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Dourados anos rebeldes
Dois grandes documentários para exaurir a curiosidade sobre os agitados anos JK e João Goulart
C!áudío Rocha

r 	 históriapor seus projetos ar-
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(	 rojados como, por exemplo,
? ) ( \ a construção da Capital -

Brasília - em apenas três
4 meses. Apesar da oposição

sofrida por seu governo, 1K
conseguiu cumprir seu man-
dato até  fim.

1	 "Jango" aborda a traje-
'—	 - tória do único presidente
-k	 brasileiro a morrer no exí-

	

.	 lio. A fita narra, através da#	 perfeita combinação entre
I11i som e imagem, a ascenção e

UUHdUd e reprimida, en-	 Jango e O. Anos ^ de SÍMo Tendier, no Videoclube	 queda do presidente João
quanto os revolucionários
anos 60 se diluíam em algo distante e inatingível. O governo agia
e a maior parte da população "procurava discos voadores no céu"
como na canção de Caetano Veloso, composta em Londres.

Para os desmemoriados nacionais, Sílvio Tendier tratou de
resgatas um importante momento da história brasileira e nos traz
dois excelentes documentários que permitem uma melhor com-
preensão de todo o processo político e social, atravessado pelo
País nas décadas de 50 e 60: "Os Anos 1K" e "Jango".

"Os Anos JK" aborda a trajetória de um dos mais controver-
tidos políticos da República. Baseando seu governo no plano de
metas, "50 anos em 5", Juscelino KubitschekdeOliveira foi eleito
com 36% dos votos válidos, fato que ameaçou sua posse sob a
alegação de não ter alcançado maioria absoluta. O GovernoJK foi
marcado pela abertura do mercado ao capital estrangeiro - com
a implantação da indústria automobilística e aceleração da
produção naval - e a disparada da inflação. Juscelino marcou a

O ano de 1964 marcou A '
profundamente a história do ML 11
Brasil. Enquanto a Europa e
os Estados Unidos expen-	 .
mentavam a revolução se-
xual e a liberdade de expres-
são, o País descia aos porões
da ditadura militar que usou
e abusou de torturas, perse-
guições ideológicas, exílios
e desaparecimentos de pre-
sos políticos. Toda uma ge-
ração de jovens se viu aban-

Goulart. Eleito vice de Jânio
Quadros - em 1961 -, Jango chegou à presidência com a renúncia de
Quadros. O Governo Goulart foi caracterizado por movimentos popu-
lares, levantes militares e lutas no campo. Por estar oPaís passando por
um período de instabilidade, Goulart não resistiu e foi deposto pelas
Forças Armadas no Golpe de 1964.

O filme retrata a vida do ex-presidente, desde o tempo em que ele
era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, até seu exílio no Paraguai.
O comício na Central do Brasil, em março de 64, depoimentos do
general Antônio Carlos Muricy, de Leonel Brizola e Aldo Arantes são
abordados de maneira brilhante por Tendier.

Além destes lançamentos, o videoclube possui cerca de 90 docu-
mentários entre os melhores disponíveis em vídeo. Para conhecer um
pouco mais da história do Brasil, veja também "Rádio Auriverde, de
Sylvio Back, que mostra a participação "brancaleônica" da FEB
durante a II Guerra Mundial, e "Anos Rebeldes", tentativa da TV
Globo em romancear um dos períodos mais negros da história do País.

1 Parada

1 - Instinto Selvagem
2—Face a Face com o

Inimigo
3—Cidade da Esperança
4—O Amante
5—Tomates Verdes Fritos
6—Jogos Patrióticos
7—A Mão que Balança o

Berço
8—Jesus de Nazareth
9—A Força em Alerta
10—Um Sonho Distante
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A mão que balança o berço
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