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RESUMO

Apresentação: 

Nas últimas três décadas assistimos a uma crescente produção de filmes de longa-metragem cujas narrativas se passam durante o período da ditadura militar (1964-1985). Esses

filmes, das formas mais variadas, costumam representar em suas tramas o cotidiano autoritário do país durante os “anos de chumbo” ao abordar as ações dos órgãos de

repressão ou os movimentos que lhes faziam resistência. Assim, eles nos fazem lembrar um período de cerceamento e suspensão de liberdades civis legitimadas por uma política

autoritária de Estado. 

Objetivos:

Este projeto analisa as representações da ditadura militar brasileira (1964-1985) em oito filmes que problematizaram o cotidiano dos agentes da repressão governamental e dos

manifestantes da esquerda política perseguidos e acusados de subversão social. Dessa forma, examinamos como o passado tem sido representado e ressignificado por meio do

cinema e, também, analisamos com qual memória social os filmes que constituem o corpus desta pesquisa se relacionam.

Metodologia: 

Como metodologia utilizamos a pesquisa bibliográfica, que consiste em um levantamento do que foi produzido acerca da temática do projeto para melhor fundamentá-lo e, para

analisar os filmes, nos baseamos na “análise fílmica” de Vanoye e Goliot-Lété (2005). Segundo esses autores, cabe ao pesquisador promover a desconstrução do filme, com o

objetivo de decantar elementos particulares que o compõe, para interpretá-lo em suas várias dimensões, tanto sensoriais como intelectuais.  

Resultados parciais:

Até este momento, e em conformidade com o nosso cronograma, foi realizado um intenso levantamento bibliográfico acerca dos conceitos de memória social e como ele se

relaciona com o cinema. Também discutimos, por meio de diversos autores, a ditadura militar (1964-1985) e a produção cinematográfica sobre esse período.  
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