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ARGENTINA 
 
Carandiru 
BABENCO, Hector, 1946- 
Brasil / Argentina, 2003, ca. 147 min 
 
Um novo médico chega ao Carandirú e lá dedica-se totalmente aos presos, realizando 
exames de doenças contagiosas, tratando dos enfermos e ouvindo as histórias de suas vidas. 
Até o momento em que ocorre uma grande rebelião onde 111 presos do pavilhão 9 do 
presídio são mortos por policiais. 
DVD0246, VC1690, DVD0731 
 
 
Diários de motocicleta 
SALLES JR, Walter, 1956- 
Grä-Bretanha / Estados Unidos / França / Argentina, 2004, ca.120 min 
 
Ernesto "Che" Guevara, recém-formado em medicina, parte em viagem pela América do Sul 
com seu amigo Alberto Granado, numa velha motocicleta. Passam pelo Chile, Peru, Colômbia 
e Venezuela, até chegar a uma colônia para tratamento de hanseníase, em plena selva, onde 
pretendem fazer residência. As experiências da viagem e o contato direto com os problemas 
da população do continente provocam profunda modificação da visão de mundo dos dois 
amigos. 
DVD0706, DVD1261 
 
 
Dos hermanos 
Dois irmãos 
BURMAN, Daniel, 1973- 
Argentina, 2010, 102 min 
DVD2430 
 
 
Evita, el dolor 
AMAOLO, Jorge 
Argentina, 1993, 4 min 
VC1339, XDVD0736 
 
 
El exilio de Gardel: tangos 
Tangos, o exílio de Gardel 
SOLANAS, Fernando Ezequiel (Pino), 1936- 
Argentina / França, 1985, 115 min 
 
Exilados argentinos em Paris planejam montar espetáculo sobre Carlos Gardel e, 
paralelamente, revivem lembranças da terra natal distante e projetos de vida interrompidos. 
Resumo: Vídeo 1997. 
VC0813, XDVD0437 



 
 
Familia rodante 
TRAPERO, Pablo, 1971- 
Argentina / Brasil / Espanha / França, 2004, 99 min 
 
Emilia, 84 anos, recebe um convite para uma festa de casamento na família de sua irmã. 
Convoca toda sua família para comparecer à festa, o que significa uma jornada de Buenos 
Aires até Misiones, na fronteira com o Brasil. Doze pessoas  de quatro diferentes gerações 
partem num velho trailer, enfrentando o calor do deserto, brigas, traições e decepções 
amorosas numa viagem onde tudo pode acontecer. 
DVD2351 
 
 
Gigante 
BINIEZ, Adrián 
Uruguai / Argentina / Espanha / Alemanha, 2009, 95 min 
DVD2371 
 
 
El hijo de la novia 
O filho da noiva 
CAMPANELLA, Juan José 
Argentina, 2001, 124min 
 
Homem de 42 anos, estressado por ter que conciliar suas responsabilidades profissionais com 
as pessoais, pressionado pelas cobranças financeiras, pelo pai para que visite sua mãe no 
asilo, pela ex-esposa para dar mais atenção à filha e pela atual namorada a estar mais 
presente, sofre um ataque cardíaco. Após sua recuperação, começa a ver sua vida de uma 
outra maneira e decide ajudar seu pai a se casar com sua mãe. 
DVD0367, DVD0595 
 
 
La historia oficial 
A história oficial 
PUENZO, Luis 
Argentina, 1985, 112 min 
 
Na Buenos Aires de 1983, professora conhece uma mulher que procura a neta desaparecida 
durante a ditadura militar argentina. Esse encontro a obriga a enfrentar a  realidade que se 
recusava a enxergar: sua filha adotiva de 5 anos pode ser a filha desaparecida de prisioneiros 
políticos assassinados. 
eca-0338/43 
 
 
Hombre mirando al sudeste 
Um homem olhando o sudeste 
SUBIELA, Eliseo, 1944- 
Argentina, 1986, 110 min 
 
Num hospital psiquiátrico, Dr. Dennis, já desanimado com a vida e a profissão, trata de um 
homem que afirma ter vindo de outro planeta. Este paciente alega que seu objetivo é estudar 
os humanos e seu comportamento, ele é gentil e excelente músico. Dr. Dennis começa a 



acreditar no alienígena e torna-se relutante em declarar sua insanidade. Porém é ordenado a 
tratar o paciente de acordo com o procedimento institucional. (Resumo baseado no Film Index 
International) 
xVC0219, XDVD0684 
 
 
Hombres muertos de amor y la jauria de mujeres 
BOBE, Germán 
Argentina, 199-?, 10 min 
VC1339, XDVD0736 
 
 
La hora de los hornos: notas y testimonios sobre el colonialismo, la violencia y la liberación 
SOLANAS, Fernando Ezequiel (Pino), 1936- 
Argentina, 1968, 251 min 
 
Primeira parte: Neocolonialismo e violência. Retrospecto da história da América Latina a partir 
da independência.  Explica o nascimento do neocolonialismo, descrito como uma nova forma 
de exploração do negócio colonial por meio da burguesia nativa exportadora.  Imagens de 
homens jogando golfe, gravuras e quadros históricos registrando eventos da época. Descreve 
a Argentina em seus aspectos populacionais, territoriais e econômicos, com imagens da 
paisagem rural, cidades e população. Apresenta as diversas formas de violência cotidiana 
exercida sobre os povos da América Latina: repressão aos trabalhadores, desemprego, 
latifúndio, miséria, crianças abandonadas. Imagens do interior de fábricas, com depoimento 
em off de operário relatando episódios de repressão aos trabalhadores; crianças em diversas 
situações de miséria; habitações camponesas, favelas e cortiços. Mostra a cidade de Buenos 
Aires e sua elite: imagens de um leilão de gado, desfile de carros e roupas antigas no bairro 
de Palermo, cemitério de La Recoleta. Violência política: imagens de repressão policial 
violenta.  Dados sobre a dependência econômica em relação aos países desenvolvidos: 
imagens de animais sendo abatidos num matadouro de gado, entremeadas a anúncios 
publicitários de carros e bebidas. Entrevista com o escritor Mujica Lainez, que fala sobre sua 
formação européia, durante o lançamento de um de seus livros. Segunda parte: Ato para a 
libertação: Notas, testemunhos e debate sobre as recentes lutas de libertação do povo 
argentino. História do peronismo e da ascenção e queda de seu líder, Juan Domingo Perón. 
Imagens de uma grande manifestação pela libertação de Perón, de um discurso de Evita 
Perón para a multidão, do último discurso de Perón antes de ser derrubado, em 1955. Mostra 
a posterior repressão ao peronismo e uma entrevista exclusiva com Perón, filmada em 1968. 
Depoimentos de ativistas e dirigentes sindicais sobre a resistência pós 1955. Parte 3: 
Violência e libertação. Um velho militante recorda diversos momentos de repressão e violência 
que presenciou ao longo da história argentina. São lidas cartas de militantes sobre o tema da 
libertação pela violência. Depoimento de um peronista que descreve como sobreviveu a um 
fuzilamento e as torturas que sofreu na prisão. Imagens da guerra do Vietnam e guerrilhas na 
África. São mostrados excertos de textos de Franz Fanon e outros intelectuais, defendendo o 
uso da violência contra o opressor. 
DVD1167/8, XDVD443/4 
 
 
Latin spots 
KELLER SARMIENTO, Santiago 
PÉON, Lucas; Realização 
Argentina, 1995, 57 min 
 



Programa de televisão sobre publicidade, que mostra comerciais de vários países da América 
Latina. Destaca o trabalho da diretora brasileira Flávia Moraes e de Gabriel Dreyfus e exibe 
depoimentos de ambos. Apresenta ainda o vídeo-clip da canção Circo beat, do Fito Paez. 
xVC0205 
 
 
Leonera 
TRAPERO, Pablo, 1971- 
Argentina / Brasil / Coréia do Sul, 2008, 113 min 
 
Julia acorda em seu apartamento cercada de sangue e dos corpos inertes de dois homens, 
que foram seus amantes. Um deles está morto, o outro gravemente ferido. Grávida de um 
deles, é enviada para uma unidade penitenciária onde ficam gestantes e mães de filhos 
pequenos. O bebê nasce, aos poucos Júlia vai aprendendo a viver na prisão, faz amizades e 
se torna uma mulher mais forte. Mas ela sabe que vai ter que se separar do filho quando 
chegar a idade limite permitida pela legislação e corre o risco de perder a guarda, e decide 
fazer o que for preciso para recuperar a liberdade e o filho. 
DVD2352 
 
 
Memoria del saqueo 
SOLANAS, Fernando Ezequiel (Pino), 1936- 
Argentina / França / Suiça, 2004, 120 min 
 
Examina a crise Argentina dos anos 2000 e as consequências de políticas neo-liberais e da 
globalização. Usando entrevistas e arquivos de filmagens, o filme trata questões como a 
corrupção e desperdício de dinheiro público. Sinopse retirada de Film Index International. 
DVD1464 
 
 
El pasado 
O passado 
Babenco, Hector, 1946- 
Brasil / Argentina, 2007, 112 min 
 
Rimini é um jovem tradutor que termina um casamento de 12 anos com Sofia, sua primeira 
namorada. A separação segue tranquila até ele iniciar um namoro com Vera, uma modelo de 
22 anos. Vera presencia Sofia beijando-o à força e morre atropelada. Um ano depois Rimini se 
casa com Carmen, sua parceira de tradução, mas uma amnésia misteriosa, decorrente do 
trauma da morte de Vera, o faz esquecer os idiomas que precisa traduzir no trabalho. Ajudado 
por Carmen e pelo nascimento de seu filho Lúcio, Rimini tenta se adaptar ao papel incômodo 
de marido dependente. O casamento acaba quando Sofia sequestra Lúcio por algumas horas, 
após atrair Rimini para um hotel de encontros. Rimini fica proibido legalmente de aproximar-se 
do filho e da ex-mulher. Ele envolve-se com outra mulher, mas após uma crise de ciúme, 
torna-se violento e é preso, mas Sofia paga sua fiança e os dois novamente se aproximam. 
DVD2817 
 
 
Plata quemada 
PIÑEYRO, Marcelo, 1953- 
Argentina / Espanha / Uruguai, 2000, 125 min 
DVD2381 
 



 
Qu'est-ce que c'est? 
NARDINI, Flávio 
Argentina, 1994, 7 min 
VC1339, XDVD0736 
 
 
La rosales 
LIPSZYC, David 
Argentina, 1984, 75 min 
VC0093, XDVD0420 
 
 
El secreto de sus ojos 
O segredo dos seus olhos 
CAMPANELLA, Juan José, 1959- 
Argentina / Espanha, 2009, 124 min 
 
Benjamin, funcionário aposentado do Tribunal de Justiça, na Argentina, escreve um livro sobre 
um caso de estupro e assassinato de uma jovem que sempre o atormentou. Apesar de seus 
esforços, o crime jamais foi solucionado. Benjamin descobre que o principal suspeito, 
indivíduo ligado à repressão durante a ditadura, ainda está vivo, e retoma as investigações. 
Sua busca o leva a desvendar um segredo chocante. 
DVD2427 
 
 
Spilimbergo: una mirada moderna 
SAN PEDRO, Marcelo 
Argentina, c1998,  
 
Apresenta a obra do artista plástico Lino Enea Spilimbergo, com textos analíticos, biografia, 
cronologia e exibição de reproduções de suas telas. Há duas opções de busca: por título e 
técnica. 
CDR0073 
 
 
Sur 
SOLANAS, Fernando Ezequiel (Pino), 1936- 
Argentina, 1988, 126 min 
 
Com o fim da ditadura militar na Argentina, Floreal é libertado após 5 anos de prisão. Ele vaga 
por Buenos Aires durante toda noite, avaliando seu passado, até sentir-se capaz de voltar 
para casa e rever sua mulher e filho. 
xVC0219, XDVD0683 
 
 
Tango 
SAURA, Carlos, 1932- 
Espanha / Argentina, 1998, 115 min 
 
O diretor Mário Suárez está em crise criativa e sentimental. Abandonado pela mulher, Laura, 
decide mergulhar nas filmagens de um documentário sobre tango, e se apaixona pela jovem 



bailarina Elena, amante do dono de um cabaré e um dos investidores de seu filme. Cria-se 
então, um triângulo amoroso. 
VC1576, DVD2515 
 
 
La tirolesa / Obelisco 
La Organizacion negra; Realizaçäo 
Argentina, 1990, 7 min 
 
Registro de uma apresentaçäo do grupo teatral argentino. 
VC0829 
 
 
Ultimas imagenes del naufragio 
SUBIELA, Eliseo, 1944- 
Argentina / Espanha, 1989, 117 min 
 
Roberto é um escritor sem inspiração que trabalha como corretor de seguros em Buenos 
Aires. Desanimado com seu casamento e sua profissão, vê sua vida se transformar quando 
impede Estela, uma jovem, de se atirar de um trem do metrô. Ele acaba conhecendo e 
envolvendo-se com a família dela. E é nessa família, formada pela mãe e três irmãos, que ele 
tenta encontrar material para a criação de seus personagens. 
xVC0219, XDVD0685 
 
 

BOLÍVIA 
 
Comandante Octubre 
CÓRDOVA, Verónica 
Cuba / Bolívia, 1995, 16 min 
 
Visión de la presencia del Che Guevara en Cuba y Bolivia, por medio de los testimomios de 
personas que le conocieron en ambos países. 
VC0953 
 
 
Jornadas de música contemporânea, 2009, v. 1 
Bolívia, 2009,  
 
Documentário sobre as Jornadas;  
 
Apresentações musicais: 1. Miguel Ulises Jimenez: Zio Diavolo; 2. Alberto  Villalpando : Tres 
canciones sin palabras, para soprano y guitarra; 3. Juan Siles: Tumpá, para flauta y piano;  
4. Franz Terceros: Sileno Marsias, para flauta solo; 5. Bertha Elena Artero: Tres canciones, 
para soprano y piano; 6. Alberto Villalpando: Acortando la espera, para orquestra de cuerdas 
DVD1844 
 
 
Jornadas de música contemporânea, 2009, v. 2 
Bolívia, 2009,  
 
Apresentações muisicais dos arquivos da ABAICAM: 1. Franz Terceros: Aniversário de una 
visión, para violín, celloe y piano; 2. Carlos Rosso: Canciones de la espera, para soprano y 



piano; 3. Cergio Prudencio: Otra ciudad, para orquestra de instrumentos nativos; 4. Kevin 
Tuck: Summon the spirit, para percusión; 5. Alberto Villalpando: Mística n. 9, para soprano, 
violín, cello y piano; 6. Hugo de Ugarte: Trio n. 1, para violín, cello y piano; 7. Luis Moya: 
Resonancias del invierno, para orquestra 
DVD1845 
 
 

CHILE 
 
 
Alchemy 
PONCE GERWITZ, Magaly 
Chile, 1997, 5 min 
VC1104 
 
 
La batalla de Chile: la lucha de un pueblo sin armas 
A batalha do Chile: a luta de um povo sem armas 
GUZMÁN, Patricio, 1941- 
Chile / Cuba, 1975, 272 min 
 
Primeira parte: A insurreição da burguesia. Retrata os eventos que culminaram no golpe de 
Estado que depôs o governo de Salvador Allende, no Chile, 1973. Documenta as 
conseqüências das eleições parlamentares ocorridadas seis meses antes do golpe. Derrotada, 
a oposição de centro-direita adota estratégias golpistas, que incluíam greves patronais, 
pressões econômicas e boicote parlamentar ao governo e suas reformas, que inviabilizou 
projetos como a desapropriação das fábricas. Mostra os problemas de desabastecimento 
enfrentados pela população, a reação dos estudantes à reforma educacional de Allende, os 
violentos conflitos de rua entre grupos de esquerda e de direita, a greve das empresas de 
transportes e dos trabalhadores das minas de cobre contrários ao governo e a reação dos 
trabalhadores pró Allende. Termina com o ataque de um grupo do Exército ao palácio 
presidencial e imagens registradas por um jornalista que filmou a própria morte, atingido por 
um tiro disparado por um militar. Há depoimentos de populares, expressando opiniões 
divergentes em relação ao governo; imagens captadas no Congresso, nas ruas, em 
assembléias de trabalhadores e estudantes; discursos de Salvador Allende e de líderes 
oposicionistas. Segunda parte: O golpe de estado. Mostra a reação do governo ao 
bombardeio do palácio presidencial: imagens do ministro do exército e generais leais a 
Allende tentanto controlar a situação. Em seguida, apresenta o agravamento da crise 
provocada pela tentativa de golpe. Trabalhadores de esquerda assumem o controle de 
fábricas, minas e centros agrícolas, criando os cordões industriais: imagens de assembléias 
de trabalhadores dentro das fábricas. Congresso não autoriza o estado de sítio e partidos 
buscam conciliação que evite o golpe de estado. Trechos de um debate na TV entre políticos 
de esquerda e de direita, entrevistas com pessoas que apoiam o governo sobre a necessidade 
de organização e falta de armas. Trabalhadores dos cordões industriais se rebelam contra a 
tentativa do governo de devolver algumas fábricas nacionalizadas: imagens de um debate 
sobre o assunto entre dirigentes sindicais. Empresários do setor de transportes decretam 
greve e população reage. A classe média coloca-se contra Allende, que decide chamar um 
plebiscito. Imagens de gigantescas manifestações de rua, contra o governo e a favor deste. 
Voz de Allende anunciando o golpe de estado, no dia 11 de setembro de 1973. Rápido 
resumo dos acontecimentos que se seguiram. Terceira parte: O poder popular. Como reação 
à greve dos empresários do setor de transportes, cujo objetivo final era a derrubada do 
governo Allende, diversos setores da população iniciam ações destinadas a superar a crise 
política e o bolqueio econômico dos Estados Unidos: trabalhadores organizam-se para 



enfrentar a greve dos transportes e não parar a produção; são criados os cordões industriais, 
os comandos comunitários e os armazéns populares, estes últimos para garantir o 
abastecimento no país; operários e camponeses ocupam e expropriam fábricas e 
propriedades rurais. 
DVD0666/69 
 
 
Las cartas del astronauta 
FÁBREGA, Cristián; Realização 
Chile, 1996, 8 min 
VC1104 
 
 
Comunión 
CIFUENTES, Guillermo 
Chile, 1997, 14 min 
 
Material de TV reciclado do programa Informe Especial, da Televisión Nacional de Chile. 
VC1104 
 
 
Da Huo, la sublime evolución 
FÁBREGA, Francisco 
Chile, 1992, 6 min 
VC1339, XDVD0736 
 
 
La Fonda 
VEGA, Marcelo; Realização 
Chile, 1997, 10 min 
VC1104 
 
 
Imágenes del centenario: Documentos históricos II 
Chile, 1903-1933, 96 min 
DVD2201 
 
 
La fiebre del loco 
Febre do loco 
WOOD, Andrés, 1965- 
Chile / México / Espanha, 2001, 94 min 
DVD2395 
 
 
El rapulento: panteras negras 
LLERENA, Alexis; Realização 
Chile, 1996, 5 min 
VC1104 
 
 
Sexo com amor 
Quercia Matinic, Boris, 1967- 



Chile, 2003, 108 min 
 
A professora Luisa, após perceber que seus alunos são desinformados a respeito de sexo, 
terá como tarefa abordar junto aos pais e demais professores a educação sexual em sala de 
aula. Mas Luisa tem uma vida sexual confusa, assim como os pais de seus alunos. Envolvida 
em um romance com Jorge, um desses pais, ela terá que rever seus conceitos ao discutir o 
tema com os alunos. 
DVD2801 
 
 
El tango del pasillo 
OSSES, Patricia 
Chile, 2009, 6 min 
 
Barrio Brasil, Santiago, Chile. A campainh da casa toca. A porta se abre e os bailarinos 
improvisam, contidos neste espaço ao mesmo tempo da realidade e da ficção, e que ativa seu 
tango em um só plano-sequência. Sequência como exige um corredor aos movimentos que 
alberga: que sejam contínuos e com uma certa possibilidade de infinito, ainda que exista 
claramente começo, meio e fim. Como em todos os dramas. 
DVD2120, DVD2122 
 
 
La viuda de Apablaza 
NUÑEZ, Rámon 
Chile, 1999, 94 min 
DVD2644 
 
 
Wangler o la nueva fertilidad 
ENDRESS, Edgar 
Chile, 1997, 10 min 
VC1104 
 
 
COLÔMBIA 
 
 
 
1897-1937: Cuatro décadas de cine silente en Colombia 
ESPITIA, Juan Carlos Arango 
Colômbia, 2006, 21 min 
DVD2193 
 
 
Alma provinciana I e II 
RODRÍGUEZ, Félix Joaquín 
Colômbia, 1926, 126 min 
DVD2189/90 
 
 
Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos 
OSPINA, Luis, 1949- 
Colômbia, 1986, 86 min 



DVD2200 
 
 
Archivo histórico cinematográfico de los Acevedo 
ACEVEDO, Arturo; ACEVEDO, Álvaro; ACEVEDO, Gonzalo 
Colômbia, 1915-1933, 32 min 
DVD2191 
 
 
Aura o las violetas 
GARZÓN, Pedro Moreno; DOMÉNICO, Vicenzo di 
Colômbia, 1924, 18 min 
DVD2193 
 
 
Bajo el cielo antioqueño I e II 
BERNAL, Gonzalo Acevedo 
Colômbia, 1925, 124 min 
DVD2187/8 
 
 
Como los muertos 
GARZÓN, Pedro Moreno; DOMÉNICO, Vicenzo di 
Colômbia, 1925, 12 min 
DVD2193 
 
 
La desazón suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo 
OSPINA, Luis, 1949- 
Colômbia, 2003, 90 min 
DVD2199 
 
 
El amor, el deber y el crimen 
GARZÓN, Pedro Moreno; DOMÉNICO, Vicenzo di 
Colômbia, 1926, 28 min 
DVD2194 
 
 
En busca de Maria 
OSPINA, Luis; NIETO, Jorge 
Colômbia, 1985, 16 min 
DVD2194 
 
 
Fuera de lugar 
ISAZA, Juan 
Colômbia, 198?, 40 min 
VC0152, VC0077, XDVD0526 
 
 
Garras de oro 
JAMBRINA, P.P 



Colômbia, 1926, 55 min 
DVD2185 
 
 
La tragedia del silencio 
VALLARINO, Arturo Acevedo 
Colômbia, 1924, 26 min 
DVD2192 
 
 
Los Di Domenico: Pionero del cine colombiano 
ESPITIA, Juan Carlos Arango 
Colômbia, 2006, 26 min 
DVD2192 
 
 
Madre 
VELASQUEZ, Samuel 
Colômbia, 1924, 21 min 
DVD2193 
 
 
Más allá de la tragedia del silencio 
NIETO, Jorge 
Colômbia, 1987, 25 min 
DVD2192 
 
 
Monizales City 
RESTREPO, Félix R. 
Colômbia, 1926, 52 min 
DVD2186 
 
 
 
 

CUBA 
 
 
Adarce 
SALOMÓN, José Luis 
Cuba, 1995, 8 min 
 
La Habana, su gente, su tiempo: una mirada a la ciudad a través de su música. 
VC0957 
 
 
Ajubel 
HERMIDA, Tania 
Cuba, 1989, 11 min 
 
Semblanza del humorista gráfico cubano en una fase de transformación estético-conceptual 
de sus dibujos. 



VC0953 
 
 
Algo caia en el silencio 
UGÁS, Marité; RONDÓN, Mariana 
Cuba, 1990, 11 min 
 
Al separarse uma pareja, el hombre queda atrapado en un laberinto sonoro, reflejo de sus 
propias limitaciones. 
VC0381, XDVD0692 
 
 
Alguna pregunta? 
BALZA, Gustavo 
Cuba, 1988, 14 min 
 
Um antiguo maitre instruve a jóvenes sobre el arte del buen comer, mientras ocurren otras 
cosas bajo la mesa. 
VC0382, XDVD0695 
 
 
Amores 
MOSQUERA, Lídia; SANJURJO, Jesús; DICKSON, Kwesi; CASTILLO, Paola 
Cuba, 1994, 10 min 
 
Cuatro aventuras en un pequeño pueblo caribeño donde el amor, con múltiples disfraces, es 
siempre la energía básica que impulsa a los personajes, les marca el camino, les confunde o 
apacigua. 
VC0958 
 
 
Asc oh, oh, la vida de las mariposas 
AMATO, Valéria 
Cuba, 1994, 10 min 
 
Un señor que colecciona mariposas, San Antonio de los Baños, Los Beatles, una argentina... 
VC0953 
 
 
Barrio Belen 
UGÁS, Marité 
Cuba, 1988, 13 min 
 
Retrato multifacético de las costumbres y tradiciones en un barrio antiguo de la zona portuaria 
de La Habana 
VC0956 
 
 
La batalla de Chile: la lucha de un pueblo sin armas 
A batalha do Chile: a luta de um povo sem armas 
GUZMÁN, Patricio, 1941- 
Chile / Cuba, 1975, 272 min 
 



Primeira parte: A insurreição da burguesia. Retrata os eventos que culminaram no golpe de 
Estado que depôs o governo de Salvador Allende, no Chile, 1973. Documenta as 
conseqüências das eleições parlamentares ocorridadas seis meses antes do golpe. Derrotada, 
a oposição de centro-direita adota estratégias golpistas, que incluíam greves patronais, 
pressões econômicas e boicote parlamentar ao governo e suas reformas, que inviabilizou 
projetos como a desapropriação das fábricas. Mostra os problemas de desabastecimento 
enfrentados pela população, a reação dos estudantes à reforma educacional de Allende, os 
violentos conflitos de rua entre grupos de esquerda e de direita, a greve das empresas de 
transportes e dos trabalhadores das minas de cobre contrários ao governo e a reação dos 
trabalhadores pró Allende. Termina com o ataque de um grupo do Exército ao palácio 
presidencial e imagens registradas por um jornalista que filmou a própria morte, atingido por 
um tiro disparado por um militar. Há depoimentos de populares, expressando opiniões 
divergentes em relação ao governo; imagens captadas no Congresso, nas ruas, em 
assembléias de trabalhadores e estudantes; discursos de Salvador Allende e de líderes 
oposicionistas. Segunda parte: O golpe de estado. Mostra a reação do governo ao 
bombardeio do palácio presidencial: imagens do ministro do exército e generais leais a 
Allende tentanto controlar a situação. Em seguida, apresenta o agravamento da crise 
provocada pela tentativa de golpe. Trabalhadores de esquerda assumem o controle de 
fábricas, minas e centros agrícolas, criando os cordões industriais: imagens de assembléias 
de trabalhadores dentro das fábricas. Congresso não autoriza o estado de sítio e partidos 
buscam conciliação que evite o golpe de estado. Trechos de um debate na TV entre políticos 
de esquerda e de direita, entrevistas com pessoas que apoiam o governo sobre a necessidade 
de organização e falta de armas. Trabalhadores dos cordões industriais se rebelam contra a 
tentativa do governo de devolver algumas fábricas nacionalizadas: imagens de um debate 
sobre o assunto entre dirigentes sindicais. Empresários do setor de transportes decretam 
greve e população reage. A classe média coloca-se contra Allende, que decide chamar um 
plebiscito. Imagens de gigantescas manifestações de rua, contra o governo e a favor deste. 
Voz de Allende anunciando o golpe de estado, no dia 11 de setembro de 1973. Rápido 
resumo dos acontecimentos que se seguiram. Terceira parte: O poder popular. Como reação 
à greve dos empresários do setor de transportes, cujo objetivo final era a derrubada do 
governo Allende, diversos setores da população iniciam ações destinadas a superar a crise 
política e o bolqueio econômico dos Estados Unidos: trabalhadores organizam-se para 
enfrentar a greve dos transportes e não parar a produção; são criados os cordões industriais, 
os comandos comunitários e os armazéns populares, estes últimos para garantir o 
abastecimento no país; operários e camponeses ocupam e expropriam fábricas e 
propriedades rurais. 
DVD0666/69 
 
 
Carmen 
GIAI, Adriana 
Cuba, 1991, 6 min 
 
Durante una sesión de trabajo, un fotógrafo es asediado por personas bizarras, encabezadas 
por una bailarina de flamenco. 
VC0381, XDVD0693 
 
 
Cascaras 
RONDÓN, Mariana 
Cuba, 1990-91, 14 min 
 



La soñadora taquillera de un cine vive un intenso romance de miradas con el encargado en 
traer las películas. 
VC0957 
 
 
Cecilia 
SOLAS, Humberto, 1941- 
Cuba / Espanha, 1982, 159 min 
 
Na Havana de 1830, em meio ao movimento pela independência de Cuba, a ambiciosa Cecília 
Valdez usa a "santería" para conquistar o filho de uma rica família (resumo extraído da 
Internet Movie Database). 
xVC0177 
 
 
Cecilin y Coti contra los Pillos 
AVILÉS, Cecilio 
Cuba, 19--, 5 min 
VC0350, XDVD1370 
 
 
Cerâmica cubana 
GUERRA, Edgardo 
Cuba, 1986, 16 min 
 
Documentário sobre a arte da cerâmica. Mostra o processo de obtenção da argila, as técnicas 
de manipulação e várias peças prontas. Participação dos ceramistas Alfredo Sasabravo, José 
R. Fuster, Glória Lorenzo, Regina Vichot e Rogelio Oliva. 
VC0096, XDVD0501 
 
 
Un cielo languido y oxidado 
RIQUELME, Patrício 
Cuba, 1991, 25 min 
 
Un hombre regresa al hogar y, al descubrir que tiene un hijo, sale, en su ultimo viaje, en 
búsqueda de su mujer perdida. 
VC0953 
 
 
Clandestinos 
PEREZ, Fernando 
Cuba, 1987, 90 min 
 
História de um grupo de ativistas que luta contra a ditadura em Cuba, antes da revolução. 
xVC0263 
 
 
Comandante Octubre 
CÓRDOVA, Verónica 
Cuba / Bolívia, 1995, 16 min 
 



Visión de la presencia del Che Guevara en Cuba y Bolivia, por medio de los testimomios de 
personas que le conocieron en ambos países. 
VC0953 
 
 
Cosas de mujer 
PONTUAL, Adelina 
Cuba, 1989, 11 min 
 
Alternativas en la sociedad cubana de la mujer que se rebela ante los roles asignados 
tradicionalmente 
VC0382, XDVD0695 
 
 
Dale a los pedales 
FERNANDEZ, Juan 
Cuba, 1995, ca.10 min 
VC0954 
 
 
De 4 a ocho 
ARANGO, Carlos 
Cuba, 1990, 12 min 
 
Reportaje sobre "La Pipa", bar cubano al aire libre donde el alcohol hace aflorar rasgos 
machistas con violencia. 
VC0382, XDVD0694 
 
 
De cierta manera 
GOMEZ YERA, Sara 
Cuba, 1977, 72 min 
 
Documentário que retrata o bairro de Miraflores, em Havana, reconstruído a partir de 1962 
como resultado dos primeiros esforços de Revolução cubana para erradicar os bairros 
formados por marginais e indigentes. Misturando atores com personagens reais apresenta o 
cotidiano da população local, seus costumes, cultura, moradia e, a demolição e reconstrução 
de prédios e casas. Enquanto apresenta o relacionamento entre uma professora e um 
morador local, mostra o conflito entre os velhos hábitos culturais que teimam em sobreviver e 
um novo conceito de vida (resumo baseado na base de dados do Memorial da América 
Latina). 
xVC0218 
 
 
Demasiado miedo a la vida, o Plaff 
TABÍO, Juan Carlos, 1943- 
Cuba, 1988, 90 min 
 
A vida de Concha era boa até seu filho José trazer sua esposa para casa. Desde então, 
Concha parece ter problemas com toda a família. Mas o que ela realmente quer é descobrir 
quem está atirando ovos em sua casa. 
xVC0175 
 



 
El diablo y su hermana 
BASANTA, Juan 
Cuba, 1990, 13 min 
 
Al dejar a su novia y morir su padre, un joven vuelve al ambiente familiar, revelándose 
extrañas relaciones íntimas. 
VC0381, VC0954, XDVD0693 
 
 
Diana 
CREMATA, Juan Carlos 
Cuba, 1988, 16 min 
 
Docudrama inspirado en la vida de Diana Alfonso, bailarina cubana que danzó hasta la muerte 
como reafirmación de vida. 
VC0955 
 
 
Dos gladys para ti 
ROZENGWAY, Aarón Y 
Cuba, 1990-91, 13 min 
 
Una bailarina bizarra, empleada de una oficina pública, se enfrenta a los problemas de la 
doble moral generados por el medio y que afectan a su hijo. 
VC0956 
 
 
Elpidio encuentra Palmiche 
PADRÓN, Juan 
Cuba, 19--, 7 min 
VC0350, XDVD1370 
 
 
Elpidio Valdes 
Elpidio Valdes 
PADRÓN, Juan 
Cuba, 1979, 50 min 
VC0388, XDVD0687 
 
 
Elpidio Valdés contra la policía de Nueva York 
PADRÓN, Juan 
Cuba, 19--, 7 min 
VC0350, XDVD1370 
 
 
Elpidio Valdés contra los lanceros 
PADRÓN, Juan; RAGG, Tulio; RIVAS, Mario 
Cuba, 19--, 9 min 
VC0350, XDVD1370 
 
 



Ensayo 
Cuba, 1988, 5 min 
 
Parodia documental sobre la fetichización de los objetos: en este caso, la cama. 
VC0382, XDVD0694 
 
 
Eri Wole: mi cabeza da vueltas 
OJEDA, Aurora 
Cuba, 1989, 9 min 
 
El artista Manuel Mendive arma frente a la cámara un rito musical, cuerpos, color, flora, fauna 
y algo de historia. 
VC0955 
 
 
El espectro de la guerra 
O espectro da guerra 
LACAYO DESHON, Ramiro 
Nicarágua / Cuba / Espanha / México, 1988, 124 min 
 
Jovem dançarino de Bluefields na Nicarágua vai combater os Contras e sacrifica sua carreira. 
xVC0072 
 
 
Estorvo 
GUERRA, Ruy, 1931- 
Brasil / Cuba / Portugal, 2000, 95 min 
 
Depois de uma noite mal dormida, o protagonista acorda com a campainha da porta tocando 
insistentemente. Pelo olho mágico, vê um desconhecido de terno e gravata, barba e cabelos 
longos, que lhe lembra alguém que não consegue identificar. Não sabe porque aquele homem 
está ali nem o que pode querer, mas tem uma certeza imediata: ele representa uma ameaça 
para sua vida. Veste-se às pressas, aproveita uma distração do visitante e logra escapar. Mas 
não tem a menor dúvida de que o desconhecido se lançou no seu encalço e que o pesadelo 
apenas começou. E assim se inicia uma alucinante perseguição através da cidade. Acossado, 
desconfia de tudo e de todos, afrontando a violência cotidiana, o seu próprio passado, os seus 
fantasmas, revê amigos que há muito não encontrava, tenta o contato com uma mãe muda e 
ausente, busca proteção da irmã com quem sempre manteve uma relação ambígua, procura 
apoio da ex-mulher e vai se envolvendo numa trama de suspense crescente com uma série de 
personagens extremados: uma ninfomaníaca, motoqueiros, marginais, plantadores de 
maconha, contrabandistas, policiais corruptos, gente à deriva... E uma fuga sem destino que 
penetra cada vez mais fundo no seu próprio mundo, traindo, roubando, se degradando, 
buscando descobrir o enigma da sua caminhada, compreendendo do que foge, quem o 
persegue, para onde vai. A resposta vem no fio de uma faca. Resumo extraído do site da 
Riofilme. 
VC1394, VC1421, DVD0574 
 
 
Fin de siglo 
VALETTE, Tanya 
Cuba, 1988, 12 min 
 



Dos mujeres coinciden, entram en un juego amoroso y deciden eternizarse una en la otra. 
VC0955 
 
 
Formas en libertad 
RODRÍGUEZ, Rosa Sophia 
Cuba, 1994, 1 min 
VC0953, VC0956 
 
 
Fresa y chocolate 
Morango e chocolate 
GUTIÉRREZ ALEA, Tomás, 1928-1996; TABÍO, Juan Carlos, 1943- 
Cuba, 1993, 108 min 
 
Em Cuba, na década de noventa, o universitário e militante comunista David assiste ao 
casamento de sua ex-namorada. Pouco depois, enquanto toma sorvete numa praça, conhece 
Diego, um intelectual homossexual que o convida a visitá-lo em seu apartamento. Aborrecido 
com o assédio, vai embora, mas volta depois, com o objetivo de verificar se Diego adversário 
do regime. Os dois se tornam amigos e defendem-se mutuamente até o momento em que 
Diego vai embora do país. 
VC1523, XDVD0266 
 
 
Gallo de pelea 
SCHERSON, Alicia 
Cuba, 1995, 10 min 
 
Muerte entre picos y espuelas, viejas tradiciones, juegos prohibidos, una ciudad colonial de 
Cuba. 
VC0953 
 
 
Gilberto y Yaya 
OLIVEIRA, Wolney 
Cuba, 1987, 6 min 
 
Reportaje sobre el dúo "Gilberto y Yaya", cantores populares de San Antonio de los Baños. 
VC0382, XDVD0695 
 
 
Un heroe se hace a patadas 
BURGOS, Andres F 
Cuba, 199-, ca.10 min 
VC0954 
 
 
El invasor marciano: 36 años despues 
OLIVEIRA, Wolney 
Cuba, 1988, 24 min 
 
Cineastas aficionados reaniman sus recuerdos al visionar nuevamente los filmes que 
realizaron en la década de 1950. 



VC0956 
 
 
El irremidible negocio de soñar 
DURÓN, Hispano; MARTÍNEZ, Esmeralda 
Cuba, 1989, 12 min 
 
Un hombre gana en la loteria por un sueño y, a partir de ello, comienza a soñar con las 
muertes de quienes le rodean. 
VC0381, XDVD0692 
 
 
Johnny Dalton (...La historia...) 
MIRALLES, María Giovanna 
Cuba, 1991, 8 min 
 
Un personaje de policiales "serie B" de los 40 huye del espejo donde lo atrapó su intérprete y 
desemboca en los años 60. 
VC0382, XDVD0695 
 
 
Luchando 
PORTER, Russell 
Cuba, 1994, 55 min 
 
Documentário que retrata a vida em Cuba durante o "Período Especial" enfocando 
principalmente a situação e a crise econômica do país. Apresenta depoimentos da população 
local e personalidades como: Basileo Gutierrez, do ICAP; Abel Prieto, membro do Comitê 
Central Comunista Cubano; Fernando Birri, diretor do EICTV - Escola Internacional de Cinema 
e TV Cubano; Fabiana Palterson, diretora do Grupo de Teatro Estudio Macubá, ator Jorge 
Perugorria e artistas da peça teatral Manteca. Eles discorrem sobre: crise econômica cubana; 
bloqueio econômico dos EUA e outros países; a dificuldade na aquisição de gêneros 
alimentícios e de consumo; a esperança de melhoria desta situação; a demora ou não 
obtenção de visto para deixar o país e ingressar nos EUA; nacionalismo e imperialismo; o 
papel do teatro neste contexto; necessidade de defesa da cultura cubana; aspectos do filme 
Fresa y chocolate. São apresentadas imagens diversas de Cuba, das cidades de Havana e 
Santiago de Cuba, shows musicais, cantores e pessoas dançando. Mostra ainda, ensaios e 
trechos da peça Manteca do grupo Teatro Mio e da peça teatral do grupo Estudio Macubá, 
além de cenas do filme Fresa y chocolate de Gutierrez Alea. 
VC1201 
 
 
Maria, Ana y los muñecos 
BIAI, Suleimane 
Cuba, 1991, 17 min 
 
Al sentirse relegada, una niña manifiesta una conducta extraña al relacionarse con sus padres 
y su criada. 
VC0381, XDVD0693 
 
 
Matojo va a la escuela 
LAMAR, Manuel 



Cuba, 19--, 5 min 
VC0350, XDVD1370 
 
 
Memorias del subdesarrollo 
Memórias do subdesenvolvimento 
GUTIÉRREZ ALEA, Tomás, 1928-1996 
Cuba, 1968, 104 min 
 
Sérgio, um burguês aspirante a escritor decide permanecer em Cuba após a revolução, 
apesar de sua esposa e seus amigos terem partido para Miami. Ele reflete sobre as 
transformações ocorridas em Cuba, da revolução à crise dos mísseis, a vida num país 
subdesenvolvido e suas relações com duas namoradas. (extraído de The Internet Movie 
Database). 
DVD0674 
 
 
Mi unica ambicion 
SÁNCHEZ, Harold 
Cuba, 1994, 10 min 
 
Un hombre forja, a través del hierro, su propia familia 
VC0956 
 
 
Molina's culpa 
MOLINA, Jorge 
Cuba, 1992 a 1993, 21 min 
 
En un pueblo azotado por los crímenes del Asesino de los siete cueros, un joven muy religioso 
se encuentra con una prostituta de bar marginal. 
VC0953 
 
 
Muy bien 
ROSENGWAY, Aaron Y 
Cuba, 1989, 14 min 
 
Aproximación a aspectos perturbadores en la educación de los niños cubanos de pre-escolar y 
primer grado. 
VC0953 
 
 
Osain, el de un solo pie 
GÓMEZ, Luis 
Cuba, 1988, 12 min 
 
Aproximación antropológica sin comentarios a un centro de baile popular, amenizado por 
música de los Van Van. 
VC0382, XDVD0694 
 
 
Oscuros rinocerontes enjaulados 



CREMATA, Juan Carlos 
Cuba, 1991, 18 min 
 
Al descubrir el secreto sexual del jefe de una oficina pública, la aseadora destapa las 
intimidades de todo el personal. 
VC0381, VC0957, XDVD0693 
 
 
Un otoño con una rosa 
BREDER, Débora 
Cuba, 1991, 5 min 
 
Documental-homenaje a los torturados durante la dictadura militar en Brasil, en forma de 
poema 
VC0382, XDVD0695 
 
 
Palabras de mujer 
ROJAS, Walter 
Cuba, 1991, 13 min 
 
Una joven actriz, seleccionada para interpretar el rol de una diva retirada, la visita para "entrar 
en personaje" 
VC0381, VC0956, XDVD0692 
 
 
Papeles secundarios 
ROJAS, Orlando, 1950- 
Cuba / Espanha, 1989, 117 min 
xVC0196 
 
 
El pequeño planeta perdido 
GARCIA-MONTES, Mario 
Cuba, 19--, 6 min 
VC0350, XDVD1370 
 
 
El principe Carlos 
WAISSBLUTH, Andres 
Cuba, 1995, 10 min 
 
El mundo y las ideas de un punk habanero. 
VC0955 
 
 
El pudor 
MOURA, Marcus 
Cuba, 1990, 19 min 
 
Una pintora conoce en un bar a un hombre con el cual inicia una misteriora e intensa relación. 
VC0381, VC0954, XDVD0692 
 



 
Los que se quedaram 
ZAMBRANO, Benito 
Cuba, 1993, 24 min 
 
Una madre cubana reflexiona sobre su vida, a partir de la salida violenta y definitiva de su hijo 
hacia los Estados Unidos. 
VC0955 
 
 
Los regalos de Don Jose 
OLIVEIRA, Wolney 
Cuba, 1990, 19 min 
 
Semblanza de un anciano de San Antonio de los Baños que vivió y murió en un mundo de 
fantasia. 
VC0957 
 
 
Regresión 
GARCIA REYES, Basilio 
Cuba, 1993, ca.10 min 
VC0954 
 
 
Retazos de una historia 
ZAMBRANO, Benito 
Cuba, 1993, ca.10 min 
VC0954 
 
 
Rincon de San Lazaro 
SALGADO, Leonel López 
Cuba, 1991, ca.17 min 
 
Reportaje sobre el culto a San Lázaro, practicado en la población de El Rincón. 
VC0957 
 
 
La Ruta del Caballo 
BARDINI, Federico 
Cuba, 1994, 15 min 
 
Las tribulaciones de los estudiantes sin movilidad propia, en el recorrido de 40 km entre La 
Habana y su escuela. 
VC0957 
 
 
Sabor a mi 
OLIVEIRA, Wolney 
Cuba / Brasil, 1992, 27 min 
 



Aguda visión documental sobre el bolero como elemento que tipifica la identidad 
latinoamericana. 
VC0955 
 
 
Sanos y sanitarios 
BERRIOS, Javier 
Cuba, 1990, ca.15 min 
VC0954 
 
 
Se me oscurece al mediodia 
CONDORENO, Cristóbal 
Cuba, 1989, 13 min 
 
Imágenes que evocam el inconsciente de un niño que sufre con regularidad crisis epilépticas. 
VC0382, VC0957, XDVD0694 
 
 
Se permuta 
TABÍO, Juan Carlos, 1943- 
Cuba, 1984, 103 min 
 
História de uma mulher de meia-idade cuja idéia fixa é mudar-se para uma casa maior. Mostra 
o problema de déficit habitacional em Cuba. 
xVC0201 
 
 
Sonata para Arcadio 
TIMOSSI, Fernando 
Cuba, 1989, 15 min 
VC0382, VC0954, XDVD0694 
 
 
Soy un niño todavia 
PRADA, Fabrizio 
Cuba, 1994, 10 min 
 
Un grupo de estudiantes de primaria cubanos opina sobre su país y las condiciones del 
"período especial". 
VC0955 
 
 
Todo lo que usted siempre quiso decir ante una camara y nunca se atrevio a hacer 
JIMÉNEZ PENHA, Humberto 
Cuba, 1993, 10 min 
 
Registro de lo ocurrido cuando los pobladores de San Antonio de los Baños tuvieron la 
oportunidad de hablar y hacer cualquier cosa ante una cámara. 
VC0954 
 
 
Tres minutos para la fama 



ZAMBRANO, Benito 
Cuba, 1993, ca.10 min 
VC0954 
 
 
Tumbador 
GARCÍA, Basílio 
Cuba, 1991, 11 min 
 
Reportaje sobre un percusionista que cultiva la música afrocubana. 
VC0382, XDVD0695 
 
 
La ultima cena 
A última ceia 
GUTIÉRREZ ALEA, Tomás, 1928-1996 
Cuba, 1976, 111 min 
 
No final do século 18, durante a Semana Santa, um conde de Havana reúne, na quinta-feira, 
doze escravos para lavar-lhes os pés, sentá-los à mesa e servir-lhes a ceia. Ao serem 
obrigados a trabalhar na sexta-feira santa, os escravos iniciam uma rebelião que é fortemente 
reprimida (Resumo extraído da base de dados do Memorial da América Latina). 
xVC0217, XDVD0405 
 
 
Un, dos 
ARENCIBIA, Armando; OLIVEIRA, Wolney 
Cuba, 1989, 12 min 
 
Un joven escritor diseña un ingenioso plan para deshacerse del militar con que coincide en 
una celda carcelaria. 
VC0381, XDVD0692 
 
 
Uñas largas y otras cortas 
MARROQUÍN, Andrés 
Cuba, 1988, 11 min 
 
Semblanza de Chicha, ex-taxista que ahora se dedica a pintar uñas con gran éxito por sus 
especiales diseños. 
VC0956 
 
 
Vampiros en La Habana 
PADRÓN, Juan 
Cuba / El Salvador / Alemanha, 1986, 75 min 
VC0385, XDVD0686 
 
 
Viva la revolu... 
DOTTA, Pablo 
Cuba, 1988, 12 min 
 



Un grupo de jóvenes artistas propone llevar el arte a las calles, como alternativa para la 
sociedad cubana. 
VC0953 
 
 
Yemaya 
IRANZO, Irma 
Cuba, 1988, 11 min 
 
Investigación en Regla del culto a Yemayá, orisha del mar y de la creación, desde una visual 
feminista. 
VC0382, XDVD0695 
 
 
Yo no digo nada 
MOSCOSO, David 
Cuba, 1995, 8 min 
 
Impresiones de un niño de la Sierra Maestra sobre su primer viaje a la Ciudad de La Habana. 
VC0957 
 
 
 

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

MÉXICO 
 
 
À proposito de Buñuel 
LÓPEZ-LINARES, José; RIOYO, Javier 
México / Espanha / França, 2000, 98 min 
 
Amigos, atores e cineastas falam sobre o cineasta espanhol Luís Buñuel, recordando 
momentos de sua vida, comentando seus filmes e a experiência de trabalhar com ele. 
Depoimentos de: Michel Lonsdale, Sílvia Pinal, Michel Piccoli, Salvador Dali, Angela Molina, 
Carole Bouquet, Carlos Fuentes, Jean-Claude Carrière e outros. Filmes comentados: O cão 
andaluz; A idade do ouro: Las hurdes; Viridiana; O anjo exterminador; Tristana, Este obscuro 
objeto do desejo. A amizade com Salvador Dali e Federico Garcia Lorca, na juventude, a 
participação no movimento surrealista, o exílio no México e a relação com a religião são 
alguns dos assuntos tratados. 



DVD0235 
 
 
Abismos de pasión 
Escravos do rancor 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
México, 1954, 90 min 
 
Após anos de ausência, Alejandro retorna rico à fazenda onde foi criado, disposto a se vingar 
das humilhações sofridas no passado e a recuperar Catalina, seu grande amor. Casada com 
um latifundiário, ela se recusa a fugir com Alejandro. Ele se casa com Isabel, irmã do marido 
de Catalina, apenas para maltratá-la, mas não consegue esquecer sua paixão. 
DVD0470 
 
 
Amores perros 
Amores brutos 
GONZÁLEZ IÑÁRRITU, Alejandro, 1963- 
México, 2000, 153 min 
 
Um acidente de carro na cidade do México envolve três personagens. Octávio, para conseguir 
dinheiro e fugir com a cunhada, inscreve seu cachorro Cofi numa luta. Cofi é derrotado e 
Octávio, dirigindo em alta velocidade para salvar as vidas de ambos, batem no carro da 
modelo Valéria. A moça acabara de se mudar para um novo apartamento com seu amante 
Daniel, um executivo de televisão que, por ela, separou-se da esposa. O acidente e o 
desaparecimento do cãozinho de Valéria no apartamento em obras abala o relacionamento do 
casal. El Chivo, testemunha do acidente, é um ex-guerrilheiro que se tornou matador de 
aluguel. Apaixonado por cães, ele recolhe Cofi e o leva para casa, sem saber que acolheu um 
animal assassino. 
DVD0151 
 
 
El angel exterminador 
O anjo exterminador 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
México, 1962, 93 min 
 
Drama sobre um grupo de grandes burgueses que se reúne, depois da ópera, para jantar na 
casa de um deles. Após o jantar, por algum motivo misterioso, eles não conseguem deixar a 
sala. A situação dura vários dias, durante os quais as convenções sociais e os princípios 
morais vão sendo rapidamente deixados de lado. Resumo: FDE, Série Apontamentos. 
VC0311, DVD0320, VC1753, XDVD0172, DVD3250 
 
 
 
Babel 
GONZÁLES INÁRRITU, Alejandro, 1963- 
Estados Unidos / México, 2006, 143 min 
 
As férias de um casal californiano pelo Marrocos são  interrompidas de forma violenta: a 
mulher é atingida por um tiro disparado por um garoto camponês em direção ao ônibus em 
que viajam. Sem alternativa, o guia leva o ônibus até sua aldeia, onde a mulher recebe 
cuidados improvisados enquanto espera socorro. Problemas políticos entre Estados Unidos e 



Marrocos atrasam a chegada da ambulância, e os demais passageiros, amedrontados, 
pressionam o guia para seguir viagem. O atraso do casal cria problemas para a babá de seus 
fihos pequenos, que precisa ir ao casamento de seu fiho no México. Ela resolve levar as 
crianças com ela mas, na viagem de volta, problemas na fronteira fazem com que eles  se 
percam  no deserto. Em Tóquio, a polícia procura o antigo dono do rifle que foi vendido ao 
camponês marroquino. Os policiais encontram a filha do homem, uma adolescente surda-
muda e cheia de problemas. 
DVD2678 
 
 
El bruto 
O bruto 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
México, 1952, 81 min 
 
Os habitantes de um bairro miserável que está prestes a ser demolido se revoltam contra a 
situação. O proprietário dos terrenos locais envia um homem de sua confiança, Pedro, para 
acabar com o problema. Pedro, acidentalmente mata um dos moradores e acaba por se 
refugiar, ironicamente, na casa da filha da vítima, uma jovem e bela garota, que sem saber 
que Pedro era o assassino de seu pai o ajuda. Eles se apaixonam, e está armado a trama em 
que se desenvolverá o resto da ação do filme. 
DVD2008 
 
 
Como água para chocolate 
ARAU, Alfonso, 1932- 
México, 1992, 104 min 
DVD2411 
 
 
Cortos 
México, 1996, 97 min 
 
Coletânea de curta-metragens produzidos no México. Contém: La tarde de un matrimonio de 
clase media; De jazmín en flor; Planeta Siqueiros; 4 maneras de tapar un hoyo; Un pedazo de 
noche; La gente ya no escribe; Que hora és? 
VC1200 
 
 
4  maneras de tapar un hoyo 
VILLALOBOS, Jorge; RENDÓN, Guillermo 
México, 1995, 7 min 
VC1200 
 
 
De jazmín en flor 
GRUENER, Daniel, 1967 
México, 1996, 13 min 
 
Um homem tenta se atirar do alto de um edifício. Vê outro homem que também tenta o 
suicídio, só que com uma arma. Travam combate pelo revólver e passam por momentos de 
angústia. Quando ambos já haviam desistido da idéia da morte, caem do telhado. 
VC1200 



 
 
El 
O alucinado 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
México, 1953, 90 min 
 
Francisco mantém uma imagem de homem tranquilo, conservador e religioso. Durante uma 
missa, conhece Glória, noiva de um amigo. Em pouco tempo, consegue separá-los e casar-se 
com a jovem. Depois do casamento, passa a ser um homem paranóico, ciumento e 
atormentado. 
DVD0467 
 
 
Enamorada 
FERNáNDEZ, Emilio, 1904-1965 
México, 1946, ca.90 min 
VC0922 
 
 
Ensayo de un crimen 
Ensaio de um crime 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
México, 1955, 90 min 
 
História de Archibaldo de La Cruz, que confessa à polícia crimes que acredita ter cometido. 
Conta reminiscências de sua vida, inclusive a origem de sua obsessão por mulheres. Mescla 
suspense, psicanálise freudiana e humor negro. (resumo baseado no link: 
http://www.iar.unicamp.br/biblioteca/nova/default.php, acessado em 23.08.2005). 
DVD0510 
 
 
Erêndida 
GUERRA, Ruy, 1931- 
França / México / Alemanha, 1983, 103 min 
 
Uma adolescente é forçada a se prostituir por sua ambiciosa avó, que enriquece às custas da 
exploração da menina. Quando Erêndida encontra seu príncipe encantado, percebe que a 
única forma de se livrar da megera é matá-la, tarefa que se revela bastante difícil. 
VC1600, XDVD0549 
 
 
El espectro de la guerra 
O espectro da guerra 
LACAYO DESHON, Ramiro 
Nicarágua / Cuba / Espanha / México, 1988, 124 min 
 
Jovem dançarino de Bluefields na Nicarágua vai combater os Contras e sacrifica sua carreira. 
xVC0072 
 
 
La fotografia en América Latina y el Caribe en el siglo XIX y comienzos del XX 
México, c1998,  



 
Projeto piloto do programa "Memória do mundo" da Unesco. Apresenta cerca de 3.000 
fotografias do século 19, da América Latina e Caribe, selecionadas da coleção da Biblioteca 
Nacional da Venezuela e outras instituições. Traz ícones para: Apresentação, Consultas, 
Créditos e Marco teórico. As consultas podem ser feitas por: mapas, temas (constituições civis 
públicas ou privadas, paisagem urbana ou natural, religião, retratos, retrato de grupo, 
profissões, comércio e animais), campos específicos (país, fotógrafo, título, tema específico e 
busca livre) e número seqüencial. Após realizada uma busca, ou selecionado a opção 
seqüencial, apresenta a foto, com opção de zoom, e sua catalogação completa: autoria, data, 
descrição física, local onde está armazenada, assuntos e estado de conservação. Pode-se 
navegar pelas fotos anteriores ou próximas. Em Marco teórico traz o texto de Elies Pino 
Itumieta "Aproximação a América Latina no século XIX". Nos créditos são relacionadas as 
bibliotecas e Instituições participantes deste projeto. 
CDR0042, CDR0076 
 
 
Frida 
TAYMOR, Julie, 1952- 
Estados Unidos / Canadá / México, 2002, 123 min 
 
A vida de Frida Kahlo, desde a adolescência até sua morte. Mostra como o acidente em um 
bonde a deixou com os movimentos limitados e com muitas dores. O início de sua vida como 
pintora por incentivo do pai e como o sofrimento físico influenciou sua pintura. As várias 
cirurgias e os esforços dos médicos em reabilitá-la. O encontro e o romance com Diego 
Rivera, o casamento e as traições. A viagem aos Estados Unidos, sua gravidez e o aborto, os 
envolvimentos com algumas mulheres e homens, sendo um deles Leon Trotski. A exposição 
de suas obras em Paris, o seu reconhecimento como artista em uma exposição no México e 
sua morte poucos dias antes de completar 25 anos de união com Diego. 
DVD0397, DVD3248 
 
 
La gente ya no escribe 
KIREEV, Ivan 
México, 1996, 5 min 
 
Homem e mulher conversam ao telefone sobre um assassinato. 
VC1200 
 
 
La fiebre del loco 
Febre do loco 
WOOD, Andrés, 1965- 
Chile / México / Espanha, 2001, 94 min 
DVD2395 
 
 
El laberinto del fauno 
O labirinto do fauno 
Del Toro, Guillermo, 1964- 
Espanha / México, 2006, 118 min 
 
Na Espanha franquista, uma menina vai viver no interior com a mãe grávida e o padrasto, um 
brutal capitão do exército. Uma noite ela descobre as ruínas de um labirinto onde mora um 



velho fauno. Uma fada conta que ela é uma princesa e que precisa passar por três provas 
para poder regressar ao seu reino. Enquanto isso, o capitão persegue ferozmente um grupo 
de rebeldes antifranquistas, cujo líder é irmão da governanta da casa, que os ajuda. Em algum 
momento, a fantasia e a crua realidade vão se encontrar, na última prova que a menina 
deverá enfrentar. 
DVD2380 
 
 
Los olvidados 
Os esquecidos 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
México, 1950, 85 min 
 
A violência marca o cotidiano de uma favela da Cidade do México. Jaibo, rapaz intempestivo 
que comanda gangue, comete atrocidades contra aqueles que o desafiam. Resumo: 
VideoBook. 
DVD0173 
 
 
Un pedazo de noche 
ROCHÍN NAYA, Roberto, 1954- 
México, 1995, 30 min 
 
A vida de Lucia, uma prostituta, passa como um filme diante de seus olhos antes de sua 
morte. Ela relembra principalmente a noite em que conheceu seu marido. 
VC1200 
 
 
Pelea de tigres: una petición de lluvia nahua 
PORTILLA L, Alfredo; BECERRIL M, Alberto 
México, 1987, 60 min 
 
Documentário sobre a Festa de Santa Cruz realizada pelo povo Nahua das cidades de Acatlán 
e Zitlala no México. A festa, que tem por objetivo o pedido de chuva para a próxima plantação, 
mistura o culto à cruz cristã com outros rituais religiosos como o culto à pedra sagrada. São 
mostrados os preparativos para a cerimônia, confecção das vestes e máscaras, enquanto os 
participantes explicam como tudo é realizado. Apresenta trechos da festa: luta dos tigres, ritual 
onde os homens vestem-se de tigre e guerream entre eles para invocar o trovão e o 
relâmpago; as oferendas à cruz e à pedra sagrada e as danças. 
VC0213, XDVD0528 
 
 
Planeta Siqueiros 
MIKELAJÁUREGUI, José Ramón 
México, 1995, 17 min 
 
Sem narração ou diálogos apresenta as obras do pintor mexicano David Alfaro Siqueiros. São 
mostrados detalhes de suas obras e também, a foto do pintor morto num jornal do país. 
VC1200 
 
 
Un poquito de água 
TAVARES, Camilo Galli; BETANCOURT, Francisco "Zapata" 



DEBS, Vânia; Orientação; MENDES, Eduardo Santos; Orientação; BERNARDET, Jean-
Claude; Orientação; URRUSTI, Juan Francisco; Orientação; STAVENHAGEN, Marina; 
Orientação 
Brasil / México, 1995, 28 min 
 
O uso abusivo da água nas grandes cidades os problemas decorrentes: o desperdício, a 
poluiçäo, a deterioraçäo do meio-ambiente e das condiçöes de vida da populaçäo. Imagens da 
Catedral Metropolitana, no México, cuja estrutura foi abalada pelo ressecamento do solo; de 
uma estrada mexicana invadida por grandes quantidade de espuma proveniente da poluiçäo 
de rios; da favela México 70, no Brasil, instalada sobre um esgoto a céu aberto. 
eca-0067, VC0839, XDVD0366 
 
 
El portero 
O porteiro 
DELGADO, Miguel M, 1905- 
México, 194-?, ca.90 min 
VC0781 
 
 
Qué hora es? 
PELLICER, Pilar 
México, 1996, 17 min 
 
Luzia Mitre, senhora elegante e supostamente bem de vida, chega a um hotel luxuoso onde 
aguarda o Sr. Gabriel Cortina, amor platônico de sua vida. A chegada dele está prevista para 
as 9:47. Passam-se meses e ele não aparece. Enquanto espera no hotel, ela relembra o 
passado, recorda sua paixão e perde a noção do tempo. 
VC1200 
 
 
Qué viva Mexico 
Viva México 
EISENSTEIN, Sergei, 1898-1948 
Grä-Bretanha / Estados Unidos / México, 1931, 89 min 
 
Três episódios documentam aspectos da cultura do povo mexicano. Em Sandunga, a vida das 
jovens que trabalham para conseguir seu colar de moedas de ouro, o dote que permitirá que 
se casem, e os preparativos para o casamento de uma delas. Em Fiesta, a festa em honra à 
Virgem de Guadalupe, que evoca o período colonial, e as touradas. Em Maguey, a história 
ficcional de um casal de peões, ambientada numa fazenda. No Epílogo, a festa dos mortos. O 
último episódio, Soldadera, não chegou a ser filmado. Na abertura, G. Alexandrov conta a 
história da filmagem, interrupção e recuperação do filme. 
VC0070, VC0178, DVD0573 
 
 
Quimera 
VALLE, P. P. 
México, 2005, 20 min 
 
Às vésperas de ser executado, um escritor suplica por um milagre: conseguir terminar seu 
livro antes de morrer. 
DVD0698 



 
 
Simón del desierto 
Simão do deserto 
BUÑUEL, Luis, 1900-1983 
México, 1965, 46 min 
 
Simão é um homem religioso que abdicou da sua vida com sua mãe, da comida, bebida e de 
todos os prazeres terrenos para viver em cima de um pedestal no meio do deserto. Lá ele 
tenta chegar mais perto de Deus, se penitenciando, fazendo sermões para o povo e 
realizando milagres. Satanás sempre surge na forma de uma mulher para tentá-lo, mas ele 
sempre o reconhece e o expulsa, até que um dia, finalmente aparece em forma de uma 
mulher que ignora suas preces e o leva para uma boate em Nova Iorque, para mostrar a vida 
terrena através de jovens dos anos sessenta dançando. 
DVD1742 
 
 
La tarde de un matrimonio de clase media 
LEÓN, Fernando, 1961- 
México, 1995, 3 min 
 
Casal de idade está em silêncio na sala. Enquanto ele lê o jornal, ela faz crochê. Ao tentar 
conversar, a mulher é reprimida pelo marido. 
VC1200 
 
 
Va de nuez 
Outra vez 
GURROLA, Alfredo 
México, 1986, 96 min 
 
História de um casal, que não consegue ter filhos, cujo marido trabalha como Assistente 
Publicitário. Angustiados com a situação, acusam-se mutuamente e separam-se. A gravidez 
acaba ocorrendo em um encontro dos dois quando não estavam preocupados com isso. Na 
hora do parto, o bebê morre e eles resolvem tentar outra vez. 
xVC0081 
 
 
 

NICARÁGUA 
 
 
 
El espectro de la guerra 
O espectro da guerra 
LACAYO DESHON, Ramiro 
Nicarágua / Cuba / Espanha / México, 1988, 124 min 
 
Jovem dançarino de Bluefields na Nicarágua vai combater os Contras e sacrifica sua carreira. 
xVC0072 
 
 
 



 

PERU 
 
 
Fitzcarraldo 
HERZOG, Werner, 1942- 
Peru / Alemanha, 1982, 157 min 
 
No final do século 19, o aventureiro Brian Sweeney Fitzgerald havia investido numa Estrada 
de Ferro, a Transandina, sem sucesso. Fã do tenor italiano Enrico Caruso, ele sonha em 
construir um teatro de ópera na remota cidade de Iquitos, Amazônia peruana. Consegue 
autorização governamental para explorar a borracha em algumas terras e sua amante, dona 
do bordel da cidade, lhe dá dinheiro para comprar um grande barco fluvial. Tentando encontrar 
uma nova rota para transportar a borracha, Fitzgerald organiza um grupo indígena e atravessa 
morros e matas arrastando o barco à vapor de 160 toneladas. 
DVD1359 
 
 
La teta asustada 
A teta assustada 
LLOSA, Claudia, 1976- 
Espanha / Peru, 2009, 94 min 
DVD2409 
 
 
URUGUAI 
 
 
El baño del Papa 
O banheiro do Papa 
CHARLONE, César, 1958-; FERNÁNDEZ, Enrique 
Uruguai / Brasil / França, 2007, 98 min 
 
Em 1988, o Papa João Paulo II visitou a humilde cidade de Melo, localizada na fronteira do 
Uruguai com o Brasil. Os moradores mobilizaram-se numa série de preparativos para a 
chegada do religioso. Estimava-se a visita de centenas de milhares de visitantes e os 
moradores contavam com esse evento para mudarem de vida. Muitos venderam casas, 
terrenos e outros pertences para comprar alimentos para abastecer o público esperado. O 
filme acompanha principalmente o drama de Beto e sua família. Ele teve a idéia de construir 
um banheiro coletivo para o uso dos visitantes. 
DVD2386, DVD2803 
 
 
Gigante 
BINIEZ, Adrián 
Uruguai / Argentina / Espanha / Alemanha, 2009, 95 min 
DVD2371 
 
 
Plata quemada 
PIÑEYRO, Marcelo, 1953- 
Argentina / Espanha / Uruguai, 2000, 125 min 
DVD2381 



 
 
 


