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AULÃO ESPECIAL: FILMES E SÉRIES

AULÃO ESPECIAL: 130 ANOS DA LEI ÁUREA: ABOLIÇÃO?
Filmes e Séries relacionados às temáticas da Escravidão, da Abolição e de suas heranças na 
contemporaneidade, no Brasil e no Mundo.

3. DJANGO LIVRE
Django é um escravo negro liberto que, sob 
a tutela de um caçador de recompensas ale-
mão, torna-se um mercenário e parte para 
encontrar e libertar a sua esposa das garras 
de Monsieur Calvin Candie, charmoso e ines-
crupuloso proprietário da Candyland, casa 
no Mississippi onde escravas são negociadas 
como objetos sexuais e escravos são coloca-
dos pra lutar entre si.
Data de lançamento: 18 de janeiro de 2013
Duração: 2h 44min
Direção: Quentin Tarantino
Gênero:  Faroeste
Nacionalidade: EUA

4. DOZE ANOS DE ESCRAVIDÃO
Baseado na incrível história da luta de um 
homem pela sobrevivência e liberdade. Nos 
Estados Unidos antes da Guerra Civil, Solo-
mon Northup (Chiwetel Ejiofor), um homem 
negro e livre do estado de Nova York é se-
questrado e vendido como escravo. Enfren-
tando a crueldade (personificada pelo per-
verso dono de escravos interpretado por 
Michael Fassbender), bem como inesperadas 
gentilezas, Solomon luta não só para sobre-
viver, mas também para manter sua dignida-
de. No décimo segundo ano de sua inesque-
cível odisseia, um encontro ao acaso com um 
abolicionista canadense (Brad Pitt) mudará 
sua vida para sempre.
Data de lançamento: 21 de fevereiro de 2014 
Duração: 2h 13min
Direção: Steve McQueen (II)
Gêneros: Drama, Histórico
Nacionalidade: EUA

1. AMISTAD
Baseado em um evento real, este filme rela-
ta a incrível história de um grupo de escra-
vos africanos que se rebela e se apodera do 
controle do navio que os transporta e tenta 
retornar à sua terra de origem. Quando o 
navio, La Amistad, é aprisionado, esses es-
cravos são levados para os Estados Unidos, 
onde são acusados de assassinato e são jo-
gados em uma prisão à espera do seu desti-
no. Uma empolgante batalha se inicia, o que 
capta o interesse de toda a nação e confron-
ta os alicerces do sistema judiciário norte-
-americano. Entretanto, para os homens e 
mulheres sendo julgados, trata-se simples-
mente de uma luta pelos direitos básicos de 
toda a humanidade... liberdade.
Data de lançamento: 20 de fevereiro de 1998 
Duração: 2h 28min
Direção: Steven Spielberg
Gêneros: Drama, Histórico
Nacionalidade: EUA

2. CRASH: NO LIMITE
Jean Cabot (Sandra Bullock) é a rica e mima-
da esposa de um promotor, em uma cidade 
ao sul da Califórnia. Ela tem seu carro de 
luxo roubado por dois assaltantes negros. O 
roubo culmina num acidente que acaba por 
aproximar habitantes de diversas origens 
étnicas e classes sociais de Los Angeles: um 
veterano policial racista, um detetive negro e 
seu irmão traficante de drogas, um bem-su-
cedido diretor de cinema e sua esposa, e um 
imigrante iraniano e sua filha.
Data de lançamento: 28 de outubro de 2005 
Duração: 1h 47min
Direção: Paul Haggis
Gêneros: Drama, Suspense
Nacionalidade: EUA
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5. QUILOMBO
Em torno de 1650, um grupo de escravos se re-
bela num engenho de Pernambuco e ruma ao 
Quilombo dos Palmares, onde uma nação de 
ex-escravos fugidos resiste ao cerco colonial. 
Entre eles, está Ganga Zumba, príncipe africa-
no e futuro líder de Palmares, durante muitos 
anos. Mais tarde, seu herdeiro e afilhado, Zum-
bi, contestará as idéias conciliatórias de Ganga 
Zumba, enfrentando o maior exército jamais 
visto na história colonial brasileira.
Data de lançamento: 7 de junho de 1984 
Duração: 1h 50min
Direção: Carlos Diegues
Gênero: Comédia dramática
Nacionalidade: Brasil

6. BESOURO
Bahia, década de 20. No interior os negros 
continuavam sendo tratados como escravos, 
apesar da abolição da escravatura ter ocor-
rido décadas antes. Entre eles está Manoel 
(Aílton Carmo), que quando criança foi apre-
sentado à capoeira pelo Mestre Alípio (Ma-
calé). O tutor tentou ensiná-lo não apenas os 
golpes da capoeira, mas também as virtudes 
da concentração e da justiça. A escolha pelo 
nome Besouro foi devido à identificação que 
Manuel teve com o inseto, que segundo suas 
características não deveria voar. Ao crescer 
Besouro recebe a função de defender seu 
povo, combatendo a opressão e o preconcei-
to existentes.
Data de lançamento: 30 de outubro de 2009
Duração: 1h 35min
Direção: João Daniel Tikhomiroff
Gênero: Ação
Nacionalidade: Brasil

7. LINCOLN
Baseado no livro “Team of Rivals: The Genius 
of Abraham Lincoln”, de Doris Kearns Goo-
dwin, o filme se passa durante a Guerra Civil 
norte-americana, que acabou com a vitória 
do Norte. Ao mesmo tempo em que se pre-
ocupava com o conflito, o o 16º presidente 
norte-americano, Abraham Lincoln (Daniel 
Day-Lewis), travava uma batalha ainda mais 
difícil em Washington. Ao lado de seus co-
legas de partido, ele tentava passar uma 
emenda à Constituição dos Estados Unidos 
que acabava com a escravidão.
Data de lançamento: 25 de janeiro de 2013
Duração: 2h 29min
Direção: Steven Spielberg
Gêneros: Biografia, Drama
Nacionalidade: EUA

8. QUANTO VALE OU É POR QUILO
Uma analogia entre o antigo comércio de es-
cravos e a atual exploração da miséria pelo 
marketing social, que forma uma solidarie-
dade de fachada. No século XVII um capitão-
-do-mato captura um escrava fugitiva, que 
está grávida. Após entregá-la ao seu dono e 
receber sua recompensa, a escrava aborta o 
filho que espera. Nos dias atuais uma ONG 
implanta o projeto Informática na Periferia 
em uma comunidade carente. Arminda, que 
trabalha no projeto, descobre que os compu-
tadores comprados foram superfaturados e, 
por causa disto, precisa agora ser eliminada. 
Candinho, um jovem desempregado cuja es-
posa está grávida, torna-se matador de alu-
guel para conseguir dinheiro para sobreviver.
Data de lançamento: 20 de maio de 2005 
Duração: 1h 50min
Direção: Sergio Bianchi
Gênero: Drama
Nacionalidade: Brasil
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9. DIAMANTE DE SANGUE
Um ex-mercenário transformado em contra-
bandista (Leonard DiCaprio). Um pescador 
mende (Djimon Hounsou).
No meio de uma guerra civil explosiva que 
toma conta de Serra Leão em 1999, esses 
homens somam forças em duas missões de-
sesperadoras: recuperar um raro diamante 
rosa, de imenso valor, e resgatar o filho do 
pescador, feito soldado ainda criança para 
se juntar às tropas rebeldes, que rasgam as 
belas e intocadas paisagens do país com um 
trilha de sangue e tortura.
Data de lançamento: 5 de janeiro de 2007 
Duração: 2h 23min
Direção: Edward Zwick
Gêneros: Aventura, Drama, Suspense
Nacionalidades: EUA, Alemanha

10. CARA GENTE BRANCA (SÉRIE)
As mais refinadas faculdades americanas 
podem representar uma enorme carga de 
estresss para seus alunos. Tensões sociais, a 
pressão acadêmica e o medo que vem com a 
chegada à idade adulta podem ser aterrori-
zantes. Pior que isso, só se você for um afro-
-americano, tendo que lidar com os alunos 
majoritariamente brancos e os estigmas as-
sociados a você pela sociedade.
Data de lançamento: 23 de março de 2016
Duração: 30min (média por episódio)
Direção: Justin Simien
Gênero: Comédia
Nacionalidade: EUA


