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Distribuir e promover um filme no Brasil é sempre um 

desafio. E a proposta desta etapa de circulação do 

Amores de Chumbo se voltou a pensar como é possí-

vel engajar pessoas e instituições em causas e conteú-

dos artísticos, políticos e sociais através da difusão do 

filme. Aproximar o diálogo da realizadora com um pú-

blico interessado e que muitas vezes, tem pouco aces-

so ao cinema, especialmente o brasileiro, realizado por 

mulheres. Vivemos um momento de investimentos na 

produção do cinema nacional, mas o acesso aos filmes 

ainda é algo restrito, por isso acreditamos na democra-

tização do acesso aos filmes, principalmente em espa-

ços de formação que fomentem o debate. 

- CECÍLIA DA FONTE Cecilia da Fonte é realizadora e produtora do 

Recife. Escreve e dirige filmes desde 2010. Atua 

frente à Ventana Filmes, produtora cultural 

que já assinou a realização de mostras, oficinas 

e exposições de artes visuais em Pernambuco.  

A Ventana também tem atuado na distribuição 

de filmes em circuitos descentralizados como 

escolas, universidades, ocupações urbanas e 

centros culturais em todo o Brasil.

– Material de Apoio
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A etapa de distribuição alternativa do filme Amores de 

chumbo consistiu em criar circuitos de sessões des-

centralizadas em algumas cidades do Brasil. A ideia foi 

promover um circuito de sessões especiais seguidas de 

debate com a presença da diretora Tuca Siqueira em 

espaços que pudessem alcançar outros públicos e po-

tencializar a reflexão sobre o cinema. 

Em 3 meses de circuito de exibição, foram articuladas 31 

sessões em 7 cidades e chegamos a quase 2mil espectado-

res nas regiões Nordeste e Sudeste. Fomos recebidas por 

universidades, escolas públicas, centros culturais, coletivos 

e ocupações culturais de diferentes perfis. Todas as sessões 

foram seguidas de debate com a presença de Tuca, e me-

diadas por parceiros, convidados e articuladores locais. Par-

te dos relatos dos espectadores estão destacados abaixo.

“Além da oportunidade de conhecer a produção do cine-

ma nacional, o debate após a sessão com a roteirista e 
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diretora do filme, é um momento muito rico para o públi-

co, especialmente para os adolescentes, que puderam ir 

mais a fundo em sua experiência com a sétima arte.” 

professora Sirley, Natal

“Politização e construção do pensamento crítico do pú-

blico. Além de favorecer a formação de redes e encon-

tros de articulação.” 

professora Isabella, João Pessoa

“Na nossa escola valorizamos bastante a sétima arte, já 

faz parte do nosso currículo o incentivo à produção cine-

matográfica e também o uso durante as aulas. A presen-

ça da diretora durante a exibição foi fantástico, poder 

acessar criador e criatura e ouvir falar sobre sua obra é 

impagável. Os(as) estudantes apreciaram bastante.” 

Tatiany, João Pessoa

“Excelente. Importante no sentido de disseminar o cine-

ma fora de contextos comerciais como shopping centers. 

A discussão sobre o filme e sua linguagem se torna algo 

tangível ao espectador, que ao interagir com o criador 

assume protagonismo nas indagações e conclusões.” 

Gian, Natal

“É sempre proveitoso quando utilizamos o cinema para 

a quebra de paradigmas” 

Luiz, Rio de Janeiro

Agora é sua vez de repetir essa experiência de forma 

autônoma, promovendo sessões na sua escola, bairro, 

associação, universidade... O material de apoio pode 

ajudar a alimentar o debate. Então, boa sessão. 

– Material de Apoio
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Tuca Siqueira é roteirista e diretora pernam-

bucana com diversos prêmios e incursões em 

curadorias, júri de festivais e oficinas minis-

trando aulas em diferentes áreas do audiovi-

sual. Formada em Comunicação (UFPE), atu-

ou como fotojornalista e se especializou em 

Estudos Cinematográficos. Transitando pelo 

documentário, a ficção e a videoarte, dirigiu 

8 curtas, 4 séries e 2 longas-metragens.

Esse filme um dia foi meu, depois de uma equipe e ago-

ra ele é seu. 

O processo de fazer um filme é sempre uma gestação 

de um mundo simbólico. O longa-metragem Amores 

de Chumbo foi a minha maior escola durante 10 dos 

meus 17 anos de carreira. O filme começa com a ad-

miração pelos que sempre tive aos que carregam con-

sigo histórias de sonhos resistentes aos ditos “anos de 

chumbo”. Filha de ex-presos políticos, sempre acessei 

uma história do Brasil pouco contada em salas de aula. 

Sabe-se que Pernambuco foi o terceiro estado mais 

violento durante o governos militares. Aos nove anos, 

me afetei profundamente com a sensação de injustiça 

- TUCA SIQUEIRA

– Material de Apoio
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diante dos relatos de torturas sofridas pelos meus pais, 

mas também me encantei com a história de muitos que 

defenderam suas ideologias e seus afetos oprimidos 

por uma ditadura que marcou toda a América Latina. 

Fecundada em mim a vontade de transformar esses amores 

num roteiro, a ficção começou a ser gestada com a aprova-

ção de seu desenvolvimento de roteiro no primeiro Edital 

do Audiovisual de Pernambuco, em 2008. Eu escutava his-

tórias reais, me emocionava com elas e criava tantas outras. 

Caminhando com Mannu Costa e a Plano 9, conquis-

tamos a produção, finalização e distribuição por editais 

do Funcultura Audiovisual/PE e de Fundo Setorial do 

Audiovisual, importantes ferramentas de políticas pú-

blicas para o cinema nacional. Em paralelo aos editais, o 

processo de construção da trama trouxe muitos encon-

tros e experiências que deram forma ao filme. Fui con-

vidada a roteirizar e  dirigir dois documentários (o curta 

Vou Contar para os Meus Filhos e o longa A Mesa Verme-

lha) e os tantos relatos de vidas serviram de base para 

os protagonistas da ficção Amores de Chumbo. 
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Em Cuba (sim, eu fui pra Cuba!) aprendi com o mestre ro-

teirista Eliseo Altunaga a defender tais personagens e lá en-

contrei a minha corroteirista carioca e companheira de so-

nhos narrativos, Renata Mizhari, para seguir nessa gestação.

Os laboratórios de roteiro, o BR Lab 2014, as consulto-

rias de roteiro do franco-argentino Miguel Machalski, 

a participação do Cinéma en Développement - Tou-

louse/ Cine Latino 2015, tudo nos alimentava na busca 

dessa história de um amor para três. 

Me orgulha infinitamente que o discurso fílmico tenha 

sido criado, do roteiro à montagem, desenhado na arte 

e pontencializado na produção, por tantas mulheres. 

Os colegas também estiveram conosco e colaboraram 

imensamente para que contássemos essa história. 

Convidamos Aderbal Freire Filho, Jualiana Carneiro da 

Cunha, Augusta Ferraz, Claudinho Ferrario, Riszla, Sari-

nha e outros atores que junto com uma pequena gran-

de equipe toparam o desafio de filmar um longa-metra-

gem em duas semanas e meia. 
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Filmamos em dezembro de 2015, e em 2017 o filme nas-

ceu num cenário político completamente diferente 

onde a ameaça da democracia iniciava sua crescente. 

Participamos de festivais e mostras, nos lançamos em 

circuito comercial, TV, streaming, companhias aéreas e 

ocupamos salas de arte, escolas, universidades e cen-

tros culturais. 

Acredito que a única possibilidade de resistir a qual-

quer cenário do real que está posto é fabular e criar 

novos horizontes acessando a arte. Tem sido uma ale-

gria falar com públicos tão diversos, e é para isso que 

eu faço cinema. Sem o diálogo com o outro não há vida 

na tela. 

Amores de Chumbo nos diz que não há controle sobre 

o tempo diante do amor e do desejo. Na tentativa de 

apagamento histórico, não há futuro na ficção e muito 

menos na vida. Estamos vivos, atentos e levaremos co-

nosco a memória política do nosso país. 

Esse filme foi dedicado a todo e qualquer amor fecun-

dado em tempos inférteis. Esse filme um dia foi meu, 

depois de uma equipe e agora ele é seu. 
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Afetar e ser afetado. Não existe transformar sem ser 

transformado. Não existe afeto sem ser afetado por 

aquilo a que dedicamos nosso afeto. 

Muito cedo, fui afetada pelas imagens em movimento. 

Lembro-me bem das fitas VHS dos fins de semana, fru-

to das intermináveis cartelinhas de fidelidade dos meus 

padrinhos na melhor locadora do bairro. E do encanto 

que era sentar na cadeira do Cinema São Luiz para ver 

filmes com minha mãe. Ou do incômodo que eram as 

cadeiras da sala antiga do cinema da Fundação Joaquim 

Nabuco, nas quais ver Dogville (Lars von Trier, 2003) tor-

nou-se uma espécie de experiência sensorial 3D com o 

 
 

- MANNU COSTA Produtora há mais de 15 anos, é também pro-

fessora de cinema e audiovisual, com pesqui-

sas na área de economia da cultura, políticas 

públicas e dinâmicas de produção. Tem par-

ticipações em curtas, longas, séries de TV e já 

realizou algumas obras como diretora. Além de 

pensar as estratégias de financiamento e de 

mercado, busca participar do processo criativo 

e de desenvolvimento da obra como um todo.

– Material de Apoio
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filme. Entre encantos e desencantos, segui assim com 

minha trajetória de encontros e desencontros, com-

posta de pessoas, histórias, filmes e afetos. 

Um desses encontros foi com Tuca Siqueira e com o 

seu Amores de Chumbo. Diante das dificuldades, se-

guia dizendo pra Tuca: uma hora esse filme sai. E con-

tamos horas, minutos, meses, anos. Após alguns cafés, 

risadas, tentativas, insucessos e sucessos, foram 7 anos 

desde o primeiro “vamos fazer isso juntas?” Num movi-

mento político e afetivo, formamos outros elos, aumen-

tamos a cadeia e, conscientemente ou não, fomos for-

mando um grupo dedicado e muito aguerrido. Demos 

saltos no improvável; resistimos nas intempéries. Isso 

tudo impulsionados pelo desejo profundo de estarmos 

em partilha.  

O cinema, a arte em geral, é capaz de nos salvar to-

dos os dias, refundando nossa humanidade, nossa ca-

pacidade de nos reinventarmos, de inventarmos novos 
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futuros. Filmes oferecem mais que imagens em movi-

mento. Oferecem personagens afetados pelas ausên-

cia/presença de uns e de outros; nuances da história de 

uma sociedade; nos convidam, reativando a memória, a 

revermos o passado para melhor pensarmos o presente; 

apontam, finalmente, uma ética que se baseia no res-

peito profundo aos seres e suas narrativas e verdades. 

Um movimento pela empatia, essa política potente do 

cotidiano, tão necessária, e que eventualmente precisa 

ser, tantas vezes, refundada. 

Há os que acreditam em grandes atos para mudar o 

curso das coisas. E assim o fazem. Há aqueles que acre-

ditam que agir no micro, trabalhar como formiga, pode 

não deixar marcas na superfície, mas é capaz de alimen-

tar uma comunidade inteira, protegida por sua própria 

forma de existência comunal. 

Os textos aqui presentes corporificam - assim como os 

personagens de Amores de Chumbo personificam pas-

sado e presente, verdade e mentira – essas tantas pos-

sibilidades do filme. São vetores de entrada e saída do 
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filme para quem vai assisti-lo, debatê-lo ou analisá-lo. 

São leituras que convidam, ao mesmo tempo, à trajetó-

ria dos seus autores, suas crenças e bagagens, num mo-

vimento empático a qualquer espectador. 

Pessoalmente, a produção é uma escolha. E, como tal, 

busco me conectar com narrativas que me deem a 

chance de estar perto do outro, de me desafiar com o 

heterogêneo, de navegar na diferença e de conhecer 

sempre mais. De aprender, profunda e silenciosamen-

te, com a riqueza que é ser humano, demasiada e as-

sustadoramente humano. De me deixar afetar, positiva 

ou negativamente por esses encontros. 

Que Amores de Chumbo seja, para cada um de vocês, 

essa possibilidade de encontro com a força bruta da 

delicadeza. Que ele possa afetá-los como Chaplin tan-

tas vezes me afetou, quando menina, sem nada dizer. 

E que os espaços coletivos, de produção, circulação e 

fruição sigam sendo uma possibilidade fecunda de so-

nhar, acreditar e realizar. 

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Amores de Chumbo –

18



Uma boa maneira de nos aproximarmos de Amores de 

Chumbo é pela riqueza semântica de seu título. Exis-

te um choque entre as duas palavras que nos reme-

te a campos inteiramente opostos: os amores, com sua 

ressonância leve e romântica, mas já complexa por es-

tar no plural e indicar a possibilidade de um conflito; e 

o chumbo, com sua carga de gravidade, seu peso e a 

inevitável conotação ligada ao período da ditadura, os 

chamados anos de chumbo. 

Mas o choque que se estabelece desde a primeira cena 

é entre o presente e o passado. Melhor dizendo, entre 

a ordem aparente em que se organiza a vida no presen-

te e a desordem que o passado instaura ao se reapre-

sentar de repente. Lúcia e Miguel estão comemorando, 

entre familiares e amigos, os seus 43 anos de feliz união 

quando ele recebe a notícia de que Maria Eugênia (a 

Maê), um amor da época da resistência à ditadura, vol-

tou da França e está em Recife. 

- CARLOS ALBERTO MATTOS Jornalista, crítico e pesquisador de cinema. 

Autor de Sete Faces de Eduardo Coutinho”, 

Cinema de Fato – Anotações sobre docu-

mentário e mais seis livros sobre cineastas 

brasileiros. Foi coordenador de audiovisual 

do Centro Cultural Banco do Brasil RJ e edi-

tor da revista Filme Cultura. Escreve no blog 

carmattos.com e no Portal Carta Maior.

– Material de Apoio
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A simples oportunidade de rever uma antiga paixão 

vai se transformar numa reviravolta brutal com a re-

velação de um segredo que havia selado o destino de 

Miguel, Lúcia e Maê quatro décadas atrás. Um pacote 

de cartas interceptadas alterou o percurso de suas vi-

das numa medida difícil de aferir. A partir daí, uma sé-

rie de questões são compartilhadas entre os persona-

gens e o espectador, como a reavaliação de toda uma 

vida em comum, a suposição de uma outra vida que 

não aconteceu, os limites do ressentimento, a possi-

bilidade do perdão e os rearranjos que a realidade da 

vida nos obriga a fazer.  

Sem recorrer a nenhum flashback, o filme nos conduz 

durante pouco mais de uma hora e meia entre presen-

te e ecos do passado, como quem caminha delicada-
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mente entre cristais. Afora as fichas do DOPS consulta-

das por Maê, as únicas materializações do passado são 

arquitetônicas: a velha casa onde estavam escondidas 

as cartas de Miguel e Maê e a antiga Casa de Detenção 

de Recife, cenário de uma das mais belas cenas do fil-

me. Ali os dois ex-namorados atualizam suas memórias 

e conferem à cela do presídio um sentido inesperado, 

ligado à recuperação do amor. 

A memória não pode ser uma cela, uma vez que o pas-

sado já se foi, como diz a frase de Neruda citada por 

Miguel e seu filho: “Hoy es hoy y ayer se fue”. O filho 

Ernesto “Che” compreende o drama dos pais, mas não 

quer carregar o fardo da história deles. Pertence a uma 

geração que não viveu a ditadura, trabalha com a leveza 

dos artefatos virtuais, o oposto do chumbo, e lida me-

lhor que os pais com a separação conjugal.  

Miguel, ao contrário, demonstra inquietação com “o 

que é real” em suas aulas de Sociologia. É um homem li-

gado à noção de compromisso, daí sua sensação de ex-

travio ao se saber enganado durante mais de 40 anos. 
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Ex-preso político na penitenciária da ilha de Itamaracá 

(como Luciano Siqueira, pai da diretora do filme), Mi-

guel é fiel a suas guayaberas (camisas popularizadas pe-

los cubanos) e aos versos revolucionários. A volta de 

Maê o anima até mesmo a retomar o spray e fecundar 

um muro da cidade com uma frase sobre os sonhos. 

É interessante notar que tanto Lúcia quanto Maê têm 

seu momento de fazer uma espécie de dança de sedu-

ção perante Miguel. Nessa expressão tristemente irôni-

ca do triângulo amoroso, fica marcado o seu impasse. 

Na dança de Lúcia, a impossibilidade está dada pelo 

fato de que Miguel já sabe da proximidade de Maê. Na 

dança desta, ambos têm consciência da efemeridade 

do seu encontro. 

O sabor doce-amargo de Amores de Chumbo provém da 

irrealização desses amores ideais, ao mesmo tempo que 

se confirmam os amores possíveis. Uma sombra a mais 

de irrealização se lança sobre Maê na cena em que ela 
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simula uma gravidez diante do espelho depois de tomar 

conhecimento de que Miguel e Lúcia têm filho e neta. 

Tantas lacunas e enganos, contudo, não paralisam os 

personagens, e esta é uma das qualidades mais inspira-

doras do filme. Há sempre um passo adiante para cada 

um depois de olhar para trás. Esse é o movimento que 

Tuca Siqueira parece sugerir em sua mescla de filme ro-

mântico, drama político e performance teatral. 

O reencontro entre Miguel e Maê se dá num debate 

após a apresentação da peça Procura-se um Corpo, 

em que os atores “desenterram” fotografias de mortos 

e desaparecidos na ditadura e confrontam o público 

com elas. Em outro momento, Maê observa fotos ma-

cabras de cadáveres nos arquivos do DOPS. É preciso 

contemplar o passado, compreendê-lo e colocá-lo em 

perspectiva antes de seguir em frente. 
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Se alguns tentam hoje negar os horrores dos anos de 

chumbo, ou mesmo glorificá-los, é necessário reafirmá-

-los como coisa hedionda e inaceitável. Só assim, no 

amor como na política, conseguiremos deixar as pedras 

do caminho para trás, como recomendou Bob Dylan. 



O Brasil ainda não concluiu sua transição à democracia 

após a ditadura civil militar instaurada com o golpe de 

Estado de 1964. Em especial, carece o Estado brasilei-

ro de apurar as graves violações dos direitos humanos 

executadas por agentes do poder público, muitas vezes 

com a cumplicidade do setor empresarial. Esse deficit 

produz consequências na vida atual, sobretudo por es-

timular o hábito da falta de informação e da impunida-

de, debilita o espírito crítico da sociedade e, por ou-

tro lado, incentiva órgãos públicos a se manterem como 

enclaves contrários aos valores democráticos.

O que diferencia o Estado de Direito é o reconhecimen-

to da validade dessas reconstituições após o retorno à 

democracia, sobretudo em pulsão pela vontade política 

- LUCIANA ALMEIDA Jornalista e Docente com foco em 

Audiovisual, Mestra (UFPE) e Dou-

tora (UFRJ) em Comunicação Social. 

Pesquisadora de Cinema Brasileiro e 

Latino-Americano, atua, principal-

mente, nas relações entre Memória, 

Arquivo, Gênero & História Oral. 

– Material de Apoio
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de se esclarecer e se punir as violências cometidas pelos 

ditadores e suas polícias políticas. O prolongamento da 

concepção de quantos foram os atingidos pela ditadura 

civil militar amplia-se à medida que os arquivos são re-

velados e o direito à informação assegurada. A primeira 

ação em termos de reparação foi dada em 2001, com a 

instauração da Comissão de Anistia pelo então presiden-

te Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Até o estabele-

cimento da Comissão Nacional da Verdade em 2012 pela 

presidenta Dilma Rousseff (PT), a Comissão de Anista re-

gistrava treze anos de atividade e o aceite de mais de 35 

mil pedidos de indenização a danos causados às vítimas.

Após o relatório da CNV, ficou oficialmente declarado 

e documentado que a ditadura prejudicou, perseguiu 

e puniu, no aspecto materialmente físico e no plano 

burocrático, a vida de crianças, camponeses, indíge-

nas, intelectuais, artistas, funcionários públicos e líde-

res religiosos, e não só de grupos de guerrilha armada 

ou membros de organizações de esquerda. Depois de 

dois anos e sete meses de trabalho, a CNV apontou no 

relatório final a participação de 377 agentes responsá-

veis pela repressão, 536 sindicatos sob intervenção e 
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434 entre mortos e desaparecidos, sendo que 210 con-

tinuam com seus corpos ocultados. Foram 6.591 mili-

tares perseguidos1. Para Pedro Dallari, advogado, pro-

fessor universitário e coordenador da CNV, os dados 

devem ser ainda maiores, pois houve assassinato de 

camponeses, índios e líderes em comunidades distan-

tes dos principais centros de repressão que se localiza-

vam nas zonas urbanas.

Foram 500 mil cidadãos investigados pelos órgãos de 

segurança; 200 mil detidos por suspeita de subversão; 

50 mil presos só entre março e agosto de 1964; 11 mil 

acusados nos inquéritos das Auditorias Militares, cinco 

mil deles condenados, 1.792 dos quais por “crimes po-

líticos” catalogados na Lei de Segurança Nacional; dez 

mil torturados nos porões do DOI-Codi; seis mil apela-

ções ao Superior Tribunal Militar (STM), que manteve as 

condenações em dois mil casos; dez mil brasileiros exi-

lados; 4.862 mandatos cassados, com suspensão dos di-

reitos políticos, de presidentes a governadores, de se-

1 O relatório final foi apresentado oficialmente no 

dia 10 de dezembro de 2014. Disponível em <http://cnv.

memoriasreveladas.gov.br/ > Acesso julho, 2019.
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nadores a deputados federais e estaduais, de prefeitos 

a vereadores; 1.148 funcionários públicos aposentados 

ou demitidos; 1.312 militares reformados; 1.202 sindica-

tos sob intervenção; 245 estudantes expulsos das uni-

versidades pelo Decreto 477 que proibia associação e 

manifestação; 128 brasileiros e dois estrangeiros bani-

dos; quatro condenados à morte (sentenças depois co-

mutadas para prisão perpétua); 707 processos políticos 

instaurados na Justiça Militar; 49 juízes expurgados; três 

ministros do Supremo afastados; o Congresso Nacional 

fechado por três vezes; sete assembleias estaduais pos-

tas em recesso; censura prévia à imprensa, à cultura e 

às artes (CUNHA, 2014)2. Mesmo depois da publicação 

do relatório final da Comissão da Verdade em 2014, as 

Forças Armadas não pediram publicamente desculpas 

pelos seus atos. 

A hegemonia do consenso conservador, no campo da 

política no Brasil, negociou a saída da ditadura sem pre-

ver qualquer punição ou sanção para os militares que 

torturaram brutalmente homens e mulheres, que dis-

solveram famílias ocultando corpos, que roubaram 

a infância de crianças que chegaram a ser encarcera-

das pelo seu sistema repressivo. A Comissão da Verda-

de do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” realizou o 

ciclo de audiências “Verdade e Infância Roubada” em 

2013, com quarenta testemunhos de filhos de presos 

2 CUNHA, Luiz Cláudio. Artigo: Por que os generais 

não imitam a Rede Globo? Publicado online 14/01/2014. 

Disponível em <http://observatoriodaimprensa.com.br/

marcha-do-tempo/_ed782_por_que_os_generais_nao_

imitam_a_rede_globo_/ >. Acesso Agosto, 2019.
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políticos, perseguidos e desaparecidos. Agora adultos, 

entre 40 e 50 anos de idade, relataram que, enquan-

to crianças, foram sequestrados e escondidos em cen-

tros clandestinos de repressão. Afastados de seus pais 

e de suas famílias, foram enquadrados como “elemen-

tos” subversivos pelos órgãos repressivos e até banidos 

do país. Foram obrigados a morar com parentes distan-

tes, a viver com nomes e sobrenomes falsos, impedidos 

de conviver, crescer e conhecer os nomes verdadeiros 

de seus pais. 

Há consequências diretas no fato de não criarmos his-

toricamente uma agenda pública de garantia dos direi-

tos humanos, sobretudo do direito das mulheres – é 

urgente enfrentar esse legado violento em termos de 

um pacto social. Há uma História para se passar a lim-

po e uma geração que atualiza essa questão no cinema 

brasileiro. O chamado cinema Pós-Retomada produziu 

uma série de filmes que tecem uma correlação entre 

História, memória geracional e o regime de violência da 

ditadura. É ali que Amores de Chumbo (2018) da cineas-

ta Tuca Siqueira está posto. Sua produção audiovisual, 

tanto no gênero documental quanto ficcional trata so-

bre o resgate dessa memória, a problemática da auto-

ridade subjetiva e a qualidade experiencial de gênero 

nesses processos de lembrança, sofrimento e supera-

ção. Tuca Siqueira faz parte dessa geração que reivindi-

ca uma memória, presentificada em biografias proteti-

vas – para que tais fatos não se repitam, para que não 

se enraízem dentro de uma cultura de apagamentos. 

Tuca Siqueira, Flávia Castro, Mariana Pamplona, Maria 

Clara Escobar, Petra Costa, dentre outras cineastas, são 
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parte de uma segunda geração pós-ditadura. Seus filmes 

cruzam as relações entre o Cinema e a História: produ-

ção estética e ética sobre a experiência de violência do 

Estado, na tentativa de problematizar determinados mi-

tos e inúmeros silêncios acerca do legado da ditadura. 

São produções audiovisuais realizadas por mulheres en-

tre as duas primeiras décadas dos anos 2000, quando se 

inicia uma tendência nas práticas discursivas e na produ-

ção de subjetividades politizadoras na história do cine-

ma brasileiro. Apresentam-se, portanto, filmes que tra-

tam de narrativas centradas em “pequenas histórias” com 

uma proposta de politização dos imaginários de memó-

rias geracionais marcadamente no Pós-Retomada — pe-

ríodo onde temos a política de produção audiovisual 

consolidada através do contínuo fomento da Ancine.

Há um quadro geral narrativo vinculado ao protagonis-

mo do self (discurso do “eu”), uma prerrogativa de se fa-

lar sobre si ao tratar dos traumas, ao evocar perdas entre 

seus entes. A fala ancorada na subjetividade, do reflexo 

do “eu”, amplifica uma escrita historiográfica relacionada 

às trajetórias de vida, além de buscar verdades históricas 

sobre traumas históricos. Seria essa cultura da memória 

a partir do “eu” apenas um traço para se legitimar uma 

vivência contemporânea? Seria a alteridade vivenciada 

por essas mulheres, uma forma intransigente de biogra-

far este mundo visível? 

Ora, o dano político e social e todo o legado que o 

regime militar trouxe é atual, claro e cínico. Estudar 

a construção da memória pública da ditadura é pro-

blematizar, também, como se sucedeu a negociação 

com a violência institucional – inclusive, a contraditó-
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ria orientação da Comissão Nacional da Verdade em 

não acionar judicialmente os agentes públicos que co-

meteram crimes com leniência do Estado repressivo. 

É preciso criar ações pedagógicas diante da naturali-

zação de tamanha barbárie, sermos produtivos com 

esse traço de memória. O cinema pode e deve ser um 

reconstituidor de lugares dessas memórias.

A cultura visual e suas formas de representação em 

imagem-movimento possibilitam uma melhor sensi-

bilização para questões de reparações históricas. Por 

meio da fruição estética, a divulgação das imagens fic-

cionais e/ou documentais atualizam os arquivos e, as-

sim, criam-se outras possibilidades de seus usos. Essas 

instâncias imagéticas em conflito, suas realidades em 

jogo, produzem filmes com apropriação de subjetivi-

dades. São filmes que revelam através do campo sen-

sível o que ainda resta da ditadura, inclusive, propõe 

novas leituras até então não particularizadas.
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Nos documentários de Tuca Siqueira, filha de Luci e Lu-

ciano Siqueira, membros do Partido Comunista do Bra-

sil (PCdoB), o roteiro é baseado em entrevistas dos so-

breviventes. Tanto em Vou contar para os meus filhos 

(2010) e A mesa vermelha (2012) a argumentação está 

baseada na experiência do preso político. No primei-

ro filme, ela trouxe o depoimento das presas políticas 

da Colônia Penal Feminina Bom Pastor no Recife e, no 

segundo, aborda a vivência do cárcere dos presos polí-

ticos na unidade prisional Barreto Campelo em Itama-

racá. O relato de Lilian Gondim em Vou contar para os 

meus filhos (2010) e na atuação da Comissão Estadual 

da Memória e Verdade Dom Hélder Câmara evidencia 

como foram as práticas de repressão operadas contra 

as mulheres pelo Comando Militar do Nordeste. Em 

A mesa vermelha, destaca-se o testemunho de Mário 

Melo pautando o tema das greves de fome e a atua-

ção dos coletivos dentro do presídio, como foram as re-

des de solidariedade entre as mulheres na mobilização 

pela campanha da Anistia. Os documentários de Tuca 

Siqueira trouxeram à tona assuntos até então silencia-

dos sobre uma memória pública da estrutura autoritária 

em Pernambuco. Já no seu primeiro longa-metragem, 
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Amores de Chumbo (2018), Tuca apresenta como a ex-

periência pós-exílio dilacerou relações, postergou rede 

de afetos, sobretudo entre pais e filhos, e deflagram, 

até hoje, tensões geracionais. Há uma série de perdas e 

traumas enunciadas nas cartas, memórias que precisam 

ser desarquivadas ou, simplesmente, transformadas em 

cinzas pelos seus personagens. 

Memória social é, também, uma batalha a respeito dos 

caminhos trilhados pelos processos de transição incon-

clusos e no valor precário atribuído a ideia de democra-

cia na nossa sociedade. A autorreflexividade trazida por 

filmes como Amores de Chumbo apresenta uma instân-

cia dissidente do cinema, protagoniza não só uma vira-

da subjetiva, mas também uma reflexão sobre identida-

des cristalizadas entre o passado e o presente. Amores 

de Chumbo apresenta na micro-história entre sujeitos 

que tem seu passado em looping. A câmera direta livre 

da Tuca Siqueira é um personagem dentro da narrati-

V
IC

TO
R 

JU
C

Á

– Material de Apoio

33



va, seu enquadramento valora os beijos, os abraços e 

os diálogos que estão há décadas em espera. Seu cine-

ma dissonante demonstra que a clivagem do self pode 

ser uma forma empoderadora em casos de lutas políti-

cas reparatórias. Tal impulso arquivístico é característi-

co da produção artística contemporânea, mas no caso 

brasileiro, reitera uma contra-memória a partir de nos-

sa historicidade. Pois, busca partilhar histórias de vida 

e democratizar arquivos, enuncia os rastros ao cintilar 

traços do passado a partir do nosso presente, como di-

ria Walter Benjamin.



Esse texto não é sobre Amores de Chumbo, é sobre 

mim. Alguma vez é sobre o filme que assistimos? A ima-

gem projetada na tela em branco reflete e projeta-se 

no fundo da minha retina, mergulha no que sou, tela 

nunca em branco, cheia de memórias, lembranças, do-

res e alegrias.

A intimidade da ditadura militar no Brasil, essa memó-

ria que, desafortunadamente, nós, brasileiras e brasilei-

ros cuidamos para que ficasse escondida no fundo do 

armário de uma casa abandonada. Essa dor e ferida que 

não queríamos exposta ao mundo, aos outros, nem a nós 

mesmos. Talvez porque uma das maiores mentiras que a 

- JANE PINHEIRO Jane Pinheiro é Professora Titular aposen-

tada do Colégio de Aplicação. Atualmente, 

trabalha com cinema-educação, festivais 

de cinema, escreve romances e poesias, fo-

tografa, borda, faz videopoemas e viaja pelo 

mundo conhecendo pessoas e paisagens. 

Criou e integra o LEVE – UFPE. Publicou Tiri-

tot, Por causa do sal, Arte Contemporânea 

no Recife dos anos 1990, dentre outros.
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ditadura nos fez crer como verdade, é que o silêncio sal-

va. Saber calar, ainda que sob tortura, pode salvar meu 

companheiro/a ou condená-lo/a à morte. Se isso valia no 

momento em que os cárceres estavam repletos de pes-

soas que sequer tiveram direito a julgamento, de alguma 

forma, permaneceu agindo sobre nós de inúmeras ma-

neiras mesmo depois da abertura política. 

Não, nós não fizemos o barulho que os nossos desapa-

recidos mereciam, não escavamos profundamente o solo 

na busca por justiça. Sobre suas memórias, porque não 

reclamamos seus corpos com a intensidade necessária, 

uma fina camada de areia. Nós não reafirmamos cotidia-

namente, não relembramos publicamente as atrocida-

des do regime militar. Optamos por ser o povo pacífico 

e alegre que cozinha ódios submersos nas desigualdades 

de classe para sempre fincadas num ideário de casa gran-

de e senzala. Curiosamente, essa senzala não aparece no 

filme de Tuca, representado por nenhum subemprego. 

Agora, parece que estamos pagando um preço muito alto 

por nosso silêncio. Digo um silêncio político. Por que não 

saímos às ruas todas as semanas, com as nossas pás esca-

vando a memória e trazendo à tona tudo que se passou 

naquele período sombrio? Os livros enterrados no quin-

tal de casa, aquele cômodo da casa pra onde as crianças 

não podiam ir sem saber que havia uma vida sendo sal-

va, a mãe que foi raptada no portão de casa na frente da 

família, o pai que sumiu logo em seguida, as crianças re-

partidas entre amigos e familiares, as brigas entre casais 

porque um se arriscava mais que outro. Tão pouco esca-

vamos a fundo os motivos econômicos de tanta atroci-

dade. Nem aqueles motivos que levaram à abertura polí-
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tica do país. Recebemos quase como uma dádiva a volta 

da democracia. Não estou negando a luta, as passeatas, 

o trabalho cotidiano e quase invisível de muita gente. 

Mas, na nossa fábula, prevalece a imagem de que os mi-

litares nos concederam, de volta, a liberdade. E levamos 

tão a sério a ideia de que a verdade pode ser relativizada 

que hoje alguns são capazes de questionar a existência 

de uma ditadura na história do nosso país.

Mas eu falava de mim. Cresci na ditadura.  Tinha dois anos 

quando o golpe de 1964, aconteceu. Aos dois anos, não 

fazia ideia de nada. Minha memória da ditadura começa 

aos quatro, cinco anos de idade, quando fui alfabetizada. 

Lembro-me, claramente, dos muros pichados com “vote 

nulo” e “abaixo a ditadura”, e ainda dos cartazes com as fo-

tos dos procurados, pregados em sabe-se lá que paredes 

dos lugares que, menina, frequentava. Aos quatro, cinco 

anos, as letras com aquelas marcas tão grosseiras de trin-

cha nos muros se tornavam muito dramáticas. 
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Recentemente, com a desculpa dessa coisa que virali-

zou no Instagram, o #tbt, Throwback Thursday, passei 

a postar fotos minhas dos anos 1980, 1970. Só aos pou-

cos me dei conta que esse movimento que fazia, de re-

torno ao cotidiano da ditadura, era uma maneira, muito 

própria, de dizer a mim mesma, ou de lembrar-me, que 

existiam brechas. E que, se existiam brechas naquele 

momento, haveremos de encontrá-las agora. De novo. 

Outras brechas. Para viver momentos de felicidade e 

para lutar contra todo tipo de atrocidades nesses tem-

pos obscuros que se anunciam

É nessa temperatura interna de alguém que cresceu 

numa ditadura, e se vê adentrando em outra, e se per-

gunta tanta coisa sobre o seu próprio silêncio, que as-

sisto ao filme de Tuca, esse filme desses amores que 

talvez não tenham sido vividos inteiramente, ou que 

foram interrompidos por algo externo a eles.

A primeira fala que me corta, me atravessa, é quan-

do Miguel, na festa de casamento, anuncia que não 

tem dúvidas que Lúcia é a mulher da vida dele. Antes 

que qualquer outra coisa se desenrole, essa afirmação 
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me apresenta a dúvida que nele persiste. Só alguém, 

a quem a dúvida persegue, formularia tal frase numa 

festa de bodas. Imediamente, imaginei como deveria 

ser difícil para ela conviver com essa informação dúbia, 

eu te amo, mas talvez tu não sejas a mulher da minha 

vida; eu te amo, mas pode até ser que eu tenha raiva 

de ti. Acredito que esses pensamentos tenham vindo 

com tanta força porque já vivi relações onde reinavam 

a linguagem paradoxal: coisas que eram expressas ver-

balmente, mas contraditas no cotidiano pelos gestos.

A volta de Maê, e com ela o tanto de coisas que esta-

vam submersas e emergem, me faz pensar muitas coi-

sas. Principalmente porque o filme nos deixa muito 

espaço para isso. A trama não é dada por inteiro. So-

mos convidadas/os a fabular, a inventar internamente 

diálogos, sensações, incertezas. A nos deslocar de uma 

dor para outra. A dor de ficar e cuidar; a dor de esco-

lher partir e sentir que abandona; a dor de aceitar ser 

abandonado e pensar-se traído; a dor de ter sido ge-

rado em meio a essa confusão e ambiguidade de sen-

timentos; a dor de ser filho da dor e querer buscar es-

paços de afirmação da vida, e um pouco de distância 

da própria história.
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A volta de Maê me faz pensar que mais do que sobre o 

amor, esse filme é sobre o silêncio. O silêncio de um ano, 

dessa que partiu para manter-se viva, matando muitas 

coisas dentro de si. O silêncio daquela que ficou, e calou 

para manter-se viva, a si, ao filho, e ao que ela chamou 

de amor. O silêncio daquele que, frágil, reinventa o amor, 

abafando outro. O silêncio daquela que volta e nada re-

vela sobre sua vida afetiva para resgatar uma fagulha do 

amor que acredita roubado. 

A volta de Maê também me faz pensar que a vida, como a 

água, busca brechas por onde escorrer, força espaços para 

existir, ocupar, como a adolescente que eu fui, e conse-

guiu espaços de felicidade, ainda que todo o regime ten-

tasse anular a minha existência e das pessoas que amava.
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EQUIPE

Concepção CECÍLIA DA FONTE, MANNU COSTA,  

TUCA SIQUEIRA.

Coordenação e Organização MANNU COSTA

Produção Executiva MANNU COSTA, TAMY DE PAULA

Design e Diagramação MIRAH ATELIÊ DE IDEIAS  

(PAULA K. SANTOS E JULIANA SANTOS)

Textos CARLOS ALBERTO MATTOS, CECÍLIA DA FONTE,  

JANE PINHEIRO, LUCIANA ALMEIDA, MANNU COSTA  

E TUCA SIQUEIRA

Fotos DIVULGAÇÃO, ANA SIQUEIRA, TOM CABRAL, 

VICTOR JUCÁ

DISTRIBUIÇÃO ALTERNATIVA
Sessões gratuitas organizadas pela produção, seguidas de 

debate com a diretora do filme. 

 

Coordenação CECILIA DA FONTE (VENTANA FILMES)

Coordenação de Produção MANNU COSTA (PLANO 9)

Produção Executiva: TAMY DE PAULA

Material de Apoio para Sessões  

do filme Amores de Chumbo
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Comunicação/Redes sociais: JULIANA SANTOS  

(MIRAH ATELIÊ DE IDEIAS)

Comunicação/Design gráfico: PAULA K. SANTOS 

(MIRAH ATELIÊ DE IDEIAS)

Espaços e Instituições participantes da etapa  

de distribuição alternativa

CAMPINA GRANDE, PB

Central de Aulas da Universidade Estadual da Paraíba

JOÃO PESSOA, PB 

Escola Municipal Major Adolfo Maia

Cine Aruanda / CCTA / UFPB

Ecit Presidente João Goulart

Ecit/JP

FORTALEZA, CE

Escola Municipal Professora Antonieta Cals

Fundação Marcos Bruin

Porto Iracema das Artes

Escola Irmão Urbano Gonzalez Rodriguez

Vila das Artes

Escola Hugen de Oliveira

Rede Cuca

CineMolotov - Centro Cultural Belchior
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NATAL, RN

Escola Estadual Almirante Newton Braga de Faria

Coletivo Viramundo

Escola Pública São Gonçalo Amarante

UFRN

Cineclube Natal - Una casa

RECIFE, PE

Cineclube Cinema no Hospital Agamenon Magalhães

IFPE - Recife

UNIFG - Jaboatão dos Guararapes

Faculdade de Direito do Recife - UFPE

RIO DE JANEIRO, RJ

UFF - IACS - Niterói

SINTSAÚDERJ - Sessão em parceria com OAB-RJ

EBA/IGEO/UFRJ 

Cincelcube Cinerama - UFRJ

Academia Internacional de Cinema - AIC

SÃO PAULO, SP

Oficinas Culturais - Oswald de Andrade 

Ocupação Cultural Mateus Santos - Cine Pipoca

B_arco

CEU - Vila Atlântica
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