
 

Black Lives Matter: programação especial traz documentário 

inédito sobre a presença negra na guerra civil dos Estados Unidos 

Apresentado por Kareem Abdul-Jabbar, Soldados Negros: Heróis da Revolução 

estreia após a exibição de 1992: Los Angeles em Chamas 

ESTREIA: 22/12, terça-feira, 22h25 

No dia 22 de dezembro, o History apresenta a programação Black Lives Matter, 

com a exibição dos especiais 1992: Los Angeles em Chamas, às 20h40, e a 

estreia de Soldados Negros: Heróis da Revolução (inédito), às 22h25. 

20h40 - 1992: Los Angeles em Chamas (The L.A. Riots 25 Years Later) 

Em 29 de abril de 1992, quatro policiais de Los Angeles foram flagrados em um 

vídeo espancando o motorista negro Rodney King. A divulgação da filmagem 

provocou quatro dias de revolta, tumulto, saques e violência, que paralisaram a 

cidade. Em todo o mundo, a cobertura jornalística da TV mostrou a destruição e a 

violência que tomaram conta de Los Angeles, transformando as ruas em uma zona 

de guerra. 

Este foi um dos maiores conflitos sociais da história dos Estados Unidos, que deixou 

um saldo alarmante: mais de 50 mortes, mais de 12 mil prisões e mais de um milhão 

de dólares em prejuízos materiais. Por meio de imagens exclusivas, depoimentos 

em primeira pessoa e matérias arquivadas, 1992: Los Angeles em Chamas revive 

os quatro dias em que as ruas de Los Angeles literalmente arderam em chamas. Ao 

contextualizar historicamente esses conflitos, o especial examina a conexão entre 

as questões raciais, o abuso policial, a injustiça social e a violência nos Estados 

Unidos, do tempo da escravidão até os nossos dias. 

Negros, brancos, coreanos, policiais, saqueadores, assaltantes, vítimas, repórteres, 

cinegrafistas e músicos compartilham suas experiências sobre os movimentos 

urbanos mais destrutivos da história norte-americana. O especial inédito mostra o 

quanto a vida deles foi alterada por esses eventos e destaca o legado que esses 

distúrbios de 1992 deixaram em suas comunidades. 



Classificação indicativa: 18 anos 

ESTREIA: 22h25 - Soldados Negros: Heróis da Revolução (Black 

Patriots: Heroes of the Revolution)  

 

Kareem Abdul-Jabbar, lenda da NBA e ativista de direitos humanos, apresenta esta 

descoberta das figuras afro-americanas que foram decisivas para a revolução dos 

Estados Unidos. O especial revive a história da guerra civil pela visão de Peter 

Salem, Phillis Wheatley, James Armistead Lafayette e Crispus Attucks. 

Classificação indicativa: 12 anos 

Sobre HISTORY 

HISTORY é o líder incontestável em conteúdos históricos e produções originais, oferecendo 

entretenimento inteligente e relevante. HISTORY apresenta séries como Trato Feito, 

Caçadores de Relíquias, Loucos Por Carros e Alienígenas do Passado, combinadas com 

superproduções históricas como Eu Conheci Jesus, Knightfall e produções exclusivas para 

a América Latina, como Desafio Sob Fogo América Latina, Desastres em Tempo Real e a 

vencedora do Emmy Internacional, O Jesuíta. HISTORY alcança mais de 76 milhões de 

lares. HISTORY faz parte do portfólio da A+E Networks América Latina. 

Contatos de imprensa: 

Márcia Campos / Marco Dabus 

(55 11) 3627.9895 / 3627.9896 

Press Services Soluções Integradas em Comunicação 

marcia@presscomunica.com.br / marco@presscomunica.com.br 

 

 

 

 

 

mailto:marcia@presscomunica.com.br
mailto:marco@presscomunica.com.br

