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Mostra de Cinema Marcas da Memória  
da Comissão de Anistia 

 
 
Sobre a Mostra 
 
 Este projeto tem como objetivo promover sessões públicas e gratuitas de cinema, ao longo de 
uma semana, dedicadas à memória e à reflexão crítica sobre os regimes de exceção vividos na América 
do Sul, em especial no Brasil, e seus reflexos no presente. Esse é o objetivo da Mostra, constituída por 
filmes produzidos pelo Projeto Marcas da Memória da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. 
 
A Comissão de Anistia e o Projeto Marcas da Memória 
 

“A Anistia no Brasil significa memória” 
 

Há mais de 10 anos a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça promove a reparação de 
violações a direitos fundamentais praticadas entre 1946 e 1988, configurando-se em espaço de 
reencontro do Brasil com seu passado, subvertendo o senso comum da anistia enquanto esquecimento. 
Em sua atuação, o órgão reuniu milhares de páginas de documentação oficial sobre a repressão no 
Brasil e, ainda, centenas de depoimentos escritos e orais das vítimas. 
 
 Com a ampliação do acesso público aos trabalhos da Comissão, cresceram exponencialmente os 
relatos das arbitrariedades cometidas no regime ditatorial. Mas também se pôde romper o silêncio para 
ouvir centenas de depoimentos sobre resistência, coragem, bravura e luta. 
 Neste contexto é que se insere o Projeto Marcas da Memória, que promove ações em quatro 
campos: 
 
a) Audiências Públicas: atos e eventos para promover processos de escuta pública dos perseguidos 
políticos sobre o passado e suas relações com o presente.  
 
b) História oral: entrevistas com perseguidos políticos baseadas em critérios teórico-metodológicos 
próprios da História Oral. Todos os produtos ficam disponíveis no Memorial da Anistia e poderão ser 
disponibilizadas nas bibliotecas e centros de pesquisa das universidades participantes do projeto para 
acesso da juventude, sociedade e pesquisadores em geral; 
 
c) Chamadas Públicas de fomento a iniciativas da Sociedade Civil: por meio de Chamadas 
Públicas, são selecionados projetos de preservação, de memória, de divulgação e difusão advindos de 
entidades privadas sem fins lucrativos. Os projetos desenvolvidos envolvem filmes-documentários, 
publicações, exposições artísticas e fotográficas, palestras, musicais, restauração de filmes, preservação 
de acervos, locais de memória, produções teatrais e materiais didáticos. 
 
d) Publicações: coleções de livros de memórias dos perseguidos políticos; dissertações e teses de 
doutorado sobre o período da ditadura e a anistia no Brasil; reimpressões ou republicações de  outras 
obras e textos históricos e relevantes; registros de  anais de diferentes eventos sobre anistia política e 
justiça de transição. Sem fins comerciais ou lucrativos, todas as publicações são distribuídas 
gratuitamente, especialmente para escolas e universidades.  
 
 Com isso, o Projeto Marcas da Memória permite que a sociedade conheça o passado e extraia 
lições para o futuro, reiterando a premissa de que apenas conhecendo o arbítrio estatal do passado 
podemos evitar sua repetição no futuro, fazendo da anistia política um caminho para a reflexão crítica e 
o aprimoramento das instituições democráticas. 
 



 2 

Proposta de programação 
 
 A Mostra de Cinema Marcas da Memória da Comissão de Anistia propõe exibir, de maneira 
gratuita, e em parceria com órgãos governamentais e instituições privadas e da sociedade civil, onze 
filmes ao longo de uma semana, com sessões no período da tarde e da noite de cada dia. Os filmes 
selecionados abordam temáticas relacionadas às missões institucionais da Comissão de Anistia, e são 
fruto das ações do Projeto Marcas da Memória. 
 
 Para garantir um adequado aproveitamento do tempo, os onze filmes foram distribuídos por 
seis blocos (um para cada dia da semana, ficando o domingo destinado a re-exibições). A sinopse de 
cada um dos filmes e a sugestão de programação da Mostra seguem em anexo a este documento. 
 
 

Os Filmes 
 
 

 

“Damas da Liberdade” (2012; 28 min) 

Direção: Célia Gurgel e Joe Pimentel 

Sinopse: Através de narrativas de mulheres do Movimento 
Feminino pela Anistia e do Comitê Brasileiro pela Anistia é 
contada a história da luta pela anistia no Brasil nos anos de 
1970, reacendendo o debate sobre um período de repressão e 
medo que o país jamais deverá esquecer. 

 

“Duas Histórias” (2012; 52 min) 

Direção: Ângela Zoé 

Sinopse: Tendo como linha condutora a trajetória de dois 
militantes socialistas na luta contra a ditadura militar brasileira. 
O filme narra duas experiências diferentes, pois diferentes 
eram a as concepções políticas que orientavam a resistência à 
ditadura. Mas são iguais na coragem, na dor, na sobrevivência 
e superação. Uma mulher e seu filho. Um homem. Diversas 
estradas, chegadas, partidas, fugas, fatos e encontros 
inesperados. Brasil, Argentina, Chile, outros exílios e 
finalmente a vitória e a alegria do retorno ao Brasil. Para 
recomeçar. 
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“Repare Bem” (2012; 105 min)  

Direção: Maria de Medeiros 

Sinopse: Maria de Medeiros dirige o documentário sobre 
ditadura, por meio da história de três gerações de mulheres. 
As câmaras registraram em Roma e em Joure, no norte da 
Holanda, os testemunhos de Denise Crispim e de sua filha, 
Eduarda Ditta Crispim Leite. Apesar de longe do Brasil, 
suas palavras, que falam de exílio e de memória, levam-nos 
a um mergulho profundo na história do Brasil, dos anos 70 
até a atualidade. Denise já nasce clandestina em 1949. Seus 
pais, extremamente politizados, lutaram por uma vida mais 
justa e são por isso perseguidos por sucessivas ditaduras. 
Aos 20 anos, Denise torna-se companheira de um 
guerrilheiro, Eduardo Leite, morto no governo militar 
brasileiro. Ao fugir para o Chile, reencontra seus pais, 
também exilados. Lá, ao lado da filha Eduarda, Denise e a 
mãe vivem a repressão de Pinochet e se separam 
novamente, para viver na Europa. 

 

 
 

“Vou contar para os meus filhos” (2011; 24min) 

Direção: Tuca Siqueira 

Sinopse: Entre 1969 e 1979, 24 jovens mulheres estiveram 
presas na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor, em Recife 
(PE) porque lutavam por igualdade social e pela democracia 
em uma época em que o Brasil enfrentava uma ditadura 
militar. Passados 40 anos, o reencontro delas, que hoje moram 
em diferentes estados do país, traz de volta não apenas os 
laços de solidariedade que surgiram no presídio, mas também 
a lembrança de um Brasil que tentou calar vozes e violentar 
sonhos. Este é um filme-memória indispensável para quem 
acredita na força de um ideal e da consciência política de um 
povo. Para quem não duvida que o tempo e a distância são 
incapazes de abalar amizades verdadeiras. Uma história para 
jovens e adultos que deve se manter viva por gerações.  
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“Em Nome da Segurança Nacional” (2012;  45 min) 

Direção: Renato Tapajós 

Sinopse: O filme tem como eixo narrativo o Tribunal 
Tiradentes, organizado pela Comissão Justiça e Paz da 
Arquidiocese de São Paulo em 1983. Dirigido por Renato 
Tapajós, o filme acrescenta às cenas do Tribunal diversos 
materiais, tanto de arquivo quanto ficcionais, e discute a 
Doutrina de Segurança Nacional, eixo ideológico da ditadura 
implantada pelo golpe de 1964, e o efeito que ela teve sobre 
diversos segmentos da sociedade brasileira. 

 

“O fim do esquecimento”  

(2012; 54 min)  

Direção: Renato Tapajós  

Sinopse: O filme procura personagens que participaram do 
Tribunal Tiradentes e outros que se destacaram na luta pelos 
Direitos Humanos, para retomar a questão da Doutrina de 
Segurança Nacional, depois de três décadas. Investiga os 
resquícios daquela doutrina nos dias de hoje, aborda a 
tentativa das classes dominantes de, depois que os militares 
saíram do poder, promover o esquecimento dos graves fatos 
ocorridos durante a ditadura e constata que, finalmente, o 
esquecimento está sendo combatido por diversas instituições e 
pessoas, sobretudo pelos jovens. 
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“Anistia 30 anos” (2009; 17 min)  

Direção: Luiz Fernando Lobo  

Sinopse: O filme retrata a história da Ditadura Militar no 
Brasil, a luta do povo brasileiro pela liberdade, pela Anistia. 
Durante um período sombrio da história do Brasil, ouve-se 
um grito de esperança e justiça, o povo reivindicou seus 
direitos e conseguiu. Foram criadas a Lei da Anistia e a 
Comissão de Anistia, posteriormente.  

 

“A Mesa Vermelha” (2012; 78 min)  

Direção: Tuca Siqueira  

Sinopse: Uma mesa vermelha é a palavra de 23 ex-presos 
políticos. No documentário, senhores jovens subversivos 
comentam sobre a convivência nos presídios masculinos 
pernambucanos durante o período militar. Da chegada ao 
cárcere, do afeto, da greve de fome, do papel dos coletivos 
dentro da cadeia. O sentimento de pertencimento é o que 
move este filme. Aos personagens, o pertencimento a uma 
geração e a história de um tempo sombrio narrada a partir 
de depoimentos, recordações e denúncias de ex-presos 
políticos que pelos porões de torturas do DOI-CODI e 
DOPS do Recife, além de longa temporada carcerária entre 
a ex-Casa de Detenção do Recife (hoje Casa da Cultura) e a 
ainda atual Penitenciária Barreto Campelo, em Itamaracá – 
PE. 
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“Eu me lembro” (2012; 96 min)  

Direção: Luiz Fernando Lobo  

Sinopse: “Eu me Lembro” é um documentário sobre os 
cinco anos das Caravanas da Anistia e reconstrói a luta dos 
perseguidos por reparação, memória, verdade e justiça, com 
imagens de arquivo e de entrevistas em 94 minutos. 

 

Manhã Cinzenta (1968, 18 min) 

Direção: Olney São Paulo 

Sinopse: Um casal de estudantes segue para uma passeata 
onde o rapaz, um militante, lidera um comício. Eles são 
presos durante a manifestação, torturados na prisão e sofrem 
um inquérito absurdo dirigido por um robô e um cérebro 
eletrônico. 

 

Os anos passaram (1967-68, 27 min) 

Direção: Peter Overbeck 

Sinopse: O movimento estudantil brasileiro na época dos 
movimentos em escala mundial, procurando analisar as 
contradições do movimento e o comportamento dos 
estudantes engajados na luta pela democracia e o socialismo. 
O filme mescla depoimentos de estudantes da USP com cenas 
do cotidiano dentro e fora do campus, incluindo passeatas e 
assembléias organizadas por grupos militantes de esquerda da 
época. Produzido num momento de efervescência política e 
cultural, o documentário teve produção dificultada, sendo 
finalizado em Cuba. 
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Sugestão de Programação 
 
 
 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO 
TARDE 
14h 

30 Anos da 
Anistia (17 
min) 
+ 
Eu me 
lembro (74 
min) 

Os anos 
passaram 
(27 min) 
+ 
Manhã 
cinzenta 
(18 min ) 
+ 
Damas da 
Liberdade 
(28 min) 

Em nome da 
Segurança 
Nacional (45 
min) 
+ 
O fim do 
esquecimento 
(54 min) 

Duas 
Histórias 
(52 min) 

Vou 
contar 
para os 
meus 
filhos 
(24 min) 
+ 
A mesa 
vermelha 
(78 min) 

Repare 
Bem 
(95 min) 

Re-exibição 
de todos os 
filmes às 
12h, 14h, 
16h, 18h, 
20h e 22h. 

NOITE 
19h 

30 Anos da 
Anistia (17 
min) 
+ 
Eu me 
lembro 
(74 min) 

Os anos 
passaram 
(27 min) 
+ 
Manhã 
cinzenta 
(18 min ) 
+ 
Damas da 
Liberdade 
(28 min) 

Em nome da 
Segurança 
Nacional (45 
min) 
+ 
O fim do 
esquecimento 
(54 min) 

Duas 
Histórias 
(52 min) 

Vou 
contar 
para os 
meus 
filhos 
(24 min) 
+ 
A mesa 
vermelha 
(78 min) 

Repare 
Bem 
(95 min) 

Re-exibição 
de todos os 
filmes às 
12h, 14h, 
16h, 18h, 
20h e 22h. 

 


