da ferrovia, tem planos 

ambiciosos para seu terreno. Emma Small (Mercedes McCambridge), filha de 

um rico fazendeiro da cidade vizinha, não pretende deixar que ela os realize. 

Emma é apaixonada por Dancin’ Kid (Scott Brady), que prefere Vienna. Tentando 

se livrar da inimiga, a herdeira manda seus capangas destruírem o saloon e inicia 

uma verdadeira guerra, na qual Vienna conta com o luxuoso auxílio de uma 

importante figura de seu passado: Johnny Guitar (Sterling Hayden). 

 

Folhas Mortas, de Robert Aldrich (Autumn Leaves, EUA, 1956) | 12 anos | 
107’ 
Millicent, uma mulher de meia idade, parece predestinada à solidão e aos 

cuidados de seu velho pai. Tudo muda quando ela conhece Burt, um homem 

mais jovem, por quem ela se apaixona loucamente. Algum tempo depois, ela 

descobre que ele sofre de uma doença. 



 

O Que Terá Acontecido a Baby Jane?, de Robert Aldrich (What ever 
happened to Baby Jane?", EUA, 1962) | 134’ 
Jane Hudson (Bette Davis) é uma estrela infantil idosa, que cuida de Blanche 

(Joan Crawford), sua irmã em uma cadeira de rodas, também um ex-atriz mirim. 

Vivendo juntas em uma mansão na velha Hollywood, Blanch planeja se vingar 

de Jane pelo acidente de carro que a deixou paralítica anos atrás. Mas Jane está 

desesperada voltar à fama, e tenta esconder a existência de Blanche de 

médicos, visitantes e vizinhos enquanto ela pensa em uma maneira de se livrar 

de sua irmã. 

 

Almas mortas, de William Castle (Strait-Jacket, EUA, 1964) | 93’ 
Numa noite de sábado Lucy Harbin (Joan Crawford), que estava viajando, volta 

antes do previsto e vê que Frank Harbin (Lee Majors), seu marido, tinha sido 

infiel. Desta forma ela mata o marido e sua amante, Stella Fulton (Patricia Crest), 

com violentos golpes de machado. Lucy não é condenada, pois foi considerada 

legalmente louca. Após passar 20 anos num sanatório, Lucy é libertada e volta 

para casa para tentar reatar os laços com Carol Harbin (Diane Baker), a filha que 

na época era uma garotinha. Carol testemunhou os crimes e foi criada pelos tios, 

Bill Cutler (Leif Erickson) e Emily Cutler (Rochelle Hudson), tornando-se uma 

escultora ao crescer. Ela pensa em se casar com Michael Fields (John Anthony 

Hayes), que pertence a uma rica família e que não se importa que a mãe de 

Carol seja uma assassina. Ao voltar para casa Lucy acha tudo muito estranho, 

inclusive Carol, que durante toda a internação foi proibida de visitá-la. Tudo fica 

mais estranho quando novas vítimas são decapitadas por golpe de machado. 

 

Eu Vi Que Foi Você, de William Castle (I Saw What You Did, EUA, 1965) | 14 
anos | 82’ 
Numa fazenda isolada, duas adolescentes se divertem passando trotes. Até 

que um dia elas ligam para um homem que acaba de cometer um crime. 

 

Trog, o Monstro da Caverna, de Freddie Francis (Trog, RU, 1970) | Livre | 
93’ 



Último filme de Joan Crawford, onde ela interpreta uma antropóloga que defende 

um primitivo antropóide, encontrado numa caverna, contra uma comunidade que 

quer destruí-lo. A Dra. Brockton utiliza de drogas e tenta se comunicar com o 

troglodita. 

 

Mamãezinha Querida, de Frank Perry (Mommie Dearest, EUA, 1981) | 14 
anos| 129’ 
O comportamento tirânico da atriz Joan Crawford (Faye Dunaway) com seus dois 

filhos adotivos, contrastando fortemente com a imagem de mãe dócil e 

compreensiva que era passada ao público. Tudo isto é narrado sobre a ótica de 

Christina Crawford (Diana Scarwid), a filha adotiva da atriz. 
	

	


