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Ano de produção: 1960

Diretor: Mário Carneiro e Paulo Saraceni

Sinopse:  A instalação de uma indústria 

química em um reduto de pescadores, traz 

como consequência as transformações 

sociais e interferências nas formas 

tradicionais da vida local. A instalação da 

Fábrica nacional de Alcalis, que joga lixo 

no mar e mata os peixes, modifica as 

relações dos habitantes e determina o 

afastamento de muitos da aldeia em busca 

de trabalho.no de 1963, policiais chegam a 

uma cidade pobre do Nordeste brasileiro 

para impedir que a população saqueie um 

depósito de alimentos. Em meio a um 

cenário desolador, os policiais ficam 

chocados com a negligência do governo 

que, ao invés de mandar alimentos para os 

moradores famintos, manda soldados.



Ano de produção: 1962

Diretor: Marcos Farias, Miguel

Borges, Cacá Diegues, Joaquim

Pedro de Andrade e Leon

Hirszman

Sinopse: Um drama cinema

novista em cinco episódios, cada

um com uma persona diferente

relacionada ao contexto das

favelas.



Ano de produção: 1962

Diretor: Ruy Guerra

Sinopse: Jandir (Jece Valadão) e seu amigo

Vavá (Daniel Filho), um playboy, vivem no

mundo das drogas e sexo de Copacabana. Só

que a situação de Vavá não é boa, já que seu

pai corre o risco de perder tudo o que tem. É

quando a dupla tem a ideia de tirar fotos

comprometedoras de Leda (Norma Bengell), a

amante do tio de Vavá, no intuito de

chantageá-lo. Eles a levam a uma praia

deserta e, após tirarem as fotos, a estupram.



Ano de produção: 1962

Diretor: Galuber Rocha

Sinopse: Numa aldeia de pescadores de xeréu,

cujos antepassados vieram da África como

escravos, permanecem antigos cultos místicos

ligados ao candomblé. Firmino é um antigo

morador, que foi para Salvador na tentativa de

escapar da pobreza. Ao retornar ele sente

atração por Cota, ao mesmo tempo em que não

consegue esquecer sua antiga paixão, Naína, que,

por sua vez, gosta de Aruã. Firmino encomenda

um despacho contra Aruã, que não é atingido. O

alvo termina sendo a própria aldeia, que passa a

ser impedida de pescar.



Ano de produção: 1964

Diretor: Galuber Rocha

Sinopse: Manuel é um vaqueiro que se

revolta contra a exploração imposta pelo

coronel Moraes e acaba matando-o numa

briga. Ele passa a ser perseguido por

jagunços, o que faz com que fuja com sua

esposa Rosa . O casal se junta aos

seguidores do beato Sebastião, que promete

o fim do sofrimento através do retorno a

um catolicismo místico e ritual. Porém ao

presenciar a morte de uma criança Rosa

mata o beato. Simultaneamente Antônio das

Mortes, um matador de aluguel a serviço da

Igreja Católica e dos latifundiários da

região, extermina os seguidores do beato.



Ano de produção: 1963

Diretor: Carlos Diegues

Sinopse: O filme começa num engenho

de cana-de-açúcar, no nordeste

brasileiro, entre os séculos XVI e

XVII. Inspirados pelo Quilombo dos

Palmares, uma comunidade de negros

fugidos da escravidão, situada na

Serra da Barriga, alguns escravos

tramam a fuga para lá. Entre eles, se

encontra o jovem Ganga Zumba,

futuro líder daquela república

revolucionária, a primeira de toda a

América.



Ano de produção: 1964

Diretor: Nelson Pereira dos

Santos

Sinopse: Uma família miserável

tenta escapar da seca no sertão

nordestino. Fabiano (Átila Iório),

Sinhá Vitória (Maria Ribeiro), seus

dois filhos e a cachorra Baleia

vagam sem destino e já quase sem

esperanças pelos confins do

interior, sobrevivendo às forças

da natureza e à crueldade dos

homens. Adaptação da obra de

Graciliano Ramos.



Ano de produção: 1965

Diretor: Ruy Guerra

Sinopse: Ano de 1963, policiais chegam

a uma cidade pobre do Nordeste

brasileiro para impedir que a

população saqueie um depósito de

alimentos. Em meio a um cenário

desolador, os policiais ficam chocados

com a negligência do governo que, ao

invés de mandar alimentos para os

moradores famintos, manda soldados.



Ano de produção: 1964

Diretor: Nelson Pereira dos Santos

Sinopse: Uma família miserável tenta escapar da

seca no sertão nordestino. Fabiano (Átila Iório),

Sinhá Vitória (Maria Ribeiro), seus dois filhos e a

cachorra Baleia vagam sem destino e já quase sem

esperanças pelos confins do interior, sobrevivendo

às forças da natureza e à crueldade dos

homens. Adaptação da obra de Graciliano Ramos.

Ano de produção: 1964

Diretor: Galuber Rocha

Sinopse: Manuel é um vaqueiro que se revolta contra a

exploração imposta pelo coronel Moraes e acaba matando-o numa

briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços, o que faz com que

fuja com sua esposa Rosa . O casal se junta aos seguidores do

beato Sebastião, que promete o fim do sofrimento através do

retorno a um catolicismo místico e ritual. Porém ao presenciar a

morte de uma criança Rosa mata o beato. Simultaneamente Antônio

das Mortes, um matador de aluguel a serviço da Igreja Católica e

dos latifundiários da região, extermina os seguidores do beato.

Ano de produção: 1962

Diretor: Marcos Farias, Miguel Borges, Cacá

Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirszman

Sinopse: Um drama cinema novista em cinco episódios,

cada um com uma persona diferente relacionada ao

contexto das favelas.
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Ano de produção: 1965

Diretor: Paulo Cesar Saraceni

Sinopse:  Logo após o golpe militar de 

1964, Ada é esposa de um rico 

empresário industrial, e se elvove em um 

caso amoroso com o jornalista de 

esquerda Marcelo, que trabalha em uma 

revista. O filme retrata os desafio, 

durante o regime militar, de se envolver 

em um relacionamento com alguém de 

classe diferente.



Ano de produção: 1967

Diretor: Glauber Rocha

Sinopse:  O senador Porfírio Diaz (Paulo 

Autran) detesta seu povo e pretende 

tornar-se imperador de Eldorado, um 

país localizado na América do Sul. Porém 

existem diversos homens que querem 

este poder, que resolvem enfrentá-lo. 

Enquanto isso, o poeta e jornalista 

Paulo Martins (Jardel Filho), ao 

perceber as reais intenções de Diaz, 

muda de lado, abandonando seu antigo 

protetor.

República Fictícia de 

Eldorado



Ano de produção: 1968

Diretor: Gustavo Dahl

Sinopse:  Jovem deputado da oposição 

decide mudar para o partido da situação 

achando que só no poder conseguirá fazer 

alguma coisa pela causa pública. Um cabo 

eleitoral adverte-o que pelegos tentam 

tomar o sindicato tendo por motivo 

projeto de lei de sua autoria. O deputado 

vai à Assembleia Geral do sindicato e faz 

um discurso narrando a sua história 

política, concluindo que não é mais 

indicado para defender os sindicalizados. 

De volta ao lar, encosta o cano de um 

revólver no céu da boca. Este filme faz 

parte da segunda fase do Cinema Novo, 

movimento cinematográfico brasileiro da 

década de 60.



Ano de produção: 1968

Diretor: Nelson Pereira dos Santos

Sinopse:  Mariana (Irene Stefânia) é uma 

brasileira que mora em Nova York. Ela 

conhece Felipe (Arduíno Colassanti), 

também brasileiro. Eles se casam e voltam 

para o Brasil para viver em uma ilha. Mas 

ela percebe que seu marido é um mentiroso 

quando o casal Ulla (Leila Diniz) e Alfredo 

(Paulo Porto) aparecem na ilha, que Felipe 

dizia ser sua, demonstrando serem os 

verdadeiros donos do lugar. Alfredo, que é 

cego, surdo e mudo, encanta Mariana. Até 

que ela suspeita que Ulla e Felipe são 

amantes e planejam matá-la para ficar com 

seu dinheiro.



Ano de produção: 1968

Diretor: Rogério Sganzerla

Sinopse:  Livremente inspirado em fatos 

reais. Um assaltante misterioso (Paulo 

Villaça) usa técnicas extravagantes para 

roubar casas luxuosas de São Paulo. Ele 

é apelidado pela imprensa de "bandido da 

luz vermelha", já que traz sempre uma 

lanterna vermelha e conversa 

longamente com suas vítimas. No 

entanto, seus roubos e crimes chamam 

tanta atenção que um implacável policial 

começa a perseguir o "bandido da luz 

vermelha".



Ano de produção: 1968

Diretor: Rogério Sganzerla

Sinopse:  Livremente inspirado em fatos reais. Um assaltante 

misterioso (Paulo Villaça) usa técnicas extravagantes para 

roubar casas luxuosas de São Paulo. Ele é apelidado pela 

imprensa de "bandido da luz vermelha", já que traz sempre 

uma lanterna vermelha e conversa longamente com suas 

vítimas. No entanto, seus roubos e crimes chamam tanta 

atenção que um implacável policial começa a perseguir o 

"bandido da luz vermelha".

Ano de produção: 1965

Diretor: Paulo Cesar Saraceni

Sinopse:  Logo após o golpe militar de 1964, Ada é esposa de 

um rico empresário industrial, e se elvove em um caso 

amoroso com o jornalista de esquerda Marcelo, que trabalha 

em uma revista. O filme retrata os desafio, durante o regime 

militar, de se envolver em um relacionamento com alguém de 

classe diferente.

Ano de produção: 1968

Diretor: Gustavo Dahl

Sinopse:  Jovem deputado da oposição decide mudar para o 

partido da situação achando que só no poder conseguirá fazer 

alguma coisa pela causa pública. Um cabo eleitoral adverte-o 

que pelegos tentam tomar o sindicato tendo por motivo projeto 

de lei de sua autoria. O deputado vai à Assembleia Geral do 

sindicato e faz um discurso narrando a sua história política, 

concluindo que não é mais indicado para defender os 

sindicalizados. De volta ao lar, encosta o cano de um revólver 

no céu da boca. Este filme faz parte da segunda fase do Cinema 

Novo, movimento cinematográfico brasileiro da década de 60.
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Ano de produção: 1969

Diretor: Galuber Rocha

Sinopse: Continuação de Deus e o Diabo na

Terra do Sol. Misturando cordel e ópera,

esta aventura apresenta o personagem

Antônio das Mortes, que recebe a tarefa

de eliminar um novo cangaceiro da região.

No caminho, ele encontra diversos

jagunços e coroneis e se vê cara a cara

com o povo do sertão e com as

dificuldades enfrentadas pelos sertanejos,

eventos que farão Antonio adquirir uma

nova perspectiva de vida.



Ano de produção: 1969

Diretor: Joaquim Pedro de Andrade

Sinopse: Macunaíma é um herói preguiçoso,

safado e sem nenhum caráter. Ele nasceu

na selva e de preto, virou branco. Depois

de adulto deixa o sertão em companhia dos

irmãos e vive aventuras na cidade.

Macunaíma ama guerrilheiras e

prostitutas, enfrenta vilões milionários,

policiais e personagens de todos os tipos.



Ano de produção: 1970

Diretor: Carlos Diegues

Sinopse: Jorge Ramos (Sérgio Cardoso) é

um jornalista ambicioso, que se casa por

interesse com Eugênia (Odete Lara), a filha

de um arruinado fazendeiro de café. Com a

volta da democracia, em 1946, ele retorna

à cidade grande e se transforma, aos

poucos e às custas de constantes

traições, em um político poderoso. Até que

seu próprio filho vinga suas vítimas,

aliando-se aos militares e traindo o pai.



Ano de produção: 1970

Diretor: Ruy Guerra

Sinopse: Década de 30, no sul da Bahia,

Brasil, as lutas pelas terras de cacau se

intensificam. Um misterioso aventureiro

sem nome, ou precedentes, cuja reputação

é de ter levado 7 tiros e ter sobrevivido,

decide se envolver na luta por terras de

cacau. Ele planeja um grande golpe no

poderoso Coronel Santana, para roubar

suas terras, dinheiro e esposa.



Ano de produção: 1971

Diretor: nelson pereira dos santos

Sinopse:  No Brasil, em 1594, um 

aventureiro francês com conhecimentos 

de artilharia é feito prisioneiro 

dos Tupinambás. Segundo a cultura 

indígena, era preciso devorar o inimigo 

para adquirir todos os seus poderes: 

saber utilizar a pólvora e os canhões.



Ano de produção: 1971

Diretor: Arnaldo Jabor

Sinopse:  Assim que abandonou a cidade que 

ele próprio criou, Dom Sebastião 

testemunhou a queda do vilarejo que lutou 

para erguer, Pindorama, nas mãos de 

autoridades corrompidas pelo dinheiro e 

pelo poder. De volta à Portugal, Dom 

Sebastião recebe a missão, dada diretamente 

pelo rei, de retornar à Pindorama e retomar 

a cidade, pela paz ou pela guerra.

Cidade Fictícia de 

Dom Sebastião



Ano de produção: 1969

Diretor: helena solberg

Sinopse:  Um grupo de crianças numa sala 

de aula iniciam uma rebelião onde ameaçam 

matar seu professor. O filme é uma 

resposta a opressão e censura impostos 

durante a ditadura, embalado pela canção 

"Proibido Proibir", de Caetano Veloso.

?



Ano de produção: 1971

Diretor: nelson pereira dos santos

Sinopse:  No Brasil, em 1594, um 

aventureiro francês com conhecimentos 

de artilharia é feito prisioneiro dos Tupinambás. 

Segundo a cultura indígena, era preciso devorar o 

inimigo para adquirir todos os seus poderes: saber 

utilizar a pólvora e os canhões.

Ano de produção: 1969

Diretor: Joaquim Pedro de Andrade

Sinopse: Macunaíma é um herói preguiçoso, safado e

sem nenhum caráter. Ele nasceu na selva e de preto,

virou branco. Depois de adulto deixa o sertão em

companhia dos irmãos e vive aventuras na cidade.

Macunaíma ama guerrilheiras e prostitutas, enfrenta

vilões milionários, policiais e personagens de todos os

tipos.

?
Ano de produção: 1969

Diretor: helena solberg

Sinopse:  Um grupo de crianças numa sala de aula 

iniciam uma rebelião onde ameaçam matar seu 

professor. O filme é uma resposta a opressão e 

censura impostos durante a ditadura, embalado pela 

canção "Proibido Proibir", de Caetano Veloso.


