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ABC da greve 
HIRSZMAN, Leon, 1937-1987 
Brasil, 1979 a 1989, 89 min 
 
Acompanha a greve histórica dos operários metalúrgicos do ABC paulista, ocorrida 
em 1979. Mostra as assembléias realizadas num estádio da cidade de São Bernardo, 
com a participação do então líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, o movimento em 
frente às fábricas, reuniões no sindicato, repressão policial. A reação do governo 
militar foi a intervenção no sindicato e a proibição do uso do estádio pelos grevistas, 
cujas assembleias passaram a se realizar numa praça pública. Depois de 45 dias de 
greve e enfrentamento, empresários e metalúrgicos entram em acordo. O 
documentário termina com uma análise das condições de vida e de trabalho do 
operariado do ABC na época. 
DVD0896, DVD1307 
 
 
Anahy de Las Misiones 
SILVA, Sérgio, 1945- 
Brasil, 1997, 115 min 
 
Contada por gaúchos do Brasil, Argentina, Uruguai, a lenda diz que Anahy de las 
Misiones errava pelos países da Bacia di Prata à época da Guerra Cisplatina (1825-
1828), saqueando os mortos. Um dia, esperando pelo fim de um combate pra o 
saque, ela prevê o massacre dos soldados brasileiros. O filme desloca no tempo a 
mítica heroína, transportando-a para a Revolução Farroupilha (1835-1845) , no Rio 
Grande do Sul. Anahy e seus filhos recolhem despojos de guerra para negociá-los 
com os soldados. O objetivo é sobreviver: indiferente às paixões políticas, ela negocia 
com os dois lados, farrapos e caramurus. Anahy acredita que a tragédia da guerra não 
vai interferir na vida de sua família, até que acaba assistindo impotente à perda dos 
filhos Teobaldo e Leonardo. No entanto, apesar de todos os sofrimentos vividos, ela 
ainda terá algumas alegrias: o filho Solano se une afetivamente à agregada Picumã e 
a filha Luna espera um filho de um médico argentino. Anahy decide andar sempre 
para a frente, sem saber que existe um obstáculo intransponível em sua trajetória. 
Resumo extraído do catálogo Cinema brasileiro : um balanço dos 5 anos da retomada 
do cinema nacional. 
DVD0048 
 
 
O ano em que meus pais saíram de férias 
HAMBURGER, Cao, 1962- 
Brasil, 2006, ca.104 min 
 
Em 1970, Mauro, 12 anos de idade, tem o sonho de ver o Brasil tri-campeão do 
mundo.O menino se vê obrigado a viver longe dos pais que, por serem  militantes de 
esquerda, vão viver na clandestinidade e o deixam aos cuidados do avô. Algo 
inesperado sucede com o avô, e o garoto fica sozinho. Quem acaba tomando conta 
dele é Shlomo, o vizinho, um velho judeu solitário. Ao retratar a trajetória de Mauro e 



as histórias  de seus pais e seu avô, o roteiro mistura temas diversos: a grande 
presença de imigrantes estrangeiros em São Paulo, representada pelo  bairro do Bom 
Retiro no ano de 1970, cenas da copa do mundo de 1970 e ainda a opressão e 
violência do momento mais intenso da ditadura militar no Brasil. 
DVD0899, DVD0900, DVD2796 
 
 
Anos 70: trajetórias 
GOMES, Marcelo 
Brasil, 2001, 28 min 
 
Partindo da ideia de que os anos 70 no Brasil começaram com a instituição do AI-5, 
em 1968, o programa da série Panorama Histórico Brasileiro analisa a ditadura militar, 
o papel da censura, o milagre econômico pela ótica da contracultura e dos meios de 
comunicação de massa. Com depoimentos de Jards Macalé, Hamilton Vaz Pereira e 
Waly Salomão, entre outros, elabora um retrato em cores fortes dessa década tão 
criativa. Resumo extraído do folheto explicativo. 
DVD1186 
 
 
Anos rebeldes 
CARVALHO, Denis; TENDLER, Sílvio, 1950-; ZETTEL, Ivan 
BRAGA, Gilberto; MARQUES, Sérgio 
Brasil, 1992, 305 min 
 
Durante a ditadura militar instaurada pelo golpe de 1964, um grupo de jovens 
estudantes reage de formas distintas à situação política do país. Alguns se engajam 
ativamente na luta contra o regime, outros procuram saídas individuais, adaptando-se 
à situação. Nesse cenário, desenrola-se a história de amor entre Maria Lúcia e João 
Alfredo, ela procurando preservar a felicidade pessoal, ele aderindo à luta armada. 
VC0502/3, DVD0296/8, DVD0931/3, DVD2929/31 
 
 
Barra 68 (sem perder a ternura) 
CARVALHO, Vladimir, 1935- 
Brasil, 2001, 80 min 
 
Mostra a luta de Darcy Ribeiro no início dos anos 60 para implantar a Universidade de 
Brasília, e as repetidas agressões sofridas pela UNB, desde o golpe militar de 64 até 
os acontecimentos de 1968, quando foram detidos numa quadra de esportes no 
campus cerca de 500 estudantes. A crise culminaria com o Ato Institucional nº 5, o AI-
5, e o Ato Suplementar nº 38, este último pondo o Congresso Nacional em recesso 
indefinidamente. Sinopse do site da Riofilme. Depoimentos de Jean-Claude Bernardet, 
Hermano Penna, Darcy Ribeiro, Oscar Niemeyer e outors. 
DVD1485 
 
 
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 consequências 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 
 
 
Batismo de sangue 
RATTON, Helvécio, 1949- 
Brasil, 2006, 110 min 
 
No final dos anos 1960, no Brasil, um grupo de frades dominicanos movidos por ideais 
cristão, decide apoiar a luta armada na resistência à ditadura militar. São presos,  
torturados e usados pela polícia para chegar ao líder da guerrilha. Frei Tito é mandado 



para o exílio na França, mas não consegue se livrar da imagem de seus torturadores 
e comete suicídio. 
DVD2746 
 
 
Blá... blá... blá 
TONACCI, Andrea, 1944- 
Brasil, 1968, 30 min 
 
O sentido do poder e da palavra em crise situam o homem, que o manipula numa 
crise idêntica, tanto pessoal como humana. A farsa do discurso da intenção humanista 
é total e absoluta. Confrontado na cidade e no campo por revoltas e guerrilha, um 
ditador faz um longo pronunciamento pela televisão. Num momento de grave crise 
institucional, em âmbito nacional, ele busca uma paz ilusória. Mas a realidade se 
impõe à sua ficção e o controle da realidade escapa-lhe das mãos. Sobra a ele uma 
patética confissão antes de ser tirado do ar. Resumo da capa do DVD1293. 
XDVD0590, DVD1293 
 
 
O bom burguês 
CALDEIRA, Oswaldo, 1943- 
Brasil, 1979, 99 min. 
 
Jorge Medeiros do Vale, funcionário do Banco do Brasil, desvia dinheiro da instituição 
para financiar a luta armada contra a ditadura militar. Denunciado, é preso por 
desfalque. 
DVD1383 
 
 
Braços cruzados, máquinas paradas 
GERVITZ, Roberto, 1957-; TOLEDO, Sérgio, 1956- 
Brasil, 1978, 75 min 
DVD1412 
 
 
Brazil, o filme 
GILLIAM, Terry, 1940- 
Estados Unidos, 1985, 142 min 
 
Num Estado totalitário do futuro vive Sam Lowry, um funcionário público. Nesse 
Estado cinza e opressor, tudo é controlado pelos computadores e pela burocracia. A 
repressão ao terrorismo é fortíssima, todos são governados por fichas e cartões de 
crédito e devem pagar por tudo, até pela permanência na prisão. Sam sonha com uma 
mulher, e a encontra quando tenta desfazer um erro cometido pelo Estado que 
prendeu um homem inocente. Ele apaixona-se por essa mulher, Jill, uma terrorista, 
colocando as suas vidas em perigo. Resumo baseado na Revista Set. 
VC1361, VC1768, DVD1200 
 
 
Cabra-cega 



Venturi, Toni 
Brasil, 2005, 108 min 
 
Tiago, um militante ferido, refugia-se na casa de um aliado. Isolado do mundo exterior, 
só tem contato com Rosa, que lhe traz comida, remédios e recados do comando de 
sua organização. 
DVD2837 
 
 
Cidadão Boilesen 
LITEWSKI, Chaim 
Brasil, 2009, 92 min 
DVD2525 
 
 
Cinema e política 
WEINSTOCK, Marcos; ESCOREL, Eduardo 
Brasil, 2003, ca. 30min 
 
Os filmes Eles não usam black-tie e ABC da greve, de Leon Hirszman, são 
comentados pelos atores Gianfrancesco Guarnieri, Fernanda Montenegro e Milton 
Gonçalves. 
CDR0234 
 
 
Companhia Siderúrgica Nacional 
DORF, Mona; Reportagem 
Brasil, 1989, ca.55 min 
 
A história da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda (RJ), sua 
importância econômica e as transformações pelas quais passou. A cidade e seu 
planejamento urbano, determinado pelas necessidades da Companhia. A situação dos 
trabalhadores, sua mobilização e a repressão sofrida, culminando com a morte de três 
operários durante a greve de novembro de 1988. Programa apresentado no concurso 
anual da Federação Nacional de Associações de Jornais. 
VC0297, XDVD0614 
 
 
Danton 
Danton: o processo da revolução 
WAJDA, Andrzej, 1926- 
França / Polonia / Alemanha, 1983, 131 min 
 
Em 1794, Danton, um dos líderes  da Revolução Francesa, retorna a Paris e constata 
que o Comitê de Segurança inicia várias execuções em massa sob a incitação de 
Robespierre, seu antigo aliado. O povo, que já passava fome, vive um medo 
constante, pois qualquer coisa que desagrade ao poder é considerado um ato contra-
revolucionário e punido com a morte na guilhotina. Os mesmos revolucionários que 
promulgaram a Declaração de Direitos do Homem implantam um regime de terror e 
nem mesmo Danton deixa de ser acusado. Confiando no apoio popular, Danton entra 



em choque com Robespierre, que detém o poder. O resultado deste confronto o leva a 
julgamento e depois à guilhotina.  Resumo baseado no site Adorocinema. 
DVD0830 
 
 
Diário da província 
PALMARI, Roberto, 1935- 
Brasil, 1978, 97 min 
 
O filme é ambientado no Estado de São Paulo, durante o período da crise do café em 
1927 até a decretação do Estado Novo em 1937. O político Acácio Figueira, cujo lema 
é "mudar para permanecer", para conquistar o poder é cínico, metido em falcatruas e 
barganhas, assumindo várias identidades políticas. Em sua oposição está um 
jornalista incorruptível que procura desmontar suas tramas, ao mesmo tempo que 
retrata em seu jornal os acontecimentos da época. Na história existem também duas 
famílias: uma da aristocracia do café, falida, e outra de imigrantes fazendeiros. Ambas 
devem dinheiro à Acácio, que também é agiota e tem filhos que participaram da 
Revolução Constitucionalista. 
xVC0080, XDVD0246 
 
 
La dignidad de los nadies 
SOLANAS, Fernando Ezequiel (Pino), 1936- 
DVD1466 
 
 
Doctor Zhivago 
Doutor Jivago 
LEAN, David, 1908-1991 
Estados Unidos / Itália, 1965, 120 min 
 
Na Rússia, nos anos que se seguem à revolução comunista, desenrola-se a história 
do jovem médico Yuri Zhivago e seu amor impossível pela jovem Lara. O casal tem 
sua vida marcada pela Revolução e pela guerra, que terminam por separá-los 
definitivamente. 
DVD1497/8 
 
 
Eles não usam black-tie 
HIRSZMAN, Leon, 1937-1987 
Brasil, 1981, 115 min 
 
São Paulo, 1981. Chefe de família à moda antiga e líder sindicalista, Otávio entra em 
choque com o filho, Tião, contrário aos seus valores de solidariedade de classe. 
Operário como ele, Tião acha que a política sindical é a causa da miséria da família e 
tem seus interesses voltados para o consumo, o seu próprio bem-estar, seu 
casamento. Maria, sua apaixonada noiva sonha com o filho que vão ter, mas tem uma 
visão de mundo mais ampla que Tião. Seu pai, desempregado, acaba de ser morto 
em um assalto e é cada vez maior a revolta de Maria contra a injustiça social. 
Romana, mulher de Otávio, sofrida, teme que uma nova prisão do marido lhe venha 



destruir o lar. São grandes os conflitos: o pai lidera um movimento grevista que o filho 
fura; Maria quase perde o bebê fugindo da polícia na porta da fábrica e se decepciona 
com a atitude do noivo; a família se desintegra. Tião é obrigado a sair de casa, 
expulso por Otávio. Maria segue sozinha seu rumo, para ela é importante que o filho 
acredite na luta pela igualdade de todos. Romana, que já fez sua opção definitiva pelo 
marido, mais uma vez lhe oferece apoio para sempre. A greve termina, um dos líderes 
é assassinado, mas há em todos esperança de dias melhores (Guia de Filmes n. 81). 
VC0062, DVD0895, DVD1306 
 
 
Eunice, Clarice, Thereza 
BERBEL, Joaton Vilela 
Brasil, 1978 a 1979, 15 min 
 
Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva, Clarice Herzog, viúva do jornalista 
Vladimir Herzog e Thereza Fiel, viúva do operário Manoel Fiel Filho, contam como 
seus maridos foram presos durante o regime militar, e mortos em circunstâncias 
suspeitas enquanto se encontravam em poder da polícia. 
VC0612, XDVD0550 
 
 
Os filhos da Dita 
SANTIAGO, Sérgio 
Brasil, 2011, ca.64 min 
 
Íntegra do espetáculo teatral Os filhos da Dita. Peça que faz referência ao período da 
Ditadura Militar no Brasil: o golpe militar, o Ato Institucional n.5 (AI-5), as prisões, 
torturas e mortes de cívis. 
DVD2736, DVD2737 
 
 
Getúlio Vargas 
SOARES, Ana Carolina Teixeira, 1945- 
Brasil, 1974, 76 min 
 
A trajetória política de Getúlio Vargas, da tomada do poder na Revolução de 30 até o 
suicídio, em 1954. O documentário é totalmente construído com trechos de filmes de 
época, produzidos pelo Departamento de Imprensa e Propaganda de Vargas e pela 
Agência Nacional, que mostram os fatos históricos mais importantes do período, 
cenas do cotidiano e aspectos das atividades econômicas da época. Dentre os muitos 
documentos apresentados, destacam-se: imagens das revoluções de 30 e 32; a 
cerimônia da queima das bandeiras estaduais, no início do Estado Novo; uma partida 
de futebol entre Flamengo e Fluminense; a partida da Força Expedicionária Brasileira 
para lutar na  Segunda Guerra Mundial; festas escolares homenageando Getúlio; 
depoimento em off de sua filha, sobre a renúncia; discurso de Getúlio durante uma 
festa de 1o de maio, em seu segundo mandato; as manifestações populares durante 
seu funeral. 
VC0342, XDVD0093 
 
 



Guerra de Canudos 
REZENDE, Sérgio, 1951- 
Brasil, 1997, ca.170 min 
 
História fictícia de uma família do Nordeste brasileiro durante a Guerra de Canudos. O 
pai de família, após ter seus bens confiscados por policiais da República, recebe a 
visita de Antônio Conselheiro e se influencia pelos seus ideais anti-republicanos. A 
filha mais velha, discordando de sua família e de Antônio Conselheiro, recusa-se a 
segui-los em peregrinação e parte para a prostituição como forma de sobrevivência. 
Conhece um homem com quem vai morar e o convence a entrar para a polícia na luta 
contra Conselheiro. Ela participa da Guerra de Canudos como acompanhante do 
marido, presencia sua morte e quando a batalha está no final, tenta resgatar sua 
família, que decide não acompanhá-la. A luta termina com a morte de Antônio 
Conselheiro e a prisão de seus seguidores. 
VC1694, XDVD0474 
 
 
Hilda Furacão 
MAYA, Wolf; FARIAS, Maurício; SABINO, Luciano 
PEREZ, Glória; Adaptação 
Brasil, 1998, 12 horas 
 
Moça de família tradicional mineira desiste de se casar minutos antes de entrar na 
Igreja, impressionada pelas previsões de uma cartomante. Expulsa de casa, decide 
morar na zona boêmia da cidade e torna-se uma famosa prostituta, apelidada Hilda 
Furacão. O jovem padre Malthus, considerado por todos um santo, decide regenerar 
Hilda, mas os dois se apaixonam. O padre tem dois amigos, com os quais passou a 
infância na pequena Santana dos Ferros: Aramel, que sonha em ser ator de cinema e 
Roberto, que ingressa no Partido Comunista. Os valores da família tradicional 
brasileira e da Igreja conservadora confrontam-se violentamente com o estilo de vida 
dos boêmios e com o idealismo da juventude. O golpe militar de março de 1964 muda 
o destino dos personagens principais da história. 
DVD0157/9, DVD0997/9 
 
 
O homem de areia 
CARVALHO, Vladimir, 1935- 
Brasil, 1981, 116 min 
 
Proclamado 'patriarca da democracia' e fundador do romance social moderno no 
Brasil, José Américo vive recolhido em seu refúgio em Tambaú, que é como um lugar 
sagrado para a legião de seus admiradores. Ao mesmo tempo em que aparece em 
um longo passeio pela praia, ele se submete às perguntas de um grupo de jornalistas 
que, no alpendre de sua casa, buscam trazer de volta os acontecimentos em que 
esteve envolvido. Jorge Amado chega para uma visita. O autor de A BAGACEIRA 
recorda-se da guerra contra Zé Pereira, da morte de João Pessoa no Recife, dos dias 
da Revolução de 30, da vitória do movimento e da luta contra as secas, no Ministério 
da Viação. Conta ainda a Otto Lara Rezende os lances do golpe de 37, quando foi 
candidato à Presidência da República. O ano de 1945 registra a célebre entrevista 
com que derruba o ditador. A década de 50 é triunfal e sofrida no governo da Paraíba 



e de novo no Ministério. Em 1954, a morte de Getúlio. Em seguida, as imagens 
mostram o declínio político do Patriarca e o retiro em Tambaú.Fecha-se o cerco de 
perguntas e ele responde com revelações. Morre aos 93 anos, em 1980, e seus 
funerais são realizados com discreta pompa, numa manhã ensolarada de março. 
Resumo da ficha ténica da Concine, extraído da Filmografia brasileira, site da 
Cinemateca Brasileira (www.cinemateca.org.br). 
VC0774, XDVD0537 
 
 
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 
 
 
 
Ici et ailleurs 



GODARD, Jean-Luc, 1930-; MIÉVILLE, Anne-Marie; GORIN, Jean-Pierre 
França, 1975, 53 min 
 
Neste filme, Godard utilizou material do documentário inacabado "Jusqu'à la victoire", 
sobre a revolução palestina, que filmou com o Grupo Dziga Vertov em 1970. A essas 
imagens se justapõem cenas de uma família assistindo televisão e informações sobre 
os problemas da sociedade francesa da época. 
xVC0122, XDVD0123 
 
 
Os inconfidentes 
ANDRADE, Joaquim Pedro de, 1932-1988 
Brasil, 1972, 100 min 
 
Um pequeno grupo da sociedade mineira planeja às escondidas a libertação da região 
do jugo português. O grupo abrange desde poetas, como Claudio Manuel da Costa e 
Tomás Antônio Gonzaga, até militares, como o alferes Tiradentes. Este, todavia, não 
é visto com bons olhos pelos inconfidentes, que o consideram um louco. Tiradentes 
parte até o Rio de Janeiro com a intenção de matar o vice-rei e, assim, conquistar o 
apoio dos cariocas ao movimento mineiro. No entanto, ao chegar à capital da colônia 
é preso, pois um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, delatara ao visconde 
de Barbacena todo o plano que o grupo tinha para derrubá-lo do poder. Cada um dos 
integrantes é preso. Na prisão, todos os rebelados, à exceção de Tiradentes, adotam 
uma postura covarde, e, conseqüentemente, negam a participação no movimento. 
Logo, a sólida convicção deles nos ideais liberais da revolução não passava, na 
realidade, de um engodo, de uma farsa, expressa perfeitamente na sua tentativa de 
culpar única e exclusivamente Tiradentes como o responsável pela articulação do 
levante contra o governo português. O alferes é então condenado à forca. E ao final, 
como contraponto ao que foi retratado até então pela narrativa, emergem imagens de 
um cinejornal que registra as festividades de uma cerimônia em que se enaltece a 
versão oficial da história, com autoridades prestanto homenagens a Tiradentes e aos 
outros herói  da Inconfidência.Sinopse: Adalto Branão Uchôa. 
VC0986, DVD1396, DVD2493 
 
 
 
If... 
Se... 
ANDERSON, Lindsay, 1923-1994 
Grä-Bretanha, 1968, 111 min 
DVD2460 
 
 
Jânio a 24 quadros 
PEREIRA, Luiz Alberto Mendes (Gal) 
Brasil, 1981, 84 min 
 
Documentário sobre os principais fatos da carreira política de Jânio Quadros, 
destacando: a prefeitura de São Paulo em 1953 e o governo do Estado um ano 
depois; a vitória nas eleições presidenciais de 1961; as medidas polêmicas e as 



proibições estranhas que marcaram sua gestão na presidência; sua política externa; a 
renúncia em 1961 e suas conseqëncias no quadro político nacional. Mostra também 
um panorama dos acontecimentos nos anos que se seguiram: as eleições para o 
governo de São Paulo em 1962, nas quais Jânio foi derrotado por Ademar de Barros; 
o governo de João Goulart; o golpe militar de 1964; a decretação do Ato Institucional 
n. 5; a guerrilha; os governos Médici e Figueiredo; a abertura política e a Anistia. 
Paralelamente, o filme procura apresentar uma visão geral das mudanças sociais 
ocorridas em cada década, com imagens do carnaval, do futebol, dos meios de 
comunicações etc. Os trechos de filmes de época são entremeados por "sketchs" de 
ficção, alusivos aos acontecimentos narrados. 
VC0002, XDVD0055 
 
 
Konyets Sankt Peterburga 
O fim de São Petersburgo 
PUDOVKIN, Vsevolod I, 1893-1953 
Grä-Bretanha, 1927, 89 min 
 
Um camponês russo, após a morte da esposa, vai para São Petersburgo procurar 
trabalho. É preso por agredir o patrão que o explora, e posteriormente convocado para 
lutar na Primeira Guerra Mundial. Quando retorna, a revolução eclode, e a cidade 
passa a se chamar Leningrado. 
xVC0280 
 
 
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 
 
 
Land and freedom 
Terra e liberdade 
LOACH, Ken, 1936- 
Grä-Bretanha / Espanha / Alemanha / Itália, 1995, 109 min 
 
Dave, jovem comunista inglês vai para a Espanha, em 1936, para juntar-se às 
brigadas internacionais que defendiam a República do golpe militar de direita liderado 
por Francisco Franco. Logo percebe que, além dos inimigos fascistas, tem que 
enfrentar as lutas internas da própria esquerda. Dave rompe com o Partido 



Comunista, que termina sobrepujando as demais tendências e forçando a dissolução 
das brigadas internacionais. 
VC0220, XDVD0467 
 
 
Leucemia 
NUNES, Noilton 
Brasil, 1978 a 1979, 10 min 
 
Maria Helena, irmã do deputado Márcio Moreira Alves, cujo discurso no Congresso 
provocou a crise militar que culminou com a decretação do Ato Institucional n. 5, em 
1968, conta em off esses eventos e um fato ocorrido durante o exílio do irmão em 
Portugal. Um casal de operários brasileiros, também exilados, pediu a ela que 
trouxesse para o Brasil seu filho recém-nascido, para ser criado pelos avós. Motivo: a 
mãe estava com leucemia e o casal não tinha mais condições financeiras de 
sobreviver no exílio. As imagens, filmadas no aeroporto, reconstroem o episódio e a 
dramática reação final da mãe ao entregar a criança. Baseado em depoimento da 
própria Maria Helena M. Alves. 
VC0612, XDVD0550 
 
 
La Marseillaise 
A Marselhesa 
RENOIR, Jean, 1894-1979 
França, 1938, 131 min 
 
São retratados os momentos chaves da Revolução Francesa: da queda da Bastilha 
em 1789 à queda do rei Luis XVI em 1793, passando pela criação e divulgação do 
hino nacional francês, La Marseillaise. Resumo baseado na capa do DVD. 
DVD1394 
 
 
Mat 
Mãe 
PUDOVKIN, Vsevolod I, 1893-1953 
Grä-Bretanha, 1926, 86 min 
 
Durante uma greve de operários, em 1905, na Rússia, uma mulher vive o conflito de 
ter o filho ao lado dos grevistas e o marido, subornado pelos patrões, em campo 
oposto. Aos poucos, ela passa a apoiar a causa dos trabalhadores. 
xVC0169, DVD0095, DVD0584, DVD2933 
 
 
Napoleon 
Napoleon 
GANCE, Abel, 1889-1981 
França, 1925, 240 min 
 
A carreira de Napoleão Bonaparte, desde 1796, como comandante de campanha na 
Itália. Resumo: Vídeo 1997. 



VC0628/9, XDVD0198 
 
 
La nuit de Varennes 
Casanova e a revolução 
SCOLA, Ettore, 1931- 
Itália / França, 1982, 121 min 
 
Durante a Revolução Francesa, Giacomo Casanova, já velho, conhece alguns 
passageiros de uma carruagem e viaja com eles. Enquanto conversam sobre os 
destinos da França, fazem o mesmo trajeto que a família real faz para fugir da 
revolução, até ser capturada em Varennes. 
VC1721, DVD0687 
 
 
Oktybar 
Outubro 
EISENSTEIN, Sergei, 1898-1948; ALEKSANDROV, Grigori, 1903-1983 
Grä-Bretanha, 1927, 104 min 
 
Reconstituição da Revolução Soviética de 1917, feito para comemorar o aniversário 
do evento. 
VC0021, VC0585, DVD0087, DVD0267, DVD0917, DVD2907 
 
 
Parahyba, mulher macho 
YAMASAKI, Tizuka, 1949- 
Brasil, 1983, 83 min 
 
Os acontecimentos políticos da década de 30, na Paraíbadurante o governo de João 
Pessoa compõe o pano de fundo para a história de Anayde Beiriz, mulher de idéias 
revolucionárias para a época. Escreveu contos e poesias, foi jornalista, professora de 
pescadores, amante de João Dantas, advogado, jornalista e inimigo político de João 
Pessoa. Após batida policial em seu escritório e a exposição de diário íntimo à 
público, João Dantas assasssina João Pessoa. Ele é preso e se suicida. Anayde, 
apesar de também desejar a morte, continua a lutar para fazer valer o que já havia 
conquistado. 
VC1070, VC1599 
 
 
Peões 
COUTINHO, Eduardo, 1933- 
Brasil, 2004, ca.85 min. 
 
Vinte e um operários do ABC paulista que participaram das greves de 1979 e 1980, 
lideradas pelo então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 
Campo. Falam sobre suas origens, da participação no movimento e dos caminhos que 
seguiram. Recordam os sofrimentos e recompensas do trabalho nas fábricas, 
comentam os efeitos da militância política na vida familiar e expõem sua visão pessoal 
do ex-líder metalúrgico que se tornou presidente da República. 



DVD1299, DVD2840, DVD3267 
 
 
Pequena história da reforma agrária no Brasil 
RUFINO, Paulo 
Brasil, 1993?, 16 min 
 
Panorama dos conflitos pela posse da terra na década de 90, pontuado por dados 
históricos sobre a questão da reforma agrária. Traz depoimentos de trabalhadores 
sem-terra e de líderes religiosos. Mostra imagens de uma violenta intervenção policial 
em terras ocupadas e fotos de lavradores assassinados em diversos conflitos. Evoca, 
com auxílio de fotografias, a Revolta do Contestado, ocorrida no sul do país em 1908. 
VC1138 
 
 
O povo brasileiro: A invenção do Brasil 
FERRAZ, Isa Grinspum; FREDERICO, Flávio; FARIAS, Mauro 
Brasil, 2000, ca.25 min 
 
Série baseada na obra do antropólogo Darcy Ribeiro, que investiga a formação do 
povo e da nação brasileira. Este capítulo aborda o processo construtivo nacional e a 
história dos conflitos violentos que caracterizam a história do Brasil, destacando o 
quilombo dos Palmares e a guerra de Canudos. Depoimentos de Roberto Pinto, Judith 
Cortesão e Eduardo Gianetti. Darcy Ribeiro encerra o documentário com a frase: "a 
coisa mais importante para os brasileiros é inventar o Brasil que nós queremos". 
VC1388, XDVD0024 
 
 
Pra frente, Brasil 
FARIAS, Roberto, 1932- 
Brasil, 1982, 105 min 
 
Durante a copa do mundo de 1970, Jofre é preso por engano e mantido em cativeiro 
secreto por forças da segurança. Seu irmão e sua esposa o procuram 
desesperadamente. Enquanto o Brasil ganha os jogos de futebol no México, Jofre é 
torturado até a morte, para confessar um envolvimento com o movimento 
"subversivo", do qual ele nunca fez parte. (Sinopse extraída do Dicionário de Filmes 
de Sadoul). 
xVC0125, XDVD0245 
 
 
Prima della rivoluzione 
Antes da revolução 
BERTOLUCCI, Bernardo, 1940- 
Itália, 1964, 112 min 
 
Parma, 1946. Jovem da burgesia tenta se livrar das convenções sociais, abraçando o 
socialismo, ao mesmo tempo em que vive um romance com sua tia. Eventualmente 
ele vai se casar com a moça aprovada por sua família e renegar suas convicções 
políticas. Resumo traduzido da base de dados Film Index International. 



DVD1327 
 
 
 
Que bom te ver viva 
MURAT, Lúcia, 1949- 
Brasil, 1989, 100 min 
 
Apresenta os depoimentos de ex-militantes de movimentos contrários à ditadura 
militar, que foram presas e torturadas nos órgãos de repressão do regime político 
instaurado no Brasil a partir do golpe de 1964. O filme aborda a tortura durante a 
ditadura, mostrando como suas vítimas sobreviveram e como encaram aqueles anos 
de violência duas décadas depois. As entrevistas são intercaladas com uma mistura 
dos delírios e fantasias de uma personagem anônima, interpretada pela atriz Irene 
Ravache. Para diferenciar a ficção do documentário, as cenas são gravadas em 
diferentes luzes e enquadramentos. Resumo baseado no site da Taigafilmes. 
VC1397, XDVD0558 
 
 
Reds 
Reds 
BEATTY, Warren, 1937- 
Estados Unidos, 1981, 196 min 
 
Drama sobre a história de John Reed, jornalista americano do início do século, e sua 
trajetória como ativista de esquerda, servindo de pano de fundo para contar seu 
romance com a companheira jornalista Louise Bryant. Resumo: FDE, Série 
Apontamentos. 
VC0634/5, DVD2359 
 
 
Resistir é preciso... : a imprensa alternativa, clandestina e no exílio, no período 1964 - 
1979 (do golpe à Anistia): os protagonistas desta história 
HERZOG, Clarice; HERZOG, Ivo 
Brasil, 2011  
 
Depoimentos de profissionais ligados a órgãos  de imprensa que resistiram à ditadura 
militar no Brasil (1964-1979: Bernardo Kucinsky e Maria Rita Kehl falam sobre o jornal 
Em Tempo; Dácio Nitrini e Mylton Severiano sobreo jornal Ex; Omar L. de Barros filho 
sobre o jornal Versus; Juca Kfouri e Ricardo Maranhão sobre o jornal Amanhã; Ziraldo 
fala sobre o Pasquim, Raimundo Pereira, Elifas Andreato, Tonico Ferreira e Agnaldo 
Silva sobre o Opinião, Raimundo Pereira sobre o Movimento; Unidade; ABI, Coojornal; 
O São Paulo; Varadouro; Audálio Dantas, Fernando Jordão e José Hamilton Ribeiro 
falam sobre o jornal Unidade e Elmar Boones sobre o Coojornal; Dom Angélico 
Bernardino e Angélica Rittes falam sobre o jornal O São Paulo e Elson Martins sobre o 
Varadouro; Agnaldo Silva fala sobre o jornal Lampião da Esquina; Ana Arruda Calado 
e Tetê Moraes falam sobre o jornal O Sol; e os cartunistas Laerte e Jayme Leão e o 
diagramador Ary Normanha conversam sobre suas respectivas atividades; Therezinha 
Zerbini, Adélia Borges, Maria Moraes e Rosalina de Santa Cruz falam sobre a 
imprensa de mulheres; Ricardo Maranhão e Tonico Ferreira sobre a imprensa de 



estudantes; Alípio Freire, José Américo Dias, Makus Sokol, Normando Leal Sampaio, 
Paulo Moreira Leite e Sérgio Gomes falam sobre a imprensa dos trabalhadores; 
Armênio Guedes, Ceice Kameyama, Cloves de Castro, Franklin Martins, Gildo Marçal 
Brandão,Marco Antônio Coelhom Carlos Azevedo, César Teles, Amélia Teles, Criméia 
de Almeida e Duarte Pacheco Pereira contam suas experiências com jornalismo na 
clandestinidade; Bernardo e Olívia Joffily, José Maria Rabelo, João Quartim de 
Moraes e Maryse Farhi, Paulo e Bia Cannabrava, Ricardo Zarattini, Marco Antônio 
Moro e Ruth Tegon falam sobre a prática do jornalismo no exílio; José Luiz Del Roio, 
Beatriz Kushnir e Fernando Morais falam sobre acervos documentais da época: 
cartazes, jornais da imprensa alternativa e outros. 
 
DVD2219 a 22230 
 
 
A revista: Arquivo (1968) 
Brasil, 2007, ca.20min 
 
Imagens de eventos marcantes ocorridos no ano de 1968, do arquivo da Cinemateca 
Brasileira: fachada da Faculdade de Filosofia na Rua Maria Antônia (São Paulo); 
barreira militar no Rio de Janeiro; passeata de estudantes na Av. Rio Branco (Rio de 
Janeiro); restaurante Calabouço (Rio de Janeiro); velório e enterro do estudante 
Edson Luiz (Rio de Janeiro); repressão a manifestantes na Candelária (RJ); 
manifestações e passeata no centro de São Paulo; invasão do Conjunto Residencial 
da USP (CRUSP) pela polícia; reunião de estudantes no CRUSP, com José Dirceu e 
Luiz Travassos; barricadas na Rua Maria Antônia (São Paulo); velório e enterro do 
estudante Josué Guimarães (São Paulo); 30o. Congresso da União Nacional dos 
Estudantes (Ibiúna) e prisão dos estudantes; desfile militar de 7 de setembro 
(Brasília); discurso de Márcio Moreira Alves na Câmara dos Deputados (Brasília) e 
votação da quebra de sua imunidade parlamentar; discurso de Mário Covas em 
defesa de Moreira Alves. 
CDR0232 
 
 
A revolução de 30 
BACK, Sylvio, 1937- 
Brasil, 1980, 118 min 
 
Documentário sobre um dos momentos mais importantes da história da República - o 
movimento tenentista e a Revolução de 1930. Colagem que reúne mais de trinta 
documentários e filmes de ficção, auxiliada por fotografias fixas e registros sonoros, 
mostrando os momentos que antecederam o conflito, seu desenrolar e 
consequências. Seu fio condutor é o documentário Pátria redimida, realizado na 
época por João Batista Groff com cenas filmadas em algumas zonas de combate: 
Itararé, Ribeira e Catingá. A passagem das tropas, sob o comando de Getúlio Vargas, 
por Curitiba e a presença de outros chefes do movimento: Flores da Cunha, Góes 
Monteiro, Miguel Costa e Batista Luzardo. O filme tem comentários críticos dos 
historiadores Bóris Fausto, Edgar Carone e Paulo Sérgio Pinheiro. Compoem a trilha 
sonora antigas gravações de discursos de exaltação aos revoltosos e músicas 
representativas do período, algumas compostas especialmente para celebrar a 



Revolução: hinos a João Pessoa, mártir do movimento, a Miguel Costa e a Juarez 
Távora. Resumo extraído do Guia de Filmes, n. 80. 
VC0240, XDVD0314 
 
 
The revolution will not be televised 
A revolução não será televisionada 
BARTLEY, Kim; O'BRIAIN, Donnacha 
Irlanda, 2003, 74 min 
 
Documentaristas realizavam um filme sobre o presidente Hugo Chavez, na 
Venezuela, quando eclodiu o golpe que tentou derrubá-lo em abril de 2002. Foram 
registrados os eventos importantes que antecederam ao golpe, desde as 
manifestações de rua pró e contra o governo até a prisão de Chavez, cercado no 
palácio presidencial, e sua volta ao poder 3 dias depois. O papel dos meios de 
comunicação na articulação do golpe, especialmente da televisão, é discutido. 
Imagens: Chavez em seu programa na TV estatal; comícios; discurso contra ação 
americana no Afeganistão; passeatas e conflitos de rua; situação no palácio 
presidencial durante o golpe e na volta de Chavez. 
DVD0524, XDVD0004 
 
 
Um só coração 
TRAVESSO, Marcelo; CRUZ, Ulysses; FERNANDEZ, Gustavo; ARAÚJO, Carlos; 
direção geral 
AMARAL, Maria Adelaide; NOGUEIRA, Alcides 
Brasil, 2004, 22h16min 
 
Minissérie produzida como homenagem aos 450 anos da cidade de São Paulo. Conta 
a história de Yolanda Penteado, mulher de família tradicional paulista, culta e 
avançada, que se tornou grande incentivadora das artes. Misturando personagens 
fictícios e reais, entre os quais Santos Dumont, Mário de Andrade e Francisco 
Matarazzo Sobrinho (Ciccillo), criador da Bienal de São Paulo, acompanha 
acontecimentos marcantes da história da cidade, como a Semana de Arte Moderna e 
os movimentos revolucionários de 1924 e 1932. 
DVD1073/8, DVD1079/84 
 
 
Sombras dançam neste incêndio 
Carvalho, Luciano 
Brasil, 2007, 67min 
 
Durante uma tentativa de ocupação do Palácio dos Bandeirantes por um movimento 
de trabalhadores sem-teto, uma das lideres, Isabel, conhece Antônio, um "bem 
nascido" estudante de arquitetura. Os dois tem uma aproximação afetiva e politica, e 
Antônio passa a integrar o movimento, na condição de "burgues interessado" , com 
capacidade técnica de auxiliar os mutirões de construção de moradia. O 
relacionamento do casal se aprofunda durante a atuação conjunta no "movimento". E 
Antônio atraido por Isabel, tanto por seus atributos fisicos quanto por sua garra e força 



na luta social, tenta atrai-lá com seu lado "elevado", sua espiritualidade e sua intenção 
de formar uma família. (Fonte: http://doloresbocaaberta.wordpress.com) 
DVD3288 
 
 
Soy Cuba: o mamute siberiano 
FERRAZ, Vicente 
Brasil, 2005, 90min 
 
História do filme Soy Cuba (1963), filmado por uma equipe soviética como divulgação 
dos ideais da revolução cubana. Dirigido pelo cineasta Mikhail Kalatozov, o filme foi 
um fracasso de público e crítica, tanto em Cuba quanto na União Soviética, 
permanecendo esquecido até ser relançado, na década de 1990, pelos cineastas 
americanos Francis F. Copolla e Martin Scorsese. Atores e técnicos cubanos e 
soviéticos recordam as peripécias dos 2 anos de filmagens e procuram explicar os 
motivos do fracasso da obra, que atribuem, principalmente, às diferenças culturais 
entre os dois países. Paralelamente, conta-se um pouco da história da revolução 
cubana e da criação do Instituto Cubano del Artes y Indústria Cinematográficos 
(ICAIC). São exibidas várias imagens de eventos da época. Depoimentos de Raul 
Rodrigues e Alexander Sacha Calzatti (assistentes de câmera), Enrique Pineda Barnet 
(co-roteirista), Alfredo Guevara (fundador do ICAIC) e vários atores do filme. 
DVD1137, DVD2756 
 
Tempo de resistência 
RISTUM, André 
115 min 
DVD1693 
 
 
Terra para Rose 
MORAES, Tetê (Maria Tereza Porciúncula de Moraes), 1943- 
Brasil, 1987, 86 min 
 
Imagens de Brasília na época da Nova República, com declarações do então 
presidente José Sarney sobre a reforma agrária. Breve relato histórico, com imagens 
em preto e branco da época do Governo João Goulart, que tinha a reforma agrária 
como uma de suas metas mais importantes. Em 1985, 1500 famílias invadem a 
fazenda gaúcha Annoni, na tentativa de acelerar o processo de desapropriação. 
Imagens da fazenda Annoni, depoimentos do antigo proprietário, Bolívar Annoni e dos 
sem-terra acampados em tendas montadas na fazenda. Em 1986, os sem-terra 
organizaram uma romaria até Porto Alegre, para pressionar o governo a chamar a 
atenção para a causa da reforma agrária. Passam pelas estradas, param em igrejas e 
outras instituições que oferecem alimentos e hospedagem. Os sem-terra se instalam 
nas Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e, meses depois, em frente ao 
INCRA de Porto Alegre. Após retornarem à Fazenda Annoni, sem nada conseguirem, 
entram em confronto com a brigada militar do Rio Grande do Sul, que se instala no 
acampamento com o objetivo de impedir o cultivo da terra. Os trabalhadores tentam 
ocupar outras fazendas em processo de desapropriação, mas têm dificuldades em 
sair do acampamento devido ao cerco militar, que durou um mês. Entrevistas com 
políticos, comandantes militares e sem-terra, cada um com sua versão dos confrontos. 



Imagens de aulas para crianças, em escolas improvisadas, numa terra desapropriada 
próxima a Annoni, onde estavam assentadas 10 famílias. Pouco tempo antes das 
eleições de 1986, é concedida a desapropriação da Annoni e liberado o cultivo da 
terra para os trabalhadores. Ao término das filmagens, só algumas famílias estavam 
assentadas na fazenda e as outras tentavam novas ocupações em terras próximas. 
No documentário foi mostrada a vida das mulheres sem-terra, especialmente de Rose 
(Rosely Seleste Nunes da Silva), mãe do primeiro bebê nascido no acampamento. 
Morreu atropelada por um caminhão de uma empresa agrícola da região, enquanto 
participava de uma manifestação numa estrada, juntamente com outros sem-terra. 
DVD0210/1 
 
 
Tout va bien 
Tudo vai bem 
GODARD, Jean-Luc, 1930-; GORIN, Jean-Pierre, 1943- 
França, 1972, 95 min 
 
Contaminados pelas mobilizações sociais de Maio de 1968 na França, trabalhadores 
de uma empresa entram em greve e mantêm o diretor preso na fábrica. Uma repórter 
americana e seu marido cineasta vão entrevistar o diretor e também acabam 
confinados. Durante o sequestro, a manifestação passa a ser analisada sob diferentes 
pontos de vista: direção da empresa, sindicato, trabalhadores e a esquerda. Alguns 
anos depois, a crise conjugal do casal faz com que o cineasta reflita sobre os 
acontecimentos, enquanto manifestações e conflitos com a polícia tratam de delinear 
o contexto histórico. 
DVD1043 
 
 
Tri pesne o Lenine 
Réquiem a Lênin 
VERTOV, Dziga, 1896-1954 
União Soviética, 1934, 57 min 
 
Homenagem ao líder revolucionário russo Lênin, baseada em três canções populares 
sobre o tema. Celebra as conquistas do regime e o papel desempenhado por Lênin na 
revolução. Há imagens de Lênin em vida, um pequeno trecho de um discurso e cenas 
de seu funeral. 
DVD0206, DVD0230 
 
 
35 : O assalto ao poder 
ESCOREL, Eduardo, 1945- 
Brasil, 2002, 97 min. 
 
Em 1935 três levantes militares organizados pelo Partido Comunista Brasileiro 
tentaram derrubar o governo de Getúlio Vargas.  As insurreições, que o governo 
denominou pejorativamente de "intentonas", aconteceram nas cidades de Natal, 
Recife e Rio de Janeiro. Todas fracassaram e foram reprimidas com violência, dando 
início a uma escalada autoritária que culminou na decretação da ditadura do Estado 
Novo, em 1937. O documentário traz imagens inéditas descobertas em arquivos 



europeus e norte-americanos, depoimentos de participantes dos levantes e análises 
de especialistas e jornalistas, entre os quais Paulo Sérgio Pinheiro, Bóris Fauso, José 
Murilo de Carvalho, Marly Vianna, Paulo Cavalcanti, Homero Ferreira, Fernando 
Morais e Willliam Waak. 
DVD1279 
 
Utopia e barbárie 
Tendler, Silvio, 1950- 
2010, 120 min 
DVD3144 
 
 
Vala comum 
GODOY, João 
Brasil, 1994, 30 min 
 
A partir de uma vala comum clandestina encontrada no cemitério de Perus (SP) em 
1990, um passado mantido oculto emerge para exumar parte da história recente do 
Brasil. Apresenta cenas da época do regime militar: posse de presidentes, 
propagandas governamentais, Copa do mundo de futebol (1970), construção da 
Transamazônica, entre outras. Depoimentos de parentes de vítimas da repressão 
política encontradas ou suspeitas de estarem enterradas em Perus: Egle Vannucchi 
Leme, mãe de Alexandre; Felícia de Oliveira; mãe de Isis; Gertrud Mayra, mãe de 
Frederico; Gilberto Molina, irmão de Flávio e, Ivan Seixas, filho de Joaquim. Mostra o 
trabalho da Unicamp em convênio com a prefeitura de São Paulo na exumação dos 
corpos e realização de estudos para identificação das vítimas. 
VC1130, VC1608, XDVD0275 
 
 
Vale a pena sonhar 
GRISOTTI, Stela; BOEHM, Rudi 
Brasil, 2003, 74 min 
 
A vida de Apolônio de Carvalho, que lutou em defesa dos republicanos na Guerra Civil 
Espanhola, juntou-se à Resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, 
combateu a ditadura brasileira na década de 60 e ajudou a fundar o Partido dos 
Trabalhadores. Imagens de arquivo registram cenas do cotidiano dos combatentes 
das Brigadas Internacionais na Espanha, os bombardeios em Guernica, Madri e 
Barcelona, a ocupação nazista na França, entre outros eventos históricos. 
Depoimentos de Apolônio, sua esposa e filhos; de combatentes espanhóis; de 
membros da Resistência francesa e das Brigadas Internacionais. 
DVD0845/6 
 
 
O velho: a história de Luiz Carlos Prestes 
VENTURI, Toni, 1956- 
Brasil, 1997, 105 min 
 
Uma entrevista realizada por Nelson Pereira dos Santos, nos anos 80, com o dirigente 
comunista Luiz Carlos prestes (1898-1990) é a base desse documentário. Prestes fala 



de episódios como a Revolta do Forte Copacabana, a Coluna Prestes, a tentativa de 
insurreição comunista em 1935, a prisão, o exílio e o rompimento com o PCB, em 
1980. Sua carreira e seu papel histórico são analisados em depoimentos do político 
Leonel Brizola, do arquiteto Oscar Niemeyer, do historiador Nelson Werneck Sodré, 
do jornalista Fernando Morais e outros. Aspectos de sua personalidade são 
recordados por sua viúva, Maria Prestes, e filhos. Há imagens de arquivo de eventos 
históricos e dos momentos de convivência de Prestes com seus familiares, registradas 
durante o exílio na União Soviética. 
xVC0104, XDVD380 
 
 
Videogramme einer Revolution 
Videogramas de uma revolução 
FAROCKI, Harun, 1944-; UJICA, Andrei 
Alemanha, 1992, 107 min 
 
Registro de eventos ocorridos na Romênia, durante o levante popular que derrubou, 
em 1989, a ditadura de Nicolau Ceausescu, no poder há mais de 40 anos. As imagens 
provêm de duas fontes principais: da emissora estatal ocupada por manifestantes, que 
transmitiu 120 horas de programação mostrando o que acontecia no país, e de 
cinegrafistas amadores que documentaram os acontecimentos. As imagens incluem o 
momento em que um discurso de Ceausescu é interrompido por manifestantes que 
invadem o palácio, confrontos nas ruas de Bucarest, o momento da fuga do ditador e 
a ocupação da emissora de TV e seu uso pelos insurgentes. 
DVD1208/9 
 
Z 
COSTA-GAVRAS, Constantin, 1933- 
França / Argélia, 1969, 125 min 
 
Um líder oposicionista sofre um atentado durante uma manifestação pacifista e morre 
em consequência dos ferimentos. A polícia e os militares tentam encobrir a motivação 
política do crime, mas a reação da opinião pública força o governo militar a nomear 
um juiz íntegro para comandar a investigação. Um a um, todos os militares envolvidos 
no complô são indiciados. Filme baseado num fato verídico ocorrido durante a 
ditadura militar na Grécia, em 1963. 
DVD0153 
 
Zuzu Angel 
REZENDE, Sérgio, 1951- 
Brasil, 2006, 104 min 
 
Brasil, anos 60. Stuart, filho da estilista Zuzu Angel, ingressa no movimento de 
resistência armada à ditadura militar vigente. É preso e morto sob tortura. A mãe usa 
todos os recursos de que dispõe, no Brasil e no exterior, para descobrir o paradeiro do 
filho, ou, pelo menos, recuperar seu cadáver. Conhecida internacionalmente, Zuzu 
começa a incomodar o regime. Morre em 1976, num acidente de carro provocado. 
DVD1343, DVD2781 
 
 



 


