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· Associações de moradores

· Entidades da sociedade local
· Apreciadores de Música e Teatro

· Sindicatos
· Associações de Terceira Idade

· Programas de Integração Comunitária
· Clubes de Serviços

· Atividades culturais da Prefeitura

· Professores

Trata-se de um espetáculo de fácil e prazerosa assimilação às mais diversas faixas etárias. Todos 
aqueles interessados na História de nosso país são alvo do nosso projeto e especialmente:

O Projeto Cultural Tempo de Resistência apresenta relevantes fatos da História recente de nosso país, 
abordados por Leopoldo Paulino, músico e revolucionário que viveu aquele período e atuou na 
resistência contra a ditadura militar. 

Mais que um espetáculo de entretenimento, Tempo de Resistência é uma ação educativa e pedagógica. 
Unindo debate, dramatização e música utiliza a arte como instrumento transformador e proporciona 
uma reflexão sobre os acontecimentos marcantes no período da luta contra a ditadura militar. A História 
dos “Anos de Chumbo”, antes aprendida de forma distante, apenas nos livros,  torna - se movimento, 
música e poesia.

· Estudantes de ensino médio, universitários e a partir do quinto ano do ensino fundamental.

2. Público Alvo

Proporcionar à sociedade brasileira um momento de reflexão sobre a resistência à ditadura militar no 
Brasil e  seu legado, proporcionando um debate sobre os fatos reais relatados de forma artística.

Projeto Cultural Tempo de Resistência

1.Objetivo 



3.1 - Exibição do Documentário Tempo de Resistência

O documentário Tempo de Resistência, com 1 hora e 
55 minutos de duração, é considerado o mais 
completo filme a mostrar o caminho percorrido pelos 
militantes da luta contra a ditadura no Brasil. 

3.Atividades desenvolvidas

A trilha sonora do filme conta com composições de 
grandes nomes da Música Popular Brasileira, símbolos 
da resistência na área artística durante a ditadura, como 
Chico Buarque de Holanda e Francis Hime, que cederam 
suas canções sem nenhum custo de direitos autorais.

Através da execução do presente projeto, a contratante 
adquire o direito de exibição do filme Tempo de 
Resistência em todas as suas dependências e em todos 
os seus projetos educacionais, culturais e sociais.

O filme, que contou com a parceria da TV Cultura em sua 
produção, já foi exibido no Festival de Cinema de 
Gramado, Festival É Tudo Verdade em Brasília, São 
Paulo e Rio de Janeiro, no Fórum Social Mundial em Porto 
Alegre  e  no Canal Brasil. 

A contratada fornecerá tantas cópias do DVD Tempo de 
Resistência sejam necessárias à exibição do filme.

Documentário Tempo de Resistência



São canções que foram total ou parcialmente 
censuradas e ou proibidas durante a ditadura e que 
demonstram o vigor da voz da resistência.  As canções 
são interpretadas por Leopoldo Paulino, músico e que 
também é responsável pelos arranjos e direção da 

apresentação. Acompanha as canções, o texto 
adaptado, lido e apresentado por Rose Paulino, 
companheira de Leopoldo. 

A contratante deverá fornecer o equipamento 
de som necessário para a execução da 
apresentação.

3.2 – Musical Tempo de Resistência

A apresentação do Musical Tempo de Resistência tem 
duração de 30 minutos. E relembra os fatos que 
marcaram o período da luta contra a repressão, desde a 
crise instaurada no Brasil com a renúncia de Jânio 
Quadros, a posse de Jango, o golpe militar de 1964, as 
manifestações estudantis de 1968, o Ato Institucional Nº 
5, a luta armada, a Anistia em 1979, as Diretas – Já, até 
o enfraquecimento e o fim da ditadura. 

A apresentação contempla músicas de grandes talentos 
da Música Popular Brasileira como Chico Buarque, 
Paulo César Pinheiro, Maurício Tapajós, Vinícius de 
Moraes, Toquinho, João Bosco, Aldir Blanc, Marcos 
Valle, Paulo Sergio Valle e Geraldo Vandré - além de 
uma música cubana de Carlos Puebla em homenagem 
ao Che. 

MUSICAL TEMPO DE RESISTÊNCIA COLÉGIO TERRA 
Ribeirão Preto - 2013

MUSICAL TEMPO DE RESISTÊNCIA SARAU FENAC  
Ribeirão Preto - 2013

MUSICAL TEMPO DE RESISTÊNCIA ESCOLA EUGÊNIA VILHENA DE MORAIS 
Ribeirão Preto - 2014

MUSICAL TEMPO DE RESISTÊNCIA ESCOLA VILLALOBOS  
Ribeirão Preto - 2014



3.3 - Debate 

Leopoldo realiza debates sobre o tema desde os 
tempos da luta pela Anistia no Brasil. E após 
1998, com o lançamento do livro Tempo de 
Resistência, de sua autoria, realiza palestras, 
seminários e debates com estudantes, 
professores e diversos outros públicos, 
totalizando centenas de encontros. No site 
www.tempoderesistencia.com.br é possível ter 
acesso ao registro de alguns desses eventos.

O número ideal de participantes do debate não 
deve ultrapassar 300 pessoas para melhor 
aproveitamento. O tempo de duração do debate 
fica a critério da contratante.

Na seqüência da apresentação musical é aberto 
o debate entre Leopoldo e o público presente, 
que tem assim a oportunidade de travar contato 
direto com um personagem que viveu a 
resistência à ditadura militar ativamente.

DEBATE EM ELISA DUBOC Ribeirão Preto - 2013

DEBATE ESCOLA VILLALOBOS  Ribeirão Preto - 2014

DEBATE COLÉGIO POLIVALENTE Guaxupé MG - 2013

DEBATE EE CID DE OLIVEIRA LEITE Ribeirão Preto  - 2014

DEBATE DIREITO USP Ribeirão Preto - 2014

DEBATE HISTÓRIA UNESP Franca - 2014

DEBATE FACULDADE FILADÉLFIA  Ribeirão Preto - 2013



O  l i v r o  Te m p o  d e  
Resistência foi lançado 
em 1998 e está em sua 10ª 
edição. No livro, são 
apresentadas de forma 
objetiva as principais 
ações dos movimentos 
revolucionários contra a 

ditadura militar, a partir do relato de sua própria trajetória 
militante, Leopoldo permite ao leitor a um maior 
conhecimento e compreensão dos fatos da época.

3.4 -  Distribuição de 
Livros para 10% dos 
participantes do evento. 

Na execução deste projeto, a contratada entregará um 
exemplar da 10ª. Edição do livro Tempo de Resistência 
autografado pelo autor para 5% de uma platéia de até 
300 participantes.

AUTÓGRAFO COLAG  Ribeirão Preto - 2013

AUTÓGRAFO COLÉGIO POLIVALENTE Guaxupé MG - 2013

AUTÓGRAFO COLÉGIO TERRA  Ribeirão Preto - 2013

AUTÓGRAFO DOM ROMEU ALBERTI  Ribeirão Preto - 2012 AUTÓGRAFO ELISA DUBOC Ribeirão Preto  - 2013

AUTÓGRAFO CID DE OLIVEIRA LEITE Ribeirão Preto  - 2014





Leopoldo Paulino no Exílio, com seu pai, 
Moacyr A. Paulino  e Julio Stuardo Gonzalez 

-governador  de Santiago com seus dois filhos  
Las Cruces, Chile -  1971)

Foto de Leopoldo 
Paulino nos 
arquivos do DOPS 
(1968)

Leopoldo toma posse como 
presidente do Centro 

Acadêmico 1º de Setembro 
(Agosto / 1969)

Leopoldo Paulino discursa em ato
 pela Anistia,  em frente à Catedral 

de Ribeirão Preto -  1979

Uma História  de Lutas

1968 - Galib Jorge Tanuri e 
Leopoldo Paulino em entrevista sobre
a Prisão no Congresso da UNE 

Luis Carlos Prestes,
Leopoldo e Ernesto
Paulino - (Visita do
"velho" a  Ribeirão 
Preto)

Entrevista de Leopoldo a
ao Jornal "Diário da Manhã", 
após volta do exílio.

  Iniciou sua militância política no Movimento 
Estudantil. Foi presidente do Centro Nacionalista Olavo 
Bilac, do Colégio Otoniel Mota em Ribeirão Preto,  da 
União dos Estudantes de Ribeirão Preto (UERP)  do 
Centro Acadêmico 1º de Setembro da Faculdade de 
Direito Laudo de Camargo da UNAERP, Universidade de 
Ribeirão Preto. É advogado, músico profissional e 
esportista.

 Leopoldo Paulino nasceu em Ribeirão Preto.  
Filho de Moacyr Alves Paulino e Maria Aparecida Teixeira 
Paulino, pai de Carlos Eduardo, Carlos Ernesto e 
Alexandre, é casado com Rose Karla Moreira Melo 
Paulino.

  Fundou diversos sindicatos de trabalhadores 

  Foi diretor da ANATAG (Associação Nacional de 
Advogados dos Trabalhadores na Agricultura).

4. Breve Currículo de Leopoldo Paulino

  Leopoldo tem uma História de destaque na luta 
contra a ditadura militar. Durante o período, lutou 
ativamente se opondo ao regime que assolou o país por 
21 anos. Foi preso político pela primeira vez aos dezoito 
anos durante o 30º Congresso da UNE. Integrou, ainda, a 
Ação Libertadora Nacional (ALN) comandada pelo 
revolucionário Carlos Marighella. 
  Exilado político, viveu em vários países como 
Chile, Argentina, Panamá, França e Dinamarca. Na 
Universidade do Chile, lecionou metodologia especial da 
música, piano, violão e folclore.  Após ser preso pela 
ditadura de Pinochet, refugiou-se  no Panamá  e depois 
na Argentina .  Durante o exílio nesses países, Leopoldo 
Paulino sobreviveu tocando como músico profissional. 
Voltando ao Brasil, após um longo tempo afastado de seu 
país, reintegra-se, então, de imediato à luta pela 
redemocratização, participando ativamente do Comitê 
Brasileiro de Anistia (CBA) e de movimentos populares.   Foi eleito vereador por seis vezes e presidente do 

Legislativo ribeirãopretano em 1998, 2004 e 2008, 
permanecendo na Câmara Municipal de Ribeirão Preto 
por 26 anos.

  Leopoldo também é fundador do Comitê de Apoio 
aos Povos da América Latina em Ribeirão Preto, símbolo 
da luta das nações oprimidas pelo imperialismo 
estadunidense. 

  É autor do livro “Tempo de Resistência”, lançado 
em 1998, hoje em sua décima edição e que foi 
transformado no documentário “Tempo de Resistência”, 
dirigido pelo cineasta André Ristum, considerado o mais 
completo documentário sobre a História da resistência no 
Brasil. Também publicou a , Agenda Histórica Tempo de 
Resistência de 2007 a 2011.

rurais na região de Ribeirão Preto, participou dos 
movimentos grevistas na região e como um dos dirigentes 
da Greve de Guariba, em 1984, dirigiu a histórica 
assembléia naquela cidade, oportunidade em que os 
cortadores de cana referendaram o acordo que viabilizou 
suas principais conquistas trabalhistas.

  Ocupou durante o ano de 2001 o cargo de 
Secretário Municipal de Esportes em Ribeirão Preto, 
criando projetos de grande importância social na área. 

  Também criador do Centro Cultural Taiguara e 
coordenador do "Grupo de Estudos Carlos Marighella" 
realiza, em Ribeirão Preto, o Projeto Cultural Tempo de 
Resistência,  no qual apresenta o Documentário Tempo 
de Resistência nas escolas seguido por um debate entre 
Leopoldo e os estudantes. 

  Criou e produziu, tanto a versão para o Teatro 
quanto o DVD do Musical Tempo de Resistência onde 
sete músicos e quatro atores contam com Teatro e Música 
a História de resistência nos Anos de Chumbo no nosso 
país.


