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RESUMO"
*

*

*

A* proposta* desta* tese* é* traçar* uma* história* do* cinema* em* Pernambuco* a* partir* da*

constituição*de*grupos*de*cineastas*que*operam*em*um*modo*colaborativo*de*produção*

conhecido* localmente* como* brodagem.* * Nosso* intuito* é* enriquecer* as* informações*

históricas*sobre*a*construção*dos*vínculos*afetivos*na*tentativa*de*traçar*uma*fisionomia*

específica* do* “cinema* de* brodagem”* sob* o* ponto* de* vista* do* compartilhamento* e*

representação*dos*sentimentos.*A*hipótese*defendida*pelo*trabalho*é*que*pela*formação*

em* comum,* compatibilidade* geracional,* laços* de* amizade,* frequência* aos* mesmos*

ambientes,* os* cineastas* se* articulam* em* torno* de* uma* cena* audiovisual* representada*

por*um*jogo*de* interesses,*afetos*e*desafetos.*O*objetivo*é*trabalhar*com*os*grupos*de*

cinema* desde* a* Retomada,* na* década* de* 90,* e* com* um* corpus* de* filmes* do* cinema*

pernambucano* contemporâneo* de* ficção,* realizados* em* um* contexto* de* produção*

comum,* financiados*por*editais*públicos,* com*orçamentos* limitados*e*novos*conceitos*

de* distribuição.* Definidas* as* condições* socioculturais* de* formação* dos* grupos,* e,* o*

contexto*local*no*qual*a*cena*audiovisual*é*inserida,*o*trabalho*se*ocupa*das*imagens.*A*

partir*da*análise*de*longas7metragens*lançados*entre*2008*e*2013,*procuramos*fazer*um*

mapeamento* cinematográfico* das* emoções:* os* sentimentos* de* grupo* celebrados*

explicitamente*e,*os*afetos* suspensos,* somente*percebidos* se*adentrarmos*no* sistema*

da*brodagem.*

*

*

Palavras6chave:**

1.*Cinema*2.*Pernambuco*3.*Brodagem*4.*Grupos**5.*Sentimentos*6.*Afetos.*

"

"

"
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ABSTRACT"
*

*

The* proposal* of* this* thesis* is* to* trace* a* history* of* cinema* in* Pernambuco* from* the*

formation*of*groups*of* filmmakers*who*operate* in*a*collaborative*mode*of*production*

known*locally*as*brodagem.*Our*purpose*is*to*enrich*the*historical*information*about*the*

construction*of* the*affective*bonds* in*an*attempt* to* trace*a*particular*characteristic*of*

the* "cinema* of* brodagem"* from* the* point* of* view* of* the* representation* and*

representation*of*feelings.*The*hypothesis*defended*by*the*work*is*that*by*guidance*in*

common,* generational* compatibility,* friendship,* the* frequency* to* the* same*

environments,*the*filmmakers*are*articulated*around*a*visual*scene*represented*by*a*set*

of*interests,*affections*and*displeasures.*The*aim*is*to*work*with*groups*of*cinema*since*

the*recommencement,*in*the*90s,*and*with*a*corpus*of*films*of*contemporary*fiction*of*

Pernambuco’s* cinema,*performed* in* the*context*of* a* common*production,* financed*by*

public* notices,* with* limited* budgets* and* new* concepts* of* distribution.* Defined*

sociocultural* conditions* of* formation* of* groups,* and* the* local* context* in* which* the*

audiovisual* scene* is* inserted,* the* study* focuses* on* the* images.* From* the* analysis* of*

feature* films* released* between* 2008* and* 2013,* we* sought* to* execute* a* cinematic*

mapping*of*emotions:*the*feelings*of*group*explicitly*praised*and*suspended*affections,*

only*perceived*if*we*enter*in*the*brodagem*system.*

*
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! 12!

INTRODUÇÃO*
*

*

Foi!fazendo!filmes!que!tive!o!primeiro!contato!com!os!afetos!e!com!a!maneira!de!
os!cineastas!produzirem!filmes,!colocando8se!em!risco!e!apaixonados!pelo!cinema,!acima!
de!tudo.!Minha!primeira!experiência!efetiva!com!cinema!foi!no!filme!Deserto'Feliz,!como!
segunda! assistente! de! Direção,! de! Paulo! Caldas.! Foi! no! set! do!Deserto' Feliz! que! pela!
primeira!vez! tive!contato!com!a!história!do!Grupo!Vanretrô,!da!década!de!1980.!Eu! já!
tinha!uma! forte! admiração!pelos! filmes!Baile'Perfumado,!Cinema,'Aspirinas'e'Urubus! e!
Árido'Movie,!que!assistira!antes.!Mas!foi!somente!nos!intervalos!entre!a!filmagem!de!uma!
cena! e! outra! que! descobri! que! Paulo! Caldas,! Lírio! Ferreira,! Adelina! Pontual! e! Valéria!
Ferro! eram! da! mesma! turma! da! universidade,! e! que! Marcelo! Gomes! e! Cláudio! Assis!
eram! seus! contemporâneos.! Conheci! Vânia! Debs! (a! montadora! de! vários! filmes!
realizados!em!Pernambuco,!incluindo!Deserto'Feliz)!antes!mesmo!de!ser!apresentada!a!
ela,! de! tanto!Paulo! Jacinto!Reis! (196382011),! o!diretor!de!Fotografia,!mencioná8la!nos!
planos! que! ele! criava! para! a! personagem!do! filme,! Jéssica.! Na! produtora! de! Germano!
Coelho!(195882010),!a!Camará!Filmes,!conheci!mais!um!monte!de!gente!de!cinema,!que!
participava!direta!ou!indiretamente!da!realização!do!filme.!!

Em! Pernambuco! é! assim,! você! acaba! conhecendo! todo! mundo! do! cinema.! A!
produção! de! um! filme! transborda! pela! cidade,! ocupa! suas! ruas,! invade! as! casas! e!
apartamentos,!circula!pelos!bairros.!O!cinema!vem!junto!de!pessoas!que!você!encontra!
nos! sets,! é! claro,!mas! igualmente!nas! salas!de! cinema,!nos! cineclubes,! nos! cafés! e!nos!
bares.!!

A!partir!de!Deserto'Feliz,!acabei!circulando!por!essa!cena!audiovisual!da!cidade.!
No!esquema!da!brodagem!–!que!nas!próximas!páginas!tentarei!circunscrever!–,!ganhei!
padrinhos! (Germano! Coelho,! Paulo! Caldas! e! Camilo! Cavalcante)! e! madrinhas! (Stella!
Zimmerman!e!Adelina!Pontual),!que!me!convidaram!para!participar!de!outros!projetos.!
Percebi,!adotada!a!esse!modelo!produtivo,!que!a!mesma!coisa!ocorrera!–!e!ocorria!–!com!
muitos!outros!profissionais!ou!aspirantes!a!profissionais.!!

Na!mesma!época!em!que!me!aproximava!desse!universo!da!produção!de!cinema!
em!Pernambuco,!eu!cursava!Radialismo!e!TV!na!Universidade!Federal!de!Pernambuco.!
Lá! no! prédio! do! Centro! de! Artes! e! Comunicação,! compartilhei! de! outros! afetos!
cinematográficos.! Enquanto! frequentava! as! sessões! do! Cineclube! Barravento,! assistia!
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aos!vídeos!da!Símio!nos!Festivais!e!acompanhava!a!criação!do!coletivo!Trincheira!Filmes!
no!“corredor!de!comunicação.”!!

Compartilhávamos!dos!mesmos!lugares,!festas!e!amigos.!Assim,!fui!assistente!de!
Direção!de!Marcelo!Lordello,!em!seu!longa!Vigias;!organizei!a!documentação!de!cadastro!
de!produtor!cultural!da!Símio:!Daniel!Bandeira,!Marcelo!Pedroso!e!Gabriel!Mascaro.!No!
esquema! de! brodagem,! o! prédio! onde! moro! serviu! de! locação! para! três! filmes!
produzidos!pela!Trincheira:!Vigias!(2010),!Ela'Morava'na'Frente'do'Cinema!(2011)!e!Eles'
Voltam!(2012).!

A!intensidade!do!processo!produtivo!de!Pernambuco!permitiu!que,!durante!esse!
período,! eu! também! tivesse! a! oportunidade! de! realizar! filmes! com! pessoas! de! outros!
lugares! e! em! outros! Estados.! Nessa! experiência! “estrangeira”,! pude! perceber! que! os!
filmes!dos! “outros”! se!organizaram!a!partir!de!uma! forte!hierarquia!e!que,!na!prática,!
isso!gerava!tensão!e!ansiedade.!Eu!pensava:!“Isso!aqui!é!diferente!de!Pernambuco.”!Mas!
onde!situar!a!diferença?!Em!que!ela!consistia!efetivamente,!para!além!de!um!clima!mais!
amistoso!e!afetuoso!nos!sets!e!nos!lugares!frequentados!pelos!cineastas?!!

Aprendi!com!as!duas!gerações!o!prazer!de!fazer!cinema!com!os!amigos.!Constatei!
que! eles! só! sabem! fazer! cinema! entre! amigos.! E! que! foi! o! cinema! que! despertou! os!
sentimentos!de!união!desses!grupos.!Também!aprendi,!nos!festivais!de!cinema,!que!não!
se! faz! cinema! pernambucano! sem! festa,! porque! festejar! o! cinema! faz! parte! desse!
processo.!Afinal,! como! fala!Lírio!Ferreira,! cinema!pernambucano!é!um!copo!na!mão!e!
uma!ideia!na!cabeça!!Tentarei,!então,!demonstrar!isso!nos!parágrafos!que!se!seguem!–,!o!
cinema!é!o!território!onde!se!manifestam!afetos.!!

Quando!iniciei!esta!pesquisa!de!doutorado,!o!tema!geral!se!organizava!em!torno!
da!ideia!de!compreender!o!Processo!de!Criação!no!Cinema!em!Pernambuco.!Tratava8se!
fundamentalmente!de!uma!pesquisa!de! caráter! etnográfico,! que! se! basearia! na!minha!
participação! na! equipe! dos! filmes,! nos! quais! eu! produziria! diários! das! filmagens! e,! a!
partir!deles,!desenharia!um!modelo!do!processo!–!ou!vários!deles.!!

Com!o!passar!dos!anos,!a!pesquisa!tomou!rumos!diferentes.!Entretanto,!quando!
observo!o! resultado!do!que! agora! apresento,! creio!que,! de! alguma! forma,! chego! a!um!
lugar! muito! próximo! daquele! que! perseguia! no! início! da! jornada.! Percebo! que! tudo!
aquilo! que! eu! estava! fazendo! simultaneamente! à! pesquisa! de! doutorado! (disciplinas,!
cursos,! palestras,! filmes! e! séries! sobre! cinema! pernambucano)! também! terminou!
figurando! aqui.! Este! documento,! repleto! de! vozes! dos! cineastas,! de! algumas! teorias!
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sociais,! e! das! imagens! de! filmes! completamente! diferentes! e! ainda! assim! parecidos,!
esboça!traços!do!processo!de!criação!de!afetos!no!cinema!em!Pernambuco,!nos!quais!eu!
estou!incluída!de!forma!plena.!

O*Cinema*

No# dia# 28# de# agosto# de# 2013,# o# então# governador# do# Estado& de& Pernambuco,&
Eduardo' Campos,' convidou' para' um' jantar' em' sua' casa' um' grupo' formado' por' 16!
cineastas(e(produtores1!do#cinema#em#Pernambuco#(Fig.#1).#O#motivo#do#encontro,#entre#
outros,'foi#a#discussão#de#assuntos#relacionados#ao#setor#audiovisual,#como#a#criação#de#
escolas'de'cinema!e!a"situação"estrutural"do"Cine"São"Luiz"e"do"Museu"de"Imagem"e"Som"
de#Pernambuco# (Mispe).#O# principal# foco# da# conversa# foi# a# possível# transformação# do#
Edital! do# Audiovisual# do# Funcultura 2 !em# uma# Lei# do# Audiovisual,# garantindo# a#
continuidade*do*financiamento*à*produção*de*filmes*para*o*Estado.*É*impossível*negar*
que$ esse$ encontro$ deu$ resultados$muito$ concretos,$ até$ porque,$ no$ dia$ 4" de" junho" de"
2014,& foi& publicada,! no# Diário& Oficial& do# Estado# de# Pernambuco," a" Lei$ 15.307," que"
disciplina)a)promoção,)o)fomento)e)o)incentivo)ao)audiovisual)em)Pernambuco.)!

!
Figura!1:!Grupo!de!cineastas!pernambucanos!em!encontro!na!casa!do!governador!de!

Pernambuco!(Foto:!Júlio!Cavani!/DP)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Na#foto,#estão#(da#esquerda#para#a#direita):#o#chefe#da#Casa"Civil,"Tadeu"Alencar,"a"primeira"dama"Renata"
Campos,( o( produtor( e( sócio( da( REC( Produtores,( Chico( Ribeiro,( o( diretor( Lírio( Ferreira,( o( diretor( Paulo(
Caldas,' o' diretor' Marcelo' Gomes,' o' diretor' Gabriel' Mascaro,' o' diretor' Cláudio' Assis,' o' diretor' Hilton'
Lacerda,% o% governador% Eduardo% Campos,% o% diretor% Kleber% Mendonça,% a% produtora% Isabela% Cribari,% a%
produtora(Emilie(Lesclaux,(o(diretor(Daniel(Aragão,(o(diretor(Camilo(Cavalcante,(a(diretora(Kátia(Mesel,(o(
diretor'Marcelo'Lordello'e'a'diretora'Adelina'Pontual.'!
2!Desde%2007,%o%Governo%do%Estado%de%Pernambucano,%através%da%Fundação%de%Cultura%(Fundarpe),%todos%
os#anos#promove#a#seleção#e#financia#projetos#em#diversas#categorias#do#setor#audiovisual.!
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Nesta!imagem,!que!é!bastante!significativa,!embora!pareça!um!singelo!registro!de!
uma!boca8livre!na!casa!do!governador,!nada! ficou!anotado!de!um!enorme!conjunto!de!
discursos! e! silêncios! (estéticos,! políticos! e! relacionais,! entre! outros).! O! que!mais! nos!
chama!atenção!nessa! imagem,!no!entanto,!é!a!presença!dos!cineastas!de! três!gerações!
diferentes! juntos! pelo! cinema.! Poucos! centros! produtores! audiovisuais! do! Brasil,!
atualmente,! poderiam! colocar! juntos,! num! mesmo! registro,! indivíduos! oriundos! de!
tempos!e!projetos!tão!diversos.!!

Alguns! cineastas! na! foto,! como! Marcelo! Gomes,! entre! outros,! chegaram! a!
acreditar! que! era! impossível! fazer! cinema! no! Estado,! diante! das! carências! do! cenário!
local! na! década! de! 1980:! falta! de! financiamento,! falta! de! profissionalismo! e! dos! altos!
custos!que!envolviam!a!produção.!No!cenário!atual,!os!cineastas!dão!a!volta!por!cima!e!
declaram,!quase!sem!ironia:! “Yes!we!can!”3!Sim,!nós!podemos!fazer!cinema!a!partir!de!
Pernambuco.!!

No!ano!2012,!dois!filmes!pernambucanos!dividiram!o!prêmio!de!Melhor!Filme!no!
tradicional! Festival! de! Brasília! (Era' Uma' Vez' Eu,' Verônica,! de! Marcelo! Gomes,! e! Eles'
Voltam,!de!Marcelo!Lordello).!Em!2013,!Tatuagem,!de!Hilton!Lacerda,!ganhou!o!prêmio!
de!Melhor!Filme!no!pomposo!Festival!de!Gramado.!No!mesmo!ano,!o!aclamado!filme!de!
Kleber!Mendonça!Filho,!O'Som'ao'Redor,!foi!o!indicado!do!Brasil!para!concorrer!ao!Oscar!
de!Melhor!Filme!Estrangeiro.!No!Rio!de!Janeiro,!aconteceu!a!primeira!Mostra'de'Cinema'
Pernambucano'–'É'Massa,!promovida!pela!Caixa!Cultural.!!

Em!São!Paulo,!o!cinema!da!USP,!o!CinUSP,!comemorou!seus!20!anos!de!existência,!
com!a!exibição!do!filme!Baile'Perfumado!e!palestra!do!pesquisador!e!teórico!de!cinema,!
Ismail!Xavier,!sobre!o!cinema!pernambucano!contemporâneo.!A!imprensa,!por!sua!vez,!
legitimou! este!momento! em! sucessivas! e! enfáticas!manchetes:! “Pernambuco! filmando!
para!o!mundo”!(Revista'Continente'Multicultural);!“Cinema!de!Pernambuco!vive!sua!era!
de! ouro”! (Jornal' Valor' Econômico);! “Cinema! de! Pernambuco! revela! uma! novíssima!
geração!de!diretores”!(Jornal'O'Globo).4!!

Toda! essa! repercussão! do! cinema! contemporâneo! de! Pernambuco! evoca! uma!
série! de! questionamentos,! que! podem! ser! sintetizados! assim:! quais! as! razões! dessa!
prolífica!e!conceituada!produção!cinematográfica?!É!uma!vocação?!É!este!o!impulso!que!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Marcelo(Gomes( usa( a( frase( do( presidente( dos( Estados(Unidos,( Barack#Obama,# para# declarar# que# pode#
fazer&cinema&a&partir&de&Pernambuco,&remetendo8se#a#um#fato#de#que#durante#a#produção#do#seu#primeiro#
filme,' o' dono' de' um' estabelecimento' comercial' negou' apoio' ao' filme,' afirmando' que' só' quem' poderia'
fazer&cinema&eram&os&americanos)e)não)poderia)existir)cinema)em)Pernambuco.!
4!Os#textos#estão#referenciados#na#bibliografia.!
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encontramos!para!seguir!os!rastros!das!memórias!e!resgatar!uma!história,!arraigada!de!
vontade,! uma! vontade! que! consome,! um! desejo! incomensurável! de! fazer! cinema,! que!
tem!seus!primórdios!lá!no!início!dos!anos!1920,!quando,!numa!Utopia!Provinciana,5!um!
grupo!de!jovens!evoca!a!chegada!do!trem!dos!Lumière,!no!Gare!de!La!Ciotat,!numa!das!
primeiras! sequências! do! filme! Retribuição,! que! inaugura! o! Ciclo! do! Recife.! A! câmera!
situada!no! cais! da! estação! vê! surgir! uma! locomotiva!puxando! alguns! vagões! (CUNHA,!
2010,!p.!31).!!

Não! é! preciso! fazer! grande! esforço! para! demonstrar! que! o! cinema! feito! em!
Pernambuco! ocupa! hoje! um! papel! singular! na! cultura! brasileira.! Financiado!
principalmente! por! políticas! de! fomento! público! (estadual! e! nacional),! esta! produção!
conseguiu!consolidar8se,!mantendo!uma! impressionante!continuidade!desde!o!período!
da!Retomada,!com!o'Baile'Perfumado!em!1997.!Reconhecido!principalmente!pelo!frescor!
narrativo!e!ousadia!estética,!é!considerado!por!críticos!e!cinéfilos!como!a!produção!mais!
autoral!e!pulsante!do!cinema!nacional.!São!diversos!profissionais,!diretores,!roteiristas,!
produtores,! montadores! aglutinados! em! grupos! e! coletivos! de! cinema,! que! transitam!
entre!diferentes!funções!uns!nos!filmes!dos!outros.!!

Hoje,!como!registra!a!foto!do!jantar!na!casa!do!governador,!é!possível!encontrar!
mais! de! uma! geração! de! cineastas,! produzindo! filmes! a! partir! do! mecanismo! de!
incentivo! ao! audiovisual! local.! A! primeira! geração,! que! nomeamos! de! Retomada! do!
Cinema! em!Pernambuco,! é! formada! pelos! cineastas:! Paulo! Caldas,! Cláudio!Assis,! Lírio!
Ferreira,! Marcelo! Gomes,! Hilton! Lacerda! e! Adelina! Pontual,! que! começaram! a! se!
envolver! com! o! cinema! na! década! de! 1980,! e! nos! anos! 1990! foram! responsáveis! por!
retomar! a! produção! de! filmes! em! Pernambuco,! tendo! como! marco! o! filme! Baile'
Perfumado! (1997).! A! segunda! geração,! que! nomeamos! de! Nova! Geração! do! Cinema!
Contemporâneo,!é! também,! como!a!primeira,!oriunda!da!universidade.!Formada!pelos!
cineastas!Daniel! Bandeira,! Kleber!Mendonça! Filho,!Marcelo! Pedroso,! Gabriel!Mascaro,!
Marcelo!Lordello,!Leonardo!Lacca!e!Tião.!

Os*Caminhos*

Entre! 2007! e! 2009,! desenvolvi! uma!dissertação! de!mestrado! intitulada!O'Novo'
Ciclo'de'Cinema'em'Pernambuco:'a'questão'do'estilo.! Ali,! a! questão!básica! era:! pode8se!
falar!de!um!Cinema!Pernambucano?!Para!responder!a!esta!questão,!usamos!um!corpus!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Termo&que&intitula&o&livro&de&Paulo&Cunha&(2010).#!
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formado! pelos! filmes! de! Paulo! Caldas,! Lírio! Ferreira,! Cláudio! Assis,! Marcelo! Gomes,!
Hilton! Lacerda! e! Adelina! Pontual,! cujas! obras! configuraram8se! como! produções!
audiovisuais! autodidatas,! com! restrito! apoio! financeiro,! iniciadas! na! década! de! 1980,!
através!da!realização!de!curtas8metragens!e!vídeos.!A!produção!deste!grupo!legitimou8
se!como!tal!(ou!seja:!atrelando8se!ao!conceito!polêmico!de!“cinema!pernambucano”),!a!
partir! da! produção! de! longas8metragens! autenticada! pela! imprensa! local! com! o! selo!
árido' movie.! O! filme! que! projeta! a! retomada! do! cinema! pernambucano! é! Baile'
Perfumado.'!

O!pós8Baile'Perfumado! já! completou!vinte! anos.!Mais!de! trinta! filmes!de! longa8
metragem! produzidos! em! Pernambuco! foram! exibidos! em! festivais! nacionais! e!
internacionais!de!cinema.!!Há!uma!proliferação!de!grupos!de!produção!de!audiovisual!e!
coletivos,! com! o! advento! do! cinema! digital.! Uma! outra!maneira! de! pensar! e! produzir!
cinema! é! estabelecida.! Consolidou8se! um! sistema! complexo! em! torno! da! produção!
audiovisual!em!Pernambuco:!um!novo!curso!de!graduação!em!Cinema!na!Universidade!
Federal!de!Pernambuco;!o!Centro!Audiovisual!do!Norte/Nordeste!(Canne)!da!Fundação!
Joaquim!Nabuco,!um!robusto!Edital!do!Audiovisual!do!Fundo!de!Cultura!do!Governo!de!
Pernambuco,!com!investimentos!que!se!aproximam!dos!20!milhões!anuais,!Festivais!de!
prestígio!internacional,!como!o!Janela!Internacional!de!Cinema!do!Recife.!

Em!vinte!anos,!apareceram!outras!formas!de!se!relacionar!com!o!cinema,!tanto!do!
ponto! de! vista! da! produção,! como! do! ponto! de! vista! da! recepção.! São! outros! jovens,!
outros!lugares,!outra!cidade,!outra!cena.!O!modo!de!produção!local!calcado!na!brodagem!
se! faz! cada! vez!mais! presente.!Mas,! o! que!mudou! na! relação! dos! grupos?! Será! que! a!
brodagem'continua!a!mesma!ao! longo!das!gerações?!Como!essa!troca!de!afetos!vai!ser!
expressa!através!do!cinema?!!

Vista!nessa!perspectiva,!esta!tese!de!doutorado!é!uma!continuidade!da!pesquisa!
iniciada! em! 2007.!Hoje,! nos! deparamos! com!questões! diferentes:! como! se! faz! cinema!
atualmente! neste! Estado?! Quais! são! os! grupos! que! produzem! cinema! aqui! em!
Pernambuco?! Como! se! configura! o! modo! de! produção,! conhecido! localmente! como!
brodagem,! ao! longo! das! gerações?! Como! os! sentimentos! e! afetividades! de! grupo! vão!
aparecer!nos!filmes?!

O!objetivo!principal!é,!portanto,!discutir!a!história!do!cinema!em!Pernambuco!a!
partir!da!constituição!de!grupos!de!cineastas!que!operam!em!um!modo!colaborativo!de!
produção,!conhecido!localmente!como!brodagem.!Os!filmes!realizados!por!estes!grupos!
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se! configuram! como! uma! atuação! articulada! em! um! mesmo! momento! histórico! e!
inseridos!em!um!mesmo!cenário!sociocultural!e!também!por!um!programa!de!trabalho!
comum.!!

A! hipótese! defendida! pelo! trabalho! é! a! de! que! o! suporte! da! produção! e! o! da!
qualidade! do! cinema! realizado! em! Pernambuco! está! vinculado! a! uma! comunidade! de!
afetos! que! permite! a! eclosão! dos! filmes.! Por! laços! de! amizade,! afetos,! valores! e!
sentimentos! compartilhados,! os! cineastas! configuram! grupos! articulados! em! torno! de!
uma! estrutura! social! da! brodagem.' O! nosso! objetivo! é! entender! em! que! medida! as!
comunidades! de! afetos! participam! ou! colaboram! com! a! produção! de! cinema! em!
Pernambuco.!!

A! proposta! desta! tese! é,! secundariamente,! resgatar! a! trajetória! dos! grupos!
envolvidos! na! produção! de! cinema! em! Pernambuco:! do! Ciclo! do! Recife! (década! de!
1920);!a!crítica!e!cineclubes!dos!anos!50,!do!Ciclo!Super88!(década!de!1970),!Vanretrô!
(década!de!1980),!a!geração!da!década!de!1990!(Kleber!Mendonça!e!Camilo!Cavalcante),!
a!Símio!Filmes,!a!Trincheira!Filmes!(início!do!século!XXI)!e!os!Coletivos!de!Audiovisual!–!
a!partir!da!reconstituição!histórica!de!formação!dos!grupos!e!obras!realizadas.!!

E,!na!construção!dos!vínculos!estabelecidos!pelos!cineastas,!verificar!até!onde!vai!
o!afeto!partilhado!pelas!diferentes!gerações.!Um!afeto!que!tem!a!ver!com!os!espaços!da!
cidade!do!Recife,!e!por!vezes!acaba!extrapolando,!como!faíscas!que!pulsam!nas!telas!dos!
filmes.!Na!verdade,!o!que!um!modus!de!produção!calcado!numa!relação!quase!fraterna!
de!uma!série!de!pessoas!vai!trazer!para!esses!filmes?!

Veremos!que!filmes!como!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica'(2012),!Eles'Voltam'(2012),!
País'do'Desejo! (2012),!Tatuagem! (2013)!e!O'Som'ao'Redor! (2012)!são!obras!realizadas!
em!um!contexto!de!produção!comum,6!financiadas!por!editais!públicos,!com!orçamentos!
limitados!e!com!novos!conceitos!de!distribuição.7!São! filmes!com!propostas!narrativas!
arrojadas,!realizados!em!um!sistema!que!produz!afetos.!!

A!Estrutura!
Para! estudar! os! grupos! de! cinema! em! Pernambuco,! levantamos! algumas!

premissas:!1)!a!inserção!da!ação!grupal!dentro!da!cena!de!cinema!em!Pernambuco;!2)!a!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Apesar'de'as'estruturas'de'produção'variarem'de'acordo'com'o'gênero'(documentário'ou'ficção)'e'com'o"
tamanho'do'orçamento'de'cada'filme,'de'uma'maneira'geral'as'obras'coabitam'em'um'mesmo'contexto'de'
realização.+!
7!Os# filmes# estreiam# no# circuito# de# grandes( festivais( nacionais' e' internacionais." Após" as" premiações" e!
consagração!internacional*entram'nos'circuitos(das(salas(de(cinema(do(país.(!
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instituição!do!processo! grupal,! ou! seja,! o! próprio! grupo,! que! só!pode! ser! reconhecido!
enquanto! um! processo! histórico.! Dessas! premissas,! derivaram! questões! de! outra!
natureza:! com! que! finalidade! os! grupos! são! criados?! Que! condições! presidem! o! seu!
surgimento?!Como!se!caracteriza!a!participação!dos!membros!do!grupo!na!produção!dos!
filmes?! A! história! de! vida! de! cada! membro! dos! grupos! também! tem! importância!
fundamental!no!desenrolar!do!processo!grupal?!!

Recorremos!à!teoria!da!ação!coletiva!de!Howard!S.!Becker!(1977),!para!quem!a!
discussão! da! arte! como! ação! coletiva! sugere! uma! abordagem! geral! à! análise! da!
organização!social:!“a!arte!é!social!no!sentido!de!que!ela!é!criada!por!redes!de!relações!
de! pessoas! que! atuam! juntas! e! propõe! um! quadro! de! referência! no! qual! formas!
diferentes! de! ação! coletiva,! mediadas! por! convenções! aceitas! ou! recentemente!
desenvolvidas”! (BECKER,! 1977,! p.! 221).! No! aparato! teórico! proposto! pelo! autor,!
focalizamos!a!produção!de!cinema!contemporâneo!em!Pernambuco,!procurando!a!rede!
de!relações!de!pessoas,!que,!embora!extensa,!permitiu!que!essa!produção!de!filmes!em!
grupos!ou!coletivos!de!cinema!ocorresse!da!maneira!como!ocorreu.!!

A! rede! de! relações! do! cinema! pernambucano! perpassa! por! uma! atividade!
cooperativa!recorrente,!com!convenções!específicas,!por!meio!das!quais!seus!membros!
constitutivos!coordenam!suas!linhas!autorais!(individuais)!de!ação.!É!preciso!admitir!na!
teoria!social!a!dimensão!institucional!e!socioeconômica,!para!tratar!dos!relacionamentos!
e!sentimentos!coletivos!na!configuração!de!estruturas!sociais.!

Retomamos! igualmente! os! estudos! de! formações! culturais! realizados! por!
Raymond!Williams'(1979),!e,!particularmente,!a!sua$noção"de"estrutura"de"sentimento"e"
o"conceito"de!virada&afetiva,&estudado&por&Patricia&Clough&(2007)!e"a"estética"relacional(
de#Bourriaud#(2009)#no#pós8modernismo,*a"fim"de!nos$possibilitarem$a$compreensão$de$
como$o$contexto$social$influencia$na$produção$da$atividade$artística.'

Evidentemente,!no!desenvolvimento!do!trabalho,!procuramos!entender!também!
a!constituição!dos!grupos!de!cinema!em!Pernambuco!à!luz!da!história!do!audiovisual!no!
Estado,!recuperando!o!ambiente!cinematográfico!configurado!nas!duas!últimas!décadas.!
O! segundo! capítulo! da! tese! traz,! assim,! um! panorama! histórico! da! constituição! dos!
grupos! e! construção! dos! vínculos! pessoais,! desde! o! Ciclo! do!Recife! até! chegar! ao! que!
chamamos!aqui!de!Nova!Geração!do!Cinema!em!Pernambuco.!Nesse! resgate!histórico,!
nossa! ênfase! privilegia! as! duas! últimas! décadas,! a! partir! de! informações! recuperadas,!
sobretudo,!em!entrevistas!com!os!cineastas!e!depoimentos.!
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Depois!de!compreender!como! foram!construídas!as! relações!que!resultaram!na!
configuração!dos! grupos,! no! terceiro! capítulo,! nos!dedicamos! à! cidade,! como! lugar!de!
compartilhamento! dos! afetos.! Os! cineclubes,! salas! de! cinema,! os! cafés! e! os! bares! são!
espaços!de!sociabilidade,!de!aglutinação!e!discussão!dos!grupos!e!coletivos!de!cinema.!
Ainda!neste!capítulo,!identificamos!como!a!cidade!do!Recife!é!representada!nos!filmes.!

No!quarto!capítulo,!seguimos!à!procura!dos!afetos!na!análise!das!sequências!dos!
filmes! contemporâneos:! Tatuagem! (2013),! de! Hilton! Lacerda;! Eles' Voltam! (2012),! de!
Marcelo!Lordello;!Amigos'de'Risco! (2007),!de!Daniel!Bandeira;!O'Som'ao'Redor! (2012),!
de!Kleber!Mendonça!Filho;!e!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica! (2012),!de!Marcelo!Gomes,!em!
busca!de!verbalizar!as!imagens8afetos.!No!subcapítulo!Suspensão!dos!Afetos,!traçamos!a!
nossa! análise! a! partir! de! sequências8chaves! dos! filmes! tratadas! isoladamente.! Já! no!
subcapítulo! Celebração! dos! Sentimentos,! as! análises! são! construídas,! intercalando! os!
filmes! e! apontando! as! sequências,! para! que! o! leitor! possa! verificar! diretamente! as!
manifestações!de!autorremissão.!!

Esta!pesquisa!é!orientada!pela!articulação!de!duas!perspectivas!teóricas:!teorias!
sociais! (sociologia! da! cultura,! psicologia! social,! elementos! dos! estudos! culturais)! e!
teorias! do! cinema.! Sustentadas! por! tais! perspectivas! teóricas,! as! postulações! e!
interpretações!aqui!propostas!serão!resultado!da!análise!de:!

Entrevistas:! principal! fonte! para! reconstrução! histórica! do! período! estudado:!
realizadas! com! os! diretores,! membros! dos! grupos,! Símio! Filmes! (Daniel! Bandeira! e!
Marcelo! Pedroso);! Trincheira! Filmes! (Leonardo! Lacca,! Marcelo! Lordello! e! Tião);!
Vanretrô! (Lírio! Ferreira! e! Adelina! Pontual);! e! demais! diretores! do! cinema!
pernambucano!que!participam!direta!ou! indiretamente!dos!grupos:!Kleber!Mendonça,!
Camilo!Cavalcante,!Paulo!Caldas,!Marcelo!Gomes,!Cláudio!Barroso,!Leonardo!Sette,!Celso!
Marconi,!Fernando!Spencer!e!Paulo!Cunha,!entre!outros.8!

Filmes:! a! produção! audiovisual! de! longas8metragens! dos! diretores! envolvidos,!
com! destaque! para! os! filmes! de! ficção!mais! recentes:!Amigos' de'Risco! (2007),! Daniel!
Bandeira,!Febre'do'Rato! (2011),!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica'(2012),!Eles'Voltam'(2012),!
Tatuagem!(2013)!e!O'Som'ao'Redor!(2012).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Parte& das& entrevistas& com& os& diretores& foi& captada& durante& a& realização& da& série& para& televisão& sobre&
cinema' pernambucano,' Olhar,' dirigida' pelo' cineasta' Camilo' Cavalcante,' e' cuja' autora' é' a' diretora' de'
Produção.!
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Por! fim,!para! subsidiar!novas! investigações,! disponibilizamos!ainda!nos! anexos!
deste!estudo:!!

a)! Biografia! e! filmografia! dos! grupos! e! diretores! (inventário! da! produção!
audiovisual! das! duas! últimas! décadas:! curtas8metragens,! documentários! e! trabalhos!
para!televisão;!!

b)!Argumento!do!primeiro!projeto!do!Grupo!Vanretrô!(Biu!degradável);!!

c)! Carta! de! Olinda! de! 1984,! resultado! do! primeiro! encontro! da! Associação!
Brasileira!de!Documentaristas!(ABD),!em!Pernambuco.!
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Capítulo*1**

BRODAGEM:*A*DOUTRINA*DOS*AFETOS*

!

1.1*Grupos*de*Cinema*

!
René!Clair! acreditava!que!o! filme!era! criado!na! filmagem!e!na!montagem.!Para!

Marcel! Pagnol,! o! filme! era! apenas! a! consequência! da! adaptação! de! um! roteiro.! No!
contexto!hollywoodiano,!o! filme!era!uma! luta!entre!o!diretor!e!o!produtor.!No!cinema!
mudo,!uma!briga!constante!entre!o!diretor!e!o!fotógrafo!(AUMONT,!2004,!p.!147).!Para!
nós,!o!filme!é!uma!ação!entre!amigos,!ou!como!“já!diziam!os!irmãos!Lumière:!o!cinema!é!
uma!arte!de!irmãos.9”!!

O! cinema! enquanto! processo! é! fruto! de! uma! ação! coletiva.! É! quase! uma!
obviedade! dizer! que! não! existe! (ou! existiria)! cinema! sem! um! grupo! de! profissionais!
especialistas!em!diversas!áreas!–!fotografia,!som,!arte,!produção,!elenco!–,!envolvido!no!
ofício! de! materializar! as! palavras! escritas! nas! páginas! de! um! roteiro! em! imagens!
fotografadas!em!celuloide.!!

Se! essa! realidade! vale! para! qualquer! filme,! em! certos! processos! produtivos!
audiovisuais,!a!questão!do!grupo,!do!coletivo,!se!apresenta!de! forma!mais!adensada.!É!
fácil! perceber! que,! nesses! momentos,! é! a! função! de! grupo! que! se! impõe! para! a!
compreensão! dos! resultados! fílmicos! obtidos.! Na! história! do! cinema,! um! dos! grupos!
mais!coerentes!em!torno!de!uma!proposta!estética!comum!culminou!em!uma!das!poucas!
e!afirmadas!escolas!de!cinema!no!mundo.!Formada!pelos!cineastas!–! Jean8Luc!Godard,!
François!Truffaut,!Alain!Resnais,! Jacques!Rivette,!Claude!Chabrol,!Eric!Rohmer!e!Agnes!
Varda!–!a!Nouvelle!Vague!foi!uma!corrente!artística! ligada!a!um!conjunto!de!conceitos!
críticos! comuns! a! um! grupo! bem! coerente.! Um! grupo! de! jovens! cinéfilos,! com!
experiência! em! crítica! cinematográfica,! que! conhecia! a! história! do! cinema! e! “adquiriu!
uma! cultura! cinematográfica! e! concepção! de! direção! fundadas! em! escolhas! estéticas,!
opções!morais,!gostos!e!ainda!mais,!em!violentas!aversões”!(MARIE,!2011,!p.!29):!

Todos! nós! já! nos! considerávamos! no! Cahiers,! como! futuros! diretores.!
Frequentar! os! cineclubes! já! era! pensar! cinema! e! pensar! no! cinema.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!Frase$proferida$pelo$diretor$Lírio$Ferreira,$em$entrevista$à$autora.!!
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Escrever! já! era! fazer! cinema,! pois! entre! escrever! e! filmar! há! uma!
diferença! quantitativa,! não! qualitativa.! André! Bazin! foi! o! único! ser!
completamente! crítico.! Os! outros,! Sadoul,! Balàz! e! Pasinetti,! são!
historiadores!ou!sociólogos,!não!críticos!(Jean8Luc!Godard!in!Cahiers'du'
Cinéma,!n.!138,!dezembro!de!1962),!citados!por!Marie!(2011,!p.!29)!
!

O!cinema!da!nova!onda!francesa,!como!disse!Jean8Luc!Godard,!era!vivenciado!em!
sua!plenitude.!Cinéfilos,!pensadores,!críticos!e!realizadores,!o!grupo!de!jovens!franceses,!
intransigente! ao! modelo! estabelecido! do! cinema! narrativo,! subverteu! a! linguagem!
cinematográfica!com!sua!montagem!inesperada.!A!expressão!Nouvelle!Vague!surgiu!em!
uma!pesquisa!sociológica!sobre!os!fenômenos!de!gerações,! lançada!e!popularizada!por!
uma! série! de! artigos! de! Françoise! Giroud,! publicada! pela! revista! L’Express! em! 1957!
(MARIE,!2011,!p.!13).!O!filme!Le'Beau'Serge!(1959),!de!Claude!Chabrol,!é!considerado!o!
marco!inaugural!do!movimento.!Os!filmes!de!Jean8Luc!Godard,!A'Bout'de'Souffle!(1959)!e!
Alphaville!(1965),!e!os!filmes!de!François!Truffaut,!Le'Quatre'Cents'Coups!(1959)!e!Jules'
et'Jim!(1962),!são!os!mais!representativos!da!escola.!!

Os! cineastas! frequentavam! os! mesmos! ambientes,! escreviam! para! a! mesma!
revista,! a!Cahiers'Du'Cinéma,! jogavam!nas!máquinas! caça8níqueis! e! tomavam! café! nas!
esquinas! de! Paris.! O! movimento! envolveu! os! diretores! na! realização! de! filmes! com!
orçamentos!reduzidos,!cenários!naturais,!atores!desconhecidos!e!concepções!de!direção!
autorais.! Apesar! dos! ideais! compartilhados,! os! filmes! seguiam! caminhos! individuais,!
sendo!difícil!enumerar!características!comuns!entre!os!autores!e!as!obras.!Para!François!
Truffaut,! eles!eram!considerados!autores!porque!escreviam!os!próprios! roteiros!e! sua!
direção!testemunhava!uma!visão!de!mundo.!Para!esta!geração,!os!diretores!de!estúdio!
não!eram!considerados!autores.!

Alguns! pesquisadores! acreditam! que! o! diretor! de! um! filme! de! estúdio! não! é!
considerado!um!autor,!a!não!ser!que!procure!preencher!todos!os!papéis!pessoalmente.!
Charles! Chaplin,! por! exemplo,! foi! produtor,! roteirista,! diretor,! compositor! e! ator! dos!
seus!últimos!filmes.!Outros!pesquisadores!mantêm!que!o!diretor!deve!ter!o!controle!de!
veto!de!todas!as!etapas!da!produção,!como!Jacques!Tati!e!Federico!Fellini.!O!diretor!é!o!
regente! da! orquestra:! “the! director’s! role! is! defined! as! a! synthetic! one,! combining!
various!contributions!into!a!whole”!(BORDWELL;!THOMPSON,!1993,!p.!37).!
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In!collective!film!production!several!film!workers!participate!equally!in!
the!project.! Like! individual! filmmakers,! the!group!may!own!or! rent! its!
equipment.!The!production!is!on!a!small!scale,!and!financing!may!come!
from! foundations! or!members’! personal! resources.! But! although! there!
may!be!a!detailed!division!of!labor,!the!group!share!common!goals!and!
makes!production!decisions! collectively.!Roles!may!also!be! roated:! the!
sound! recordista! one! day!may! serve! as! cinematographer! on! the! next.!
The! collective! mode! of! production! attempts! to! replace! the! authority!
vested! in! the! producer! and! director! with! a! more! broadly! distributed!
responsibility!for!the!film!(BORDWELL;!THOMPSON,!1993,!p.!23).!
!

A! perspectiva! defendida! por! Bordwell! e! Thompson! (1993)! revela! todas! as!
limitações!de!uma!visão!excessivamente!pragmática!e!pouco!conceitual:!o!autor!é!visto!
como! o! indivíduo! criador! (modelo! do! idealismo! romântico)! e! não! como! instância,! na!
forma!como!pensou!Michel!Foucault!em!O'que'é'um'Autor:!o!autor!é!um!nome!próprio,!
associado!a!um!conjunto!de!marcas!estilísticas,!a!partir!do!qual!um!processo!discursivo!
amplo,!e!muitas!vezes!coletivo,!toma!corpo.!!

Assim! como! o! pensamento! de! Foucault,! o! cinema! como! uma! arte! coletiva,!
durante!a!década!de!1960!e!o!início!da!década!de!1970,!surgiu!em!uma!escala!não!vista!
desde! 1930,! um! cinema! engajado! politicamente.! Abordava! os! problemas! sociais,!
defendendo!uma!mudança!social!radical.!Cineastas!e!militantes!se!reuniam!para!realizar!
projetos!em!grupo.!Uma!das!características!da!época!foi!a!criação!de!coletivos!de!cinema.!

Britain's! Cinema! Action! and! Berwick! Street! Collective,! Italy's! Militant!
Cinema!Collective,!Denmark's!Workshop,!Sweden's!New!Film,!Belgium's!
Fugitive!Cinema,!Greece's!Band!of!6,!the!Chicago8based!Kartemquin,!and!
other! groups! utilized! the! collective! mode! of! production.! Often! the!
group's! collective! structure! itself! embodied! left8wing! ideals!of!equality!
and!shared!responsibility!(BORDWELL;!THOMPSON,!2003,!p.!559).!
!

O! protótipo! do! cinema! politicamente! engajado! nos! Estados! Unidos! foi! o! grupo!
Newsreel.! No! final! de! 1967,! estudantes! alinhados! com! os! Students' for' a' Democratic'
Society! decidiram! fazer! filmes!para! contrariar! a! representação!da!mídia!dos!protestos!
contra! a! Guerra! do! Vietnã.! Em! Nova! York,! formou8se! o! Third' World' Newsreel! e'
posteriormente!outro!grupo!foi!formado!em!São!Francisco,!o!California'Newsreel:!

Newsreel!attempted!to!create!not!only!a!collective!production!situation,!
with! a! central! coordinating! committee! answerable! to! the! complete!
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membership,! but! also! a! community! distribution! network! that! would!
make! Newsreel! films! available! for! local! activists! around! the! country.!
During! the! late!1960s!and!early!1970s,! the!collective!produced!dozens!
of! works! including! Finally! Got! the! News! and! The! Woman’s! Film.! [...]!
After!the!mid81970s,!Newsreel!moved!somewhat!away!purely!collective!
production,! but! it! retained! certain! policies! characteristic! of! the!
collective! mode,! such! as! equal! pay! for! all! participants! in! a! film.!
Important!Newsreel!films!of!recent!years!are!Controlling!Interests,!The!
Business! of! America...! (Funded! largely! by! American! public! television),!
and!Chronicle!of!Hope:!Nicaragua.!Members!of!Newsreel!such!as!Robert!
Kramer,! Barbara! Koppel,! and! Christine! Choy! have! gone! to! work! as!
individual!filmmakers!(BORDWELL;!THOMPSON,!1993,!p.!23).!
!

Paralelamente,! na! França,! um!movimento! de! trabalhadores! surgiu! em!maio! de!
1968.! Cineastas! começaram! a! fazer! filmes! de! curta8metragem! em! 16mm,! de!maneira!
simples! e! que! circulavam! por! algumas! semanas! nas! salas! de! cinema! e! associações!
políticas.!Este!movimento!levou!à!criação!de!coletivos,!como!os!grupos!SLON,!Medvedkin!
e!o!Dziga!Vertov.!O!primeiro!filme!do!Grupo!SLON,!À'Bientôt'J’espère,!foi!codirigido!por!
Chris! Marker! e! Mario! Marret,! em! 1967,! e! tratava! de! uma! greve! na! La! Rhodia,! uma!
fábrica!têxtil!em!Besançon.!!

'In!France,!several!such!groups!were!formed,!the!most!noteworthy!being!
SLON! (an! acronym! for! a! name! that! translates! as! Society! for! the!
Launching!of!New!Works).!SLON!was!a!cooperative!that!sought!to!make!
films! about! contemporary! political! struggles! around! the! world.!
Financed! chiefly! by! television! companies,! SLON! filmmakers! often!
collaborated! with! factory! workers! in! documenting! strikes! and! union!
activities!(BORDWELL;!THOMPSON,!1993,!p.!23).!
!

O! núcleo! do!Grupo!Dziga!Vertov! sempre! foi! uma! parceria! entre! Godard! e! uma!
outra!pessoa.!Primeiramente!com!Jean8Henri!Roger!(um!jovem!militante!de!Marseilles),!
nos! filmes!British' Sounds! (1969)! e! Pravda! (1969),! posteriormente! com! o! jornalista! e!
crítico!de!29!anos,! Jean8Pierre!Gorin,! com!quem! fez!os!últimos! filmes!concebidos!pelo!
grupo.! Mas! o! planejamento! e! a! produção! coletiva! dos! filmes! do! grupo! envolveram!
muitos!outros!indivíduos!e!grupos!militantes!também.!O!grupo!se!concentrou!em!fazer!
filmes!fora!da!França.!!

The!tentative!approach!adopted! in!the! immediate!aftermath!of!1968!is!
given! some! direction! for! Godard! by! returning! to! the! anonymity! the!
cinetracts! offered! him,! by! forming! the! ‘Dziga! Vertov’! film8making!
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collective!with!Gerard!Martin,!Nathalie!Billard,!Armand!Marco!–!as!listed!
in!the!group’s!‘manifesto’!(Group!Dziga!Vertov!1970:!8288),!though!Jean8
Henri! Roger! and! Paul! Burron! among! others! also! participated! –! but!
specially!with! Jean8Pierre! Gorin.! Especially! the! last! because! he! clearly!
convinced! Godard! about! the! political! direction! the! Group! should! take!
and!provided!a!political!perspective!within!which!Godard’s! theoretical!
film8making! concerns! could! be! validated! (HOLMES;! SMITH,! 2000,! p.!
102).!
!

O!nome!do!Grupo!Dziga!Vertov!é! inspirado!nos!documentaristas!experimentais!
russos!da!década!de!1920,!cuja!noção!de!Kino_Pravda!(Cinema8Verdade)!é!vista!não!só!
como! uma! abordagem! analítica! correta! para! a! imagem,! mas! também! como! um!
comprometimento!para!filmar!em!nome!da!ditadura!do!proletariado.!A!escolha!do!nome!
Dziga!Vertov!indicaria!a!opção!por!documentar!a!ficção.!Todos!os!filmes!do!grupo!eram!
de!fato!documentários!de!algum!tipo,!com!o!formato!de!16mm!e!duração!de!60!minutos.!
Muitos! deles! foram! encomendados! por! empresas! de! televisão! –! da! Inglaterra,! Itália,!
Alemanha! –! e! muito! surpreendentemente,! todos! foram! feitos! no! exterior.! Após! os!
acontecimentos! de! 1968,! Godard! rejeitou! ilusão! narrativa! por! vários! anos,! para! se!
concentrar! em! uma! série! de! filmes! que! combinam! documentário,! inovação! formal! e!
política!radical!(HOLMES;!SMITH,!2000,!p.!102).!

Na!Argentina,!no! final!da!década!de!1960,! foi! fundado!o!Grupo!Cine!Liberación,!
pelos!cineastas!Fernando!Solanas,!Octavio!Getino!e!Gerardo!Vallejo.!O!grupo!era!ligado!
ao!movimento! da! Esquerda! Peronista! e! produzia! o! cinema!militante,! típico! dos! anos!
1960,!e!veio!a!se!chamar!Nuevo!Cine!Latinoamericano.!O!emblemático!filme!do!grupo!La'
Hora'de'Los'Hornos!(1968),!um!documentário!sociológico,!dirigido!por!Solanas!e!Getino,!
tinha!o!neocolonialismo!como!crítica!central,!representava!a!dependência!da!Argentina!
do!colonialismo!e!de!outros!países!da!América!Latina.!!

O!grupo!formado!em!1966!durou!até!1971.!Além!dos!três!diretores,!contou!com!
outros!importantes!realizadores!da!produção!do!grupo,!como!Edgardo!Pallero,!produtor!
de!filmes!brasileiros:!Viramundo!(1965),!de!Geraldo!Sarno;!Memória'do'Cangaço!(1964),!
de! Paulo! Gil! Soares;! Nossa' Escola' de' Samba! (1965),! de! Manuel! Horácio! Giménez;! e!
Subterrâneos'do'Futebol!(1965),!de!Maurice!Capovilla.!

No! Brasil,! entre! 1950! e! 1964,! formou8se! uma! geração! cinematográfica.! A!
movimentação! localizada!mais!precisamente!no!Rio!de!Janeiro!era!encabeçada!por!um!
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grupo! de! jovens! oriundos! do! meio! universitário,! dedicados! à! teoria! e! crítica!
cinematográfica!e!mais!intensamente!à!produção!de!filmes.!No!Brasil,!nos!anos!1950,!um!
grupo! de! jovens! começou! a! discutir! a! ideia! de! se! criar! um! cinema! nacional,! que!
construísse! uma! identidade! político8cultural! para! o! povo! brasileiro,! o! que!
posteriormente!se!tornou!o!Cinema!Novo.!!

Desde!o!início!era!possível!perceber8se!em!suas!discussões!uma!enorme!
vontade!de!“botar!a!mão!na!massa”,!de!produzir!filmes!compromissados!
com!a! realidade!cultural!brasileira.!Esse!grupo!utilizou! todas!as!armas!
disponíveis!para!alcançar!o!seu! intento.!Sua!grande!união!em!torno!de!
princípios!gerais!–!não!se!pode!falar!de!um!programa!de!ação,!devido!à!
heterogeneidade! entre! os!membros! que! compunham! esse! grupo! –! foi!
fundamental!para!o!enfrentamento!dos!“inimigos”,!fossem!eles!parcelas!
da! crítica! nacional! de! cinema! encasteladas! na! grande! imprensa! ou!
representantes!de!um!modelo!de!cinema!que!produzia!filmes!brasileiros!
de! então:! chanchadas! e! produções! da!Vera! Cruz! (SIMONARD,! 2006,! p.!
46).!
!

Inspirados!pela!teoria!de!Alex!Viany!e!Paulo!Emílio!Salles!Gomes!e!pelo!cinema!
de! Nelson! Pereira! dos! Santos,! Humberto! Mauro! e! o! filme! Limite! (1931),! de! Mário!
Peixoto,!foram!influências!cinematográficas!brasileiras!para!o!Cinema!Novo.!!

Os!cinemanovistas!constituíram8se!como!um!grupo!social!que!possuía!normas!de!
conduta! política! próprias.! Tinham! a! mesma! origem! social,! a! mesma! faixa! etária,!
amizades!em!comum!e!militância!cultural!e!política.!Os!cineclubes,!bares,!os!primeiros!
filmes! e! a! participação! dos! membros! do! Cinema! Novo! no! CPC! foram! elementos!
importantes!na!estrutura!de!sociabilidade!característica!do!grupo!(SIMONARD,!2006,!p.!
20).!

Cacá! Diegues! e! David! Neves! começaram! fazendo! filmes! juntos! na!
adolescência.! Este! é! um! elemento! muito! importante! para! entender! o!
Cinema!Novo,!pois!caracteriza!bem!a!união!que!existia! inicialmente!no!
seio! do! grupo.! Mesmo! aqueles! que,! por! algum! motivo,! não!
experimentaram!muito!antes!do!seu!primeiro!filme,!e! já!contaram!com!
uma!estrutura!de!produção!mais!profissional,!contaram!com!a!ajuda!dos!
amigos!do!movimento!nas! suas!equipes!de!produção.!Essa!maneira!de!
produzir!pode!ser!também!considerada!como!uma!daquelas!estruturas!
de!sociabilidade!do!grupo.!Quem!dirigia!um!filme,!fazia!a!produção!ou!a!
fotografia,! ou! exercia! uma! outra! função! qualquer! num! outro! filme.!
Muitas! vezes! o! dinheiro! para! a! produção! saía! do! próprio! bolso! dos!
participantes!da!equipe!(SIMONARD,!2006,!p.!107).!
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!

Glauber!Rocha,!um!dos!líderes!do!Cinema!Novo,!idealizava!um!movimento!com!os!
amigos!que!revolucionasse!a!linguagem!do!cinema.!Faziam!parte!da!geração!do!Cinema!
Novo:!Walter!Lima!Jr.!(cineclubista!e!diretor!de!cinema),!Maurice!Capovilla!(diretor!de!
cinema),!Cacá!Diegues! (diretor!de!cinema!e!participante!do!CPC!da!UNE),!Paulo!César!
Saraceni!(diretor!de!cinema),!David!Neves!(crítico,!fotógrafo!e!diretor!de!cinema),!Zelito!
Viana! (produtor! e! diretor! de! cinema),! Eduardo! Coutinho! (diretor! de! cinema! e!
participante! do! CPC! da! UNE),! Mário! Carneiro! (fotógrafo! de! vários! filmes! do! Cinema!
Novo),!Flávio!Moreira!da!Costa!(crítico!de!cinema),!Saulo!Pereira!de!Mello!(fundador!do!
Cineclube! Centro! de! Estudos! Cinematográficos),! Glauber! Rocha,! Joaquim! Pedro! de!
Andrade,! Paulino! dos! Santos,! Miguel! Borges,! Marco! Faria,! Leon! Hirszman! e! Nelson!
Pereira!dos!Santos.!!

O!movimento!esboça!uma!vasta!filmografia,!em!que!destacamos!Arraial'do'Cabo!
(1959),!de!Paulo!César!Saraceni!e!Mário!Carneiro,!Deus'e'o'Diabo'na'Terra'do'Sol'(1964),!
de! Glauber! Rocha,! Os' Fuzis! (1963),! de! Ruy! Guerra,! e! Vidas' Secas! (1963),! de! Nelson!
Pereira!dos!Santos.!!

Nesses! 14! anos,! os! cinemanovistas! conseguiram! criar! um! movimento!
que! contou! com! uma! produção! intelectual! (livros,! artigos,! etc.)! e!
cinematográfica!constante.!Obtiveram!sucesso!da!crítica!e!conseguiram!
incluir! a! cinematografia!brasileira! como!uma!das!mais! importantes!do!
mundo.! Também! foram! reconhecidos! como! um! grupo! social! com! voz!
ativa!e!com!cacife!para!se!tornar!um!importante!interlocutor!do!governo!
e!de!setores!da!burguesia!brasileira.!Outro!sucesso!do!Cinema!Novo!foi!
criar! uma! incipiente! indústria! cinematográfica! no! país.! Laboratórios!
cinematográficos! foram! montados! ou! modernizados;! formou8se! uma!
mão! de! obra! especializada,! ainda! que! pequena,! baseada! numa!
autodidática! de! grupo! (os! cinemanovistas! praticavam! o! que! liam! nos!
livros! enquanto! faziam! seus! filmes,! uns! ajudando!os! outros).!Órgãos! e!
instituições! financeiras,! estatais! ou! privadas,! que! davam! ajuda! ao!
desenvolvimento! da! indústria! cinematográfica! do! Brasil,! surgiram!
graças!às!pressões!e!às!articulações!políticas!desse!grupo!junto!a!setores!
sociais!influentes!(SIMONARD,!2006,!p.!46).!
!

No!final!dos!anos!1960,!uma!nova!geração!de!jovens!cineastas!ganhou!destaque!
no!cinema!americano.!Seu!trabalho!foi!tematicamente!complexo,!formalmente!inovador,!
moralmente! ambíguo! e! rico! em! ressonância! mítica.! Eles! fizeram! filmes! para! uma!
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geração!desiludida!com!a!Guerra!do!Vietnã,!com!a!elite!dominante,!e!menos!disposta!a!
obedecer!do!que!seus!pais.!

A!primeira!geração!trazia!homens!brancos!nascidos!do!meio!para!o!fim!
da! década! de! 1930! (ocasionalmente! antes! disso)! e! incluía! Peter!
Bogdanovich,!Francis!Coppola,!Warren!Beatty,! Stanley!Kubrick,!Dennis!
Hopper,!Mike!Nichols,!Woody!Allen,!Bob!Fosse,!Robert!Benton,!Arthur!
Penn,! John! Cassavetes,! Alan! Pakula,! Paul!Mazursky,! Bob! Rafelson,! Hal!
Ashby,! William! Friedkin,! Robert! Altman! e! Richard! Lester.! A! segunda!
geração!era!composta!dos!primeiros!baby!boomers,!nascidos!durante!e!
(a!maioria)! após! a! Segunda! Guerra!Mundial,! a! geração! das! escolas! de!
cinema,!os!chamados!moleques!do!cinema.!Esse!grupo!incluía!Scorsese,!
Spielberg,! George! Lucas,! John!Milius,! Paul! Schrader,! Brian!De! Palma! e!
Terrence! Malick.! No! final! das! contas,! esses! diretores! criaram! um!
conjunto! de! obras! que! incluía,! além! dos! títulos!mencionados! acima,!A'
Última'Missão;'Nashville;' Faces;' Shampoo;' Laranja'Mecânica;' Reds;' Lua'

de'Papel;'O'Exorcista;'O'Poderoso'Chefão'–'Parte'II;'Caminhos'Perigosos;'

Terra' de' Ninguém;' A' Conversação;' Taxi' Driver;' Touro' Indomável;'

Apocalypse'Now;'Tubarão;'Cabaret;'Klute!–!O'Passado'Condena;'Loucuras'
de'Verão;'Cinzas'no'Paraíso;'Vivendo'na'Corda'Bamba;'All'That'Jazz'–'O''

Show' Deve' Continuar;' Noivo' Neurótico,' Noiva' Nervosa;' Manhattan;'

Carrie,' a' Estranha;' Todos' os'Homens' do' Presidente;' Amargo'Regresso'e!
Star'Wars!(BISKIND!,!2009,!p.!17).!
!

Apelidados!pela!imprensa!como!New'Hollywood,!seus!filmes!eram!em!sua!maioria!
financiados! pelos! grandes! estúdios.! Entretanto,! introduziram! inovações! estilísticas! e!
formais! que! os! distinguiam! dos! diretores! tradicionais! de! estúdio.! O! grupo! fez! uma!
releitura!dos!gêneros!clássicos!de!Hollywood!–!os!filmes!de!crime,!guerra!e!western!–,!
apresentando!uma!visão!mais!crítica!da!América.!!!

!Junto!com!os!diretores,!surgiu!uma!geração!de!atores!e!atrizes!formada!em!Nova!
York,!como!Robert!De!Niro,!Jodie!Foster,!Jane!Fonda!e!Al!Pacino,!entre!muitos!outros.!A!
ambição! da! geração! do! Grupo! New! Hollywood! era! criar! algo! diferente! do! cinema!
clássico!americano!falido!dos!anos!1960.!!

Em!1967,!dois!filmes,!Bonnie'e'Clyde!–!Uma'Rajada'de'Balas!e!A'Primeira'
Noite' de' um' Homem,! fizeram! a! indústria! tremer.! Outros! viriam!
rapidamente:!2001:'Uma'Odisseia'no'Espaço! e!O'Bebê'de'Rosemary,! em!
1968,!Meu'Ódio'Será'Tua'Herança,'Perdidos'na'Noite! e!Sem'Destino,! em!
1969,!M*A*S*H! e!Cada'um'Vive'Como'Quer,! em!1970,!Operação'França,!
Ânsia' de' Amar,! A' Última' Sessão' de' Cinema! e! Quando' os' Homens' São'
Homens,!em!1971,!e!O'Poderoso'Chefão,!em!1972.!De!repente,!existia!um!
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movimento,! rapidamente! batizado! de! Nova! Hollywood! pela! imprensa,!
liderado!por!uma!nova!geração!de!diretores.!Se!alguma!vez!houve!uma!
década! de! diretores,! foi! essa.! Coletivamente,! os! diretores! tinham!mais!
poder,! prestígio! e! dinheiro! do! que!nunca.!Os! grandes! diretores! da! era!
dos!estúdios,! como! John!Ford!e!Howard!Hawks,!viam8se!como!simples!
empregados,!muitíssimo!bem!pagos!para! fabricar!diversão,! contadores!
de! histórias! que! evitavam! ao! máximo! tomar! consciência! de! algo!
parecido! com! estilo,! com! receio! de! que! isso! interferisse! no! ofício.! Os!
diretores! da! Nova! Hollywood,! pelo! contrário,! não! tinham! a! menor!
vergonha,! e,! em!muitos! casos,! com! toda! razão,!de!assumir!o!manto!do!
artista,!e!tampouco!hesitavam!em!desenvolver!os!estilos!pessoais!que!os!
distinguiam!de!outros!diretores!(BISKIND,!2009,!p.!15).!
!

Por!conta!da!crise!do!final!dos!anos!1960,!quando!a!indústria!americana!e!o!star'
system! implodiram,!as!portas!se!abriram!para!os!jovens!das!Faculdades!de!Cinema!que!
faziam!filmes!experimentais.!Nas!palavras!de!Steven!Spielberg:!!

Os! anos!70! foram!a!primeira!vez! em!que!as! restrições!de! idade! foram!
abolidas,! e! jovens! tiveram! permissão! para! tomar! tudo! de! assalto! com!
toda!a!sua!ingenuidade!e!toda!a!sua!sabedoria!e!todos!os!privilégios!da!
juventude.!Foi!uma!avalanche!de! ideias!novas!e!ousadas!e,!por! isso,!os!
anos!70!tornaram8se!um!marco!(BISKIND,!2009,!p.!14).!

No! começo! dos! anos! 1970,! todo! mundo! trabalhava! junto,! todos! se! ajudavam.!
Assim! que! começou! a! ganhar! dinheiro,! o! grupo! foi! se! dispersando.! Os! diretores!
começaram!a!criar!pequenas!ilhas!de!autossuficiência!que!viabilizassem!o!seu!trabalho.!
Perdeu8se!o!encanto!de,!como!se!ainda!estivessem!na!universidade,!trabalharem!uns!nos!
filmes!dos!outros,!trocando!ideias!(BISKIND,!2009,!p.!629).!As!forças!econômicas!eram!
grandes! em! torno! do! trabalho! dos! diretores.! O!mercado! selecionou! e! formatou! esses!
diretores,!sufocando!os!filmes!autorais!e!incentivando!os!filmes!comerciais.!!

Na! década! de! 1990,! o!movimento! Dogma! 95! foi! fundado! por! quatro! diretores!
dinamarqueses:! Lars! Von! Trier,! Thomas! Vinterberg,! Soren! Kragh8Jacobson! e! Kristian!
Levring.!O!coletivo!se!posicionava!claramente!como!uma!"nova!onda",!com!referência!à!
década!de!1960.!No!site!do!Dogma!95,!declaravam!que!o!objetivo!expresso!do!grupo!era!
combater! as! tendências! do! cinema! do! momento.! Tinham! como! objetivo! artístico!
alcançar!o!maior!grau!possível!de!imediatismo!no!processo!de!realização!do!filme.!Entre!
os!dez!mandamentos!expressos!pelo!grupo,!estavam:!filmagens!só!em!locação!real,!uso!
exclusivo!do!som!direto,!a!câmera!tinha!de!ser!operada!na!mão,!o!filme!tinha!de!ser!em!
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cores,!eram!proibidos!filtros!e!truques!fotográficos!e!o!diretor!não!devia!assinar!o!filme.!
A!proposta!do!grupo!era!criar!coletivamente!(negação!da!autoria)!e!criar!uma!linguagem!
estética!mais!próxima!do!real.!!

Na! Alemanha! contemporânea,! surgiu! a! Escola! de! Berlim.! Um! grupo! afiliado! de!
cineastas!alemães,!cujo!trabalho!tinha!o!intuito!de!constituir!um!novo!countercinema.10!
Emergentes!na!década!de!1990,!quando!os!cineastas!da!primeira!geração!da!Escola!de!
Berlim!(Thomas!Arslan,!Angela!Schanelec!e!Christian!Petzold)!lançaram!seus!primeiros!
longas,!o!grupo!ganhou!um!reconhecimento!crescente!ao! longo!da!última!década!para!
um!corpo!de! filmes,!na! renovação!da! linguagem! formal! e! estética,! tendo! como! tema!a!
vida!na!Alemanha!e!Europa!durante!a!era!do!capitalismo!tardio!e!da!globalização.!!

O!cinema!alemão,!que!tem!chamado!a!atenção!do!público!nos!últimos!anos,!tem!
se! concentrado! em! filmes! de! grandes! orçamentos,! competindo! ao! Oscar! (na! verdade!
alguns! são! produzidos! por! empresas! de! Hollywood)! e! tratando! de! temas! da! história!
local,!especialmente!o!Nazismo!ou!sobre!e!Alemanha!Oriental.!Por!outro!lado,!os!filmes!
da! Escola! de! Berlim! se! passam! nos! dias! atuais.! Transmitem! um! sentido! de!
contemporaneidade,!mostrando! as! consequências! da! turbulenta! história! da!Alemanha!
no! século! XX,! sem! sensacionalismo.! Em! particular,! os! filmes! experimentam! o! tempo!
narrativo!e!a!representação!do!espaço,!mudando!o! foco!dos!acontecimentos!históricos!
dramáticos!para!a!vida!cotidiana!de!seus!personagens!(BAER,!2013,!p.!72).!

Escola!de!Berlim!foi!um!nome!atribuído!pelos!críticos!a!um!novo!tipo!de!cinema,!
realizado! por! um! grupo! de! diretores! que! se! apoiam! mutuamente! (apesar! de! terem!
encontros!esporádicos),!que!gostam!de!discutir!sobre!os!filmes!(principalmente!os!dos!
outros)!e!que!entendem!a!sintonia!entre!como!se!posiciona!a!câmera!e!se!apresentam!
ideias.!A!diretora!do!filme!Marselha!(2003),!Angela!Schalenec,!constata:!!

A!gente!se!conhece,!se!vê!de!vez!em!quando,!falamos!mais!sobre!outros!
filmes!e!menos!sobre!os!nossos.!O!que!nos!une!é!um!interesse!comum!
em!determinados!filmes!e!as!reações!semelhantes!a!nossos!filmes.!Agora!
eu! também! acredito! nisso,! se! expressa! em! um! sentimento! de! solidão!
menos!intenso.!Há!interesse!recíproco!e!comum,!o!que!é!agradável!para!
quem!exerce!um!trabalho!às!vezes!tão!solitário!(In:!Catálogo'da'Mostra'
da'Escola'de'Berlim'promovida!pelo!Centro!Cultural!Banco!do!Brasil,!em!
2013,!p.!10)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Um#cinema#de#resistência,#fora#do#mainstream.!
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!

Entre! os! títulos! da! filmografia! da! Escola! de! Berlim,! destacam8se:! A' Segurança'
Interna!(2000),!Barbara!(2012),!de!Christian!Petzold;!Marselha'(2004)!e!Orly!(2009),!de!
Angela!Schalenec;!Der'Wald'vor'lauter'Bäumen!(2003),!de!Maren!Aden;!Dealer!(1999)!e!
Gold'(2013),!de!Thomas!Arslan.!Obstinados!contestadores!alemães!negam!a!existência!
de!um!grupo.!Em!1998,! um!grupo!de! jovens! estudantes!da!Universidade!de!Cinema!e!
Televisão! de!Munique,! entre! eles,! Christoph!Hochhäusler! e! Benjamin!Heisenberg,! que!
viria! a! integrar! como! diretores! a! Escola! de! Berlim,! fundou! a! revista! Revolver,! para!
refletir!sobre!a!criação!de!filmes.!!

Pelo! percurso,! até! aqui! traçado,! constatamos! que! a! existência! de! grupos! e!
coletivos!na!história!do!cinema!mundial!não!é!nenhuma!novidade.!Operando!de!forma!
coletiva,!alguns!grupos!veem!seu!trabalho!como!obra!colaborativa!(SLON,!Dziga!Vertov,!
Dogma!95),!outros!negam!a!existência!do!grupo!e!afirmam!a!autoria!individual!de!seus!
trabalhos!(Nouvelle!Vague,!New!Hollywood,!Escola!de!Berlim).!!

O! cinema! realizado! em! Pernambuco,! mais! precisamente! na! cidade! do! Recife,!
apresenta!a!existência!de!grupos!de!produção!como!uma!recorrência,!desde!a!década!de!
1920,!“quando!jovens!sem!nenhum!conhecimento!e!formação!autodidata!faziam!filmes!
egoístas.”11!É! necessário! mapear! os! grupos! a! partir! da! reconstituição! histórica! de!
formação! (conforme! o! segundo! capítulo),! da! construção! dos! vínculos! afetivos! e! das!
relações! entre! os! participantes! dessa! cultura! cinematográfica! para! compreender! o!
cinema! pernambucano! produzido! hoje.! O! modo! de! produzir! coletivamente,! não! no!
sentido!de!negar!o!autor!–!caminhos!autorais!e!propostas!estéticas!individuais!são!uma!
das! fortes!características!deste!cinema!–,!além!disso,!os!cineastas! são!conhecidos!pelo!
seu!trabalho!individual!e!não!pelo!grupo.!!

O! que! nos! interessa! estudar,! no! caso! do! cinema! produzido! em! Pernambuco,! é!
como! esse! processo! de! produção! coletivo! e! colaborativo,! intrínseco! à! história! do!
audiovisual! no! Estado,! vai! gerar! um! modo! de! produção! que! se! expande! por! toda! a!
cidade!do!Recife.!Pelo! fato!de!o!cinema!do!Recife! ter!sido! feito!assim,!na!base!daquilo!
que!passou!a!ser!chamado,!a!partir!dos!anos!1990,!de!brodagem,!mas!que,!desde!o!início!
do!século!XX,!vai!sugerir!uma!condição!de!realização!e!marcar!os!próprios!filmes.!Como!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Trecho'de'matéria'sobre'o'cinema'realizado'no'Recife,'na'revista'Cinearte,"1926,"volume"V.!
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esse!modo!de!produção!vai!gerar!uma!estrutura!de!apadrinhamento,!jogo!de!interesses,!
afetos!e!desafetos?!E!também,!com!o!advento!do!cinema!digital,!essa!brodagem!vai!ser!
intensificada! e! transformada! no! contexto! do! contemporâneo,! tanto! na! questão! das!
relações,!como!da!representação!dos!afetos!nos!filmes.!!!

No!processo!coletivo!de!produção,!no!caso!de!grupos!como!o!SLON!na!França,!o!
Newsreel! nos! Estados!Unidos! e! até!mesmo!no!Dogma!95! na!Dinamarca,! é! criada! uma!
autoralidade!coletiva:!o!autor!é!o!grupo!inteiro!(BORDWELL;!THOMPSON,!1993,!p.!30).!
No!cinema!pernambucano,!mesmo!com!os!diretores!trabalhando!em!diferentes!projetos!
dentro!de!um!mesmo!grupo!de!produção,! como!a!Símio!e!a!Trincheira!Filmes,!o! traço!
autoral!de!cada!diretor!vai!ser!mantido,! trazendo!outras!recorrências!como!marcas!do!
grupo!menos!visíveis.!!

Nos! grupos! das! décadas! de! 1960! e! 70,! formados! sobretudo! por! estudantes! de!
cinema! dos! Estados! Unidos! e! da! Europa,! havia! uma! vontade! de! fazer! política! e! de!
transformar! radicalmente! a! sociedade,! através! da! linguagem! cinematográfica.! Em!
Pernambuco,!na! turma!que! se! forma!na!década!de!1980,! que!nomeamos!de!Grupo!da!
Retomada,! que! não! tinha! uma! formação! teórica! ou! prática,! “eram! cegos! tateando! o!
cinema,”! havia! uma! vontade! de! fazer! cinema.! Para! isso,! tiveram! que! fazer! política!
durante!anos,!para! tornar!possível! se! fazer! cinema.!O!outro!grupo,! ao!qual!dedicamos!
também!este!trabalho!e!chamamos!de!Novo!Cinema!Pernambucano,!usa!a!política!como!
o!discurso!para!o!seu!cinema,!conforme!detalharemos!nos!próximos!capítulos.!

!

1.2*Cinema:*uma*ação*entre*amigos*

*

Historicamente,!o! cinema!em!Pernambuco!é!marcado!pela!existência!de!grupos!
de!cineastas!autodidatas,!que!trabalham!de!um!modus!operandi!colaborativo,!conhecido!
localmente!como!brodagem.!Este!modo!particular!de!produzir!entre!amigos!acaba!dando!
forma!a!uma!estrutura!social!que!envolve!uma!gama!de!sentimentos.!!

O! termo! brodagem,! como! acima! mencionado,! começou! a! ser! utilizado! para!
expressar! um! modo! de! fazer! de! produzir! algo! em! parceria! (música,! cinema,! artes!
plásticas),!na!década!de!1990,!no!Recife.!A!gíria!pernambucana!é!um!aportuguesamento!
da!palavra!em!inglês!brother,!e!surge!como!forma!de!designar!uma!irmandade!(no!caso!
de!um!grupo!de!amigos),!ou!uma!camaradagem!(no!caso!de!um!favor).!!
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Originalmente,! em! inglês,! a' brotherhood! remete! aos! seguintes! significados:!
comunhão!ou!fraternidade;!condição!ou!qualidade!de!irmãos;!todos!envolvidos!em!um!
negócio! ou! comércio! organizado;! uma! partilha! de! interesses;! a! crença! em! agir! com!
igualdade!para! com!os!outros.!A!origem!de!brotherhood! vem!de!brithithod,! e!data!dos!
anos!125081300.!!

Em! Pernambuco,! na! migração! para! o! campo! cultural,! a! brotherhood! se! torna!
brodagem.! Dentro! do! campo! cultural,! a! brodagem! se! configura! como! um! jogo! de!
interesses!dentro!de!uma!forte!relação!de!amizade,!de!paixões!em!comum!e!vontade!de!
fazer!cinema.!

Para!resgatar!o!significado!de!brodagem!no!cinema!em!Pernambuco,!vamos!nos!
concentrar!na!formação!de!duas!gerações!de!cineastas!atuantes!na!produção!de!filmes!
no!Estado.!A!primeira!geração,!que!nomeamos!de!Retomada!do!Cinema!em!Pernambuco,!
é! formada! pelos! cineastas! Paulo! Caldas,! Cláudio! Assis,! Lírio! Ferreira,!Marcelo! Gomes,!
Hilton!Lacerda!e!Adelina!Pontual,!que!começaram!a!se!envolver!com!o!cinema!na!década!
de! 1980,! e! nos! anos! 1990! foram! responsáveis! por! retomar! a! produção! de! fitas! em!
Pernambuco,! tendo! como! marco! o! filme! Baile' Perfumado! (1997),! dirigido! por! Lírio!
Ferreira!e!Paulo!Caldas,!contando!com!a!participação!na!produção!de! todo!o!grupo!de!
cineastas,!acima!mencionado.!!

O! grupo! de! jovens! universitários,! formados! em! meados! dos! anos! 1980,! se!
especializou! em! cinema,! assistindo! aos! filmes! nos! cineclubes! e! sessões! de! arte.! Foi!
criado!pela!imagem,!assistindo!aos!grandes!filmes!da!história!do!cinema!moderno!pós8
guerra,!da!Nouvelle!Vague,!do!Neorrealismo!italiano.!Começou!a!fazer!filmes!quando!era!
necessária! uma! equipe! de! técnicos! especializados! nos! diversos! setores! de! criação!
(fotografia,!arte,!montagem,!etc.),!junto!com!seus!assistentes!para!dar!conta!do!processo!
lento! e! gradual! da! cinematografia.! Os! cineastas! do! Grupo! da! Retomada! começaram! a!
fazer! filmes!quando!até!um!rolo!de! silêncio! tomava!grande!parte!do!orçamento.!Estes!
jovens,!nos!anos!1980,!começaram!a!experimentar!o!cinema!e!a!política.!Articularam8se!
politicamente!para!tornar!o!terreno!propício!à!produção.!!!

Na!estrutura!que!rege!a!brodagem!no!Grupo!da!Retomada,!as!relações!de!grupo!
(recuperadas! no! segundo! capítulo)! são! intensas,! as! experiências! são! compartilhadas!
publicamente,!no!discurso!dos!cineastas,!em!entrevistas,!festivais!de!cinema!e!encontros!
de!grupo.!Como!também,!explicitamente,!através!dos!filmes.!!!
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A!segunda!geração,!que!nomeamos!de!Nova!Geração!do!Cinema!Contemporâneo,!
é!também,!como!a!primeira,!oriunda!da!universidade.!É!formada!pelos!cineastas!Daniel!
Bandeira,!Kleber!Mendonça!Filho,!Marcelo!Pedroso,!Gabriel!Mascaro,!Marcelo!Lordello,!
Leonardo! Lacca! e! Tião.! Dentro! da! nova! geração,! estão! os! grupos! Símio! e! Trincheira!
Filmes,!dos!quais!fazem!parte!os!cineastas!já!mencionados,!cuja!história!de!formação!e!
vínculos!é!recuperada!no!segundo!capítulo.!!

Os!grupos!de!novos!cineastas!surgem!com!o!advento!do!cinema!digital!e!em!um!
momento!de!abertura!política!propícia!à!realização!audiovisual,!quando!o!campo! já!se!
encontra! estabelecido! no! Estado.! Os! grupos! se! formam! com! o! advento! da! tecnologia!
digital! e! a! possibilidade! de! fazer! filmes! de! baixo! orçamento! ou! de! quase! nenhum,! os!
coletivos! se! profissionalizam,! tornam8se! empresas! produtoras! e! passam! a! disputar! o!
mercado! local! com!a! geração! anterior.! Seus! filmes! têm!uma! forte! intenção!política! de!
formar!uma!opinião!pública!em!torno!das!questões!urbanas.!!

Nos!grupos!contemporâneos,!a!estrutura!da!brodagem!demanda!outros!níveis!de!
relação.! O! cinema! se! faz! com! menos! dinheiro! (muito! menos),! de! forma! coletiva! e!
colaborativa!e!quase!um!sistema!de!guerrilha.!As!relações!de!grupo!e!demonstrações!de!
afeto!são!mais!contidas!e!ganham!uma!releitura!subjetiva!nos!filmes.!

O! recorte! que! traçamos! no! cinema! contemporâneo! em! Pernambuco! tem! a! ver!
com!o!contexto!e!o!momento!no!qual!os!grupos!se!formaram.!São!grupos!de!cineastas!de!
gerações!distintas,!convivendo!em!uma!mesma!cena12!audiovisual.!Disputam!os!editais!
de! financiamento,! vivem! um! conflito! estético! em! busca! de! uma! consagração! de!
linguagem.!!

Como!adiantamos!acima,!ao!longo!da!história!do!cinema!pernambucano,!o!modo!
de! produção! colaborativo! brodagem' vai! permanecer! entre! as! gerações.! A! partir! do!
discurso!que!emerge!das!falas!dos!cineastas!dos!dois!grupos,!tentaremos!configurar!uma!
fisionomia! dessa! forte! relação! profissional! e! de! amizade,! na! produção! de! cinema! em!
Pernambuco.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!O! conceito! de! cena! proposto! neste! trabalho! tem! base! na! definição! de! cenas! culturais! por!Will! Straw!
(2002):! as! cenas! são! tratadas! como! elementos! fenomenais! na! vida! cultural! das! cidades.!Memoráveis! e!
efêmeras,! as! cenas! conjugam! uma! história! de! lugares! urbanos,! decretando! uma! visibilidade! dramática.!
Elas!são!a!medida!do!declínio,!vitalidade!e!clareza!de!uma!cidade.!!

!
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Diante!da!breve!configuração!dos!dois!grupos!que!atuam!concomitantemente!na!
produção!de!filmes,!faz8se!necessário!perguntar:!como!os!afetos!se!colocam!na!produção!
de!cinema!em!Pernambuco?!Qual!o!papel!da! linguagem!cinematográfica!na!construção!
da!experiência!afetiva?!!
!

1.3*Afetividade*de*grupo*

A! cooperação! azeita! a! máquina! de! concretização! das!
coisas,! e! a! partilha! é! capaz! de! compensar! aquilo! que!
acaso!nos!falte!individualmente!(SENNETT,!2012,!p.!9).!

!

Ao! estudar! a! brodagem! nos! grupos! atuantes! (produtores)! de! cinema! em!
Pernambuco,! a! questão!não! está! só! em!deixar! evidente!um! sentimento!ou! afetividade!
explícita! nos! grupos,! mas! qual! caminho! traçar! para! entender! e! explicar! isso.! O! que!
ocorre!é!uma!pluralidade!de!afetos! individuais?!Ou!um!sentimento! comum!a! todos!os!
cineastas?!Nossa!tese!é!que!existe!uma!afetividade!de!grupo!e!entre!grupos.!Com!base!no!
conceito!de!Max!Pages!(1982,!p.!265),!de!afetividade!de!grupo,!damos!início!ao!que!se!
configuraria!em!uma!estrutura!social!da!cena!audiovisual.!

Em! todo! grupo,! em! qualquer! momento,! existe! um! sentimento!
dominante,! compartilhado! por! todos! os! membros! do! grupo,! com!
sutilezas!individuais.!Esse!sentimento,!em!geral,!é!inconsciente,!governa!
a! vida! do! grupo! em! todos! os! seus! níveis.! [...]! Sentimentos! são!
compartilhados!a!todo!momento!por!todos!os!membros!de!um!grupo!–!
em!geral! inconscientes!–,!manifestam8se!em!todos!os!níveis!da!vida!do!
grupo,! –! os! sentimentos! individuais! estão! em! relação! com! os!
sentimentos!coletivos!(PAGES,!1982,!p.!265).!
!

Os! sentimentos! dos! grupos! atuantes! de! cinema! em! Pernambuco,! o! Grupo! da!
Retomada!e!o!Grupo!do!Novo!Cinema!Contemporâneo,!se!expressam!de!diversas!formas,!
mais!ou!menos!diretas,!conforme!os!níveis!de!expressão!(dos!filmes,!de!entrevistas,!dos!
locais!frequentados!pelos!grupos).!São!essas!formas!de!expressão!que!dão!unidade!aos!
fenômenos!dos!grupos!e!permitem!explicar!suas!relações.!

Os!sentimentos!de!grupo!expressam8se!de!formas!muito!diversas,!mais!
ou!menos! diretas,! conforme! os! níveis! de! expressão.! São! eles! que! dão!
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unidade! aos! fenômenos! de! grupo! e,! em! última! instância,! permitem!
explicar!suas!relações!(PAGES,!1982,!p.!266).!
!

A!zona!simbólica!dos!grupos!é!definida!por!uma!rede!fortemente!interconectada!
de!símbolos!(representações),!produzidos!por!diversos!participantes!de!um!grupo.!Por!
um!lado,!estão!os!elos!explícitos!entre!as!formas!de!representação,!e,!por!outro!lado,!está!
uma! maneira! de! produção! implícita! convergente,! que! segue! as! diversas! recorrências!
encontradas!na!produção!do!conjunto!da!obra!fílmica,!de!cada!grupo!específico,!ou!um!
modus!operandi!de!produção!comum.!!

Há!uma!multiplicidade!de!representações!temáticas!e!estéticas!inconscientes!de!
um!mesmo!conteúdo!manifesto.!São!as!experiências!afetivas!coletivas!inconscientes,!que!
são!a!fonte!de!unidade,!tanto!para!a!produção!individual!autoral,!como!para!a!produção!
de!grupo.!O!que!poderia,!em!certo!ponto,!evoluir!para!a!formação!de!uma!linguagem!de!
grupo.!!

A! produção! do! grupo! não! poderia! ser! identificada,! necessariamente,!
com!a!tarefa!nem!com!os!objetivos!do!grupo.!A!produção!seria!a!própria!
ação!grupal,!que!se!dá!pela!participação!de!todos,!seja!em!torno!de!uma!
tarefa,! seja!visando!um!objetivo!comum.!Seria!processo!de!produção!o!
grupo!se!organizar,!assumir!papéis,!realizar!tarefas,!em!outras!palavras,!
seria! se! produzir! como! grupo,! ou! seja,! a! práxis! grupal,! como! afirma!
Sartre,! a! “materialidade! que! estabelece! as! relações! entre! os! homens.”!
Nas! relações! entre!os! indivíduos,! pela!participação! entre! eles,! estes! se!
transformam! e! transformam! o! grupo,! produzindo! o! próprio! grupo!
(LANE,!2001,!p.!89).!

Nos!grupos!que!se!reconhecem!enquanto!grupos!de!produção,!como!a!Símio!e!a!
Trincheira!Filmes,!o!que!eles!realizam!e!seus!modos!de!realização!nos!dizem!bastante!
sobre! as! suas! relações! internas! específicas! e! sobre! o! significado! geral! de! cada! grupo.!
Dão8nos! ainda! uma! noção! do! ambiente! audiovisual! em! Pernambuco! e! de! como! a!
produção! de! cinema! no! Estado! tem! seu! princípio! nas! relações! afetivas! estabelecidas.!
Como! verificamos! na! fala! do! cineasta! Daniel! Bandeira,! um! dos! fundadores! da! Símio!
Filmes!e!diretor!do!filme!marco!da!nova!geração,!Amigos'de'Risco!(2007):!

Antes! de!Amigos'de'Risco,! é!muito! pertinente! observar! que! é! uma! das!
grandes!características,!a!meu!ver,!do!cinema!pernambucano,!desde!que!
o!Baile'Perfumado!foi!lançado!até!agora.!Existe!uma!personalidade,!uma!
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pessoalidade!que!fica!impressa!realmente!nos!filmes,!e!é!como!se!fosse!
um! registro! daquilo! que! você! passou! ao! longo! da! filmagem,! das! suas!
relações!pessoais,!das!suas!pessoalmente!como!diretor,!tanto!como!das!
suas!relações!com!o!resto!da!equipe,!está!tudo!impresso!lá.!Vejo!isso!nos!
filmes! de! Camilo,! de! Lírio,! de! Paulo,! de! Cláudio.! Isso! acontece! com!
Amigos'de'Risco,!vou!tomar!pelo!meu!exemplo!mesmo,!é!assim!(DANIEL!
BANDEIRA,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2010).!!
!

A!trajetória!histórica!traçada13!nos!certifica!de!que,!embora!atuando!em!distintos!
momentos! sócio8históricos,! jovens! cineastas! articulam8se! em! torno! da! mesma!
disposição! de! produzir! filmes! com! pretensões! autorais,! contando! com! orçamentos!
limitados!e!apelando!para!a!brodagem.!É! justamente!a!sua! identificação!à! formação!de!
grupos! que! está! na! base! do! cinema! realizado! em! Pernambuco.! Grupos! de! cinema!
envoltos! numa! comunidade! de! afetos,! como! podemos! observar! na! fala! do! diretor! da!
geração!da!Retomada,!Paulo!Caldas.!

Eu! tive! uma! primeira! dificuldade! de! adaptação! quando! eu! cheguei! ao!
Recife,!em!1978,!e!de!certa!forma!o!cinema!me!serviu!como!uma!coisa!a!
que! eu! recorri! nesse! momento.! Eu! não! tinha! muitos! amigos.! Mas! em!
seguida! com! o! cinema,! com! os! conhecimentos! e! com! a! faculdade,! isso!
mudou!muito,!eu! fiz! irmãos.!Eu! tenho!vários! irmãos!e! irmãs!e!pessoas!
muito! amigas! nesses! anos! todos! de! convivência! (PAULO! CALDAS,! em!
entrevista!à!Série!Olhar,!2013).!
!

Para!Paulo!Caldas,!com!o!cinema,!além!de!fazer!filmes,!ele!fez!irmãos.!Diante!da!
análise! do! discurso! dos! cineastas! mais! novos,! podemos! verificar! que! o! afeto! acaba!
atravessando! as! gerações.! Um! afeto! que,! além! de! atravessar! gerações,! carrega! as!
experiências! partilhadas! para! o! cinema! que! fazem,! como! vemos! na! reflexão! do!
integrante! da! Símio! Filmes! e! diretor! dos! filmes! Pacific! (2009)! e! Em'Trânsito! (2013),!
Marcelo!Pedroso.!!

A! gente! nunca! pode! se! profissionalizar,! perdendo! do! ponto! de! vista! a!
colaboração.! Você! nunca! pode! se! profissionalizar! e! esquecer! o!
fundamental! nas! relações! interpessoais! no! fazer! de! um! filme,! que! diz!
respeito!a!compartilhar!de!um!projeto,!de!estar!junto!naquele!projeto.!E!
esse!esquema!colaborativo!para!mim!é!o!grande!barato!de!como!eu!me!
vejo! fazendo! filmes! hoje.! A! gente! cada! vez! mais! descobre! que! estar!
junto,!viver!junto,!pensar!junto,!compartilhar!as!coisas,! isso!é!a!vida!da!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!A"trajetória"histórica"do"cinema"em"Pernambuco"é"detalhada"no"segundo"capítulo.!
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gente.!É!a!coisa!de!o!cinema!refletir!isso!também!(MARCELO!PEDROSO,!
em!entrevista!à!Série!Olhar,!2010).!
!

Uma!estrutura!de!sentimento!não!se!contrapõe!a!pensamento,!mas!procura!dar!
conta! do! pensamento,! tal! como! sentido,! e! do! sentimento,! tal! como! pensado:! a!
consciência! prática! de! um! tipo! presente,! numa! continuidade! viva! e! inter8relacionada,!
sendo!por!isso!uma!hipótese!cultural!de!relevância!para!a!arte!e!a!literatura!(WILLIAMS,!
1979,!p.!134!8135).!!

O! caráter! de! experiência! viva! que! o! conceito! de! estrutura! de! sentimento! tenta!
apreender!faz!com!que!essa!estrutura!nem!sempre!seja!perceptível!para!os!artistas!no!
momento!em!que!a!constituem.!Torna8se!clara,!no!entanto,!com!a!passagem!do!tempo!
que!a!consolida!–!e!também!ultrapassa,!transforma!e!supera.!Nas!palavras!de!Williams!
(1979),!quando!essa!estrutura!de!sentimento! tiver!sido!absorvida,! são!as!conexões,!as!
correspondências,!e!até!mesmo!as!semelhanças!de!época,!que!saltam!à!vista.!O!que!era!
então!uma!estrutura!vivida,!é!agora!uma!estrutura!registrada,!que!pode!ser!examinada,!
identificada!e!até!generalizada!(RIDENTI!et!al,!2006,!p.!230).!

O!diretor!do!filme!O!Som'Ao'Redor!(2012)!e!diretor!da!produtora!CinemaScópio,!
Kleber!Mendonça!Filho,!percebe!a!recorrência!de!determinados!temas!em!sua!obra,!e!a!
importância!das!pessoas!no!processo!de!realização!do!seu!trabalho,!ao!lembrar!os!seus!
primeiros!filmes!de!documentário!realizados!durante!o!curso!de!Jornalismo!da!UFPE.!

Eu!destacaria!dois!documentários!que!eu!fiz!chamados!Casa'de'Imagem!
e! Homem' de' Projeção.! Casa' de' Imagem! sobre! o! fim! dos! cinemas! de!
bairro!no!Recife,!que!em!1990!e!1991!ainda!existiam!alguns.!E!existiam!
muitas!ruínas!naquela!época!e!então!eu!documentei!isso.!E!o!Homem'de'
Projeção,!que!foi!um!documentário!que!eu!fiz!sobre!Seu!Alexandre.!Seu!
Alexandre! foi! um! grande! amigo! que! eu! fiz! quando! eu! parti! para! fazer!
esse!filme.!Ele!era!operador!de!projeção!do!Art!Palácio,!já!um!senhor!de!
66!anos,!e!que,!claro,!tinha!vivido!toda!essa!época!de!ouro!das!grandes!
salas!de!cinema!do!Recife,!desde!o!final!dos!anos!1940.!E!ele!faleceu!em!
2001.!Foi!a!primeira!vez!que!eu!percebi!que!o!cinema,!você!quando!faz!
um!filme!você!não!faz!só!um!filme,!você!ganha!também!pessoas,!você!se!
aproxima!de!pessoas,!você!faz!amizade!e!eu!acho!que!já!tem!muita!coisa!
ali!que!eu!continuo! fazendo!hoje.!Eu!não! tenho!medo!nenhum!de! ficar!
fazendo! sempre! o!mesmo! tipo! de! coisa,! não! é! o!mesmo! tipo! de! filme,!
mas! é! o!mesmo! tipo! de! sentimento! que! está! em! boa! parte! do! que! eu!
faço.! A! preocupação! com! espaço! construído.! A! questão! com! a!
arquitetura! que! eu! acho! interessantíssima! no! cinema,! você! filmar! o!
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espaço.!A!passagem!do!tempo,!a!importância!do!tempo,!a!importância!da!
história.!São!todos!temas!recorrentes!não!só!no!que!eu!faço,!mas!do!que!
muita! gente! faz! no! cinema,! na! literatura,! na! música! (KLEBER!
MENDONÇA,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2011).!!
!

Podemos! dizer! que! o! conjunto! de! recorrências,14!encontradas! nos! filmes! dos!
grupos,!é!mais!uma!prova!da!existência!do!afeto!comum.!Um!afeto,!que!é!unanimemente!
expresso! pelos! cineastas,! embora! os! realizadores! se!manifestem,! por!muitas! vezes! de!
forma! diversa! e! por! muitas! vezes! oposta,! na! tentativa! de! sustentar! seus! caminhos!
autorais! dentro! das! produções! de! grupo.! A! análise! aprofundada! dos! grupos! e! da!
construção!da!rede!de!relações!sugere!que!os!caminhos!individuais!estão!sempre!ligados!
aos!sentimentos!coletivos!comuns,!por!muitas!vezes!inconscientes.!!

A!produção!de!obras!de! arte! requer! formas! elaboradas!de! cooperação!
entre!o!pessoal! especializado.! Como!essas!pessoas! chegam!aos! termos!
sobre!os!quais!estabelecerão!a!cooperação?!Elas!poderiam!decidir!cada!
coisa!adicional!a!cada!momento!(BECKER,!1977,!p.!2).!
!

Um! grupo! de! cineastas! poderia! discutir! e! concordar! sobre! questões! quanto! à!
abordagem! do! tema! de! um! documentário! que! vai! realizar,! que! tipo! de! tecnolgia! vai!
utilizar,! qual! a! câmera,! como!vai! ser!o! conceito! estético!do!uso!do! som!no! filme,!para!
criar! uma! obra! de! profundidade! particular! que! exigisse! caber! dentro! de! um!
determinado!orçamento,!com!um!perfil!segmentado!de!distribuição.!!!

Na! criação! de! um! novo! filme,! somente! algumas! escolhas! serão! consideradas!
realmente! novas.! Os! grupos! que! trabalham! em! cooperação! para! produzir! um! filme!
geralmente! não! decidem! as! coisas! a! cada! ocasião! que! elas! surgem.! Pelo! contrário,! se!
baseiam!em!acordos!anteriores!que!se!tornaram!padrões!de!intenção,!acordos!habituais,!
de! uma! maneira! convencional! de! trabalhar,! com! um! mesmo! modus! operandi! de!
produção.!!

O!que!quer!que!o!artista,!assim!definido,!não!faça,!ele!próprio,!deve!ser!
feito! por! alguma! outra! pessoa.! O! artista,! assim,! trabalha! no! centro! de!
uma! ampla! rede! de! pessoas! em! cooperação,! cujo! trabalho! é! essencial!
para!o!resultado!final.!Onde!quer!que!ele!dependa!de!outros,!existe!um!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
14!A"partir"do"afeto,"buscamos"recorrências"entre"os"filmes"no"quarto"capítulo.!
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elo! cooperativo.! As! pessoas! com! as! quais! ele! coopera! podem!
compartilhar,!em!cada!detalhe,!da!sua!ideia!de!como!o!seu!trabalho!deve!
ser!feito.!Este!consenso!é!provável!quando!todo!mundo!envolvido!pode!
realizar! qualquer! uma! das! atividades! necessárias,! de! tal! forma! que,!
embora! exista! uma! divisão! do! trabalho,! não! se! desenvolvem! grupos!
funcionais! especializados.! Essa! situação! poderia! ocorrer! em! forma! de!
arte! simples! comumente! compartilhada! como! a! quadrilha! ou! em!
segmentos!de!uma!sociedade,!cujos!membros!comuns!são!treinados!em!
atividades!artísticas!(BECKER,!1977,!p.!209).!
!

Os! tipos!de!manifestações! individuais! também!variam!de!grupo!para!grupo.!No!
Grupo!da!Retomada,!em!diversos!momentos!os!cineastas!promovem!reações!de!defesa!
do! seu! cinema! contra! uma! experiência! inconsciente! coletiva.15 !Retomando! alguns!
episódios! já! citados! por! Nogueira! (2010),! no! livro! O' novo' ciclo' de' cinema' em'
Pernambuco:!a!questão!do!estilo,!o!diretor!Marcelo!Gomes,!por!exemplo,!ao!ser!chamado!
de!cineasta!pernambucano,!dizia!se!sentir!uma!tapioca.!Ou!o!diretor!Cláudio!Assis,!que!
negava! a! existência! de! um! cinema! pernambucano,! por! fazer! filmes! universais,! e! não!
filmes!da!periferia!do!Brasil.!!

Todos!os!cineastas!dessa!geração!são!cobertos!de!afetos!e!sentimentos!uns!pelos!
outros,!mas!negam!com!veemência!que!isso!vai!estar!nas!suas!obras,!cujos!caminhos!são!
cada! vez! mais! individuais! e! autorais,! segundo! os! cineastas.! Entretanto,! é! possível!
verificar! recorrências! estéticas! entre!os! filmes!dessa! geração,! as!quais! são! claramente!
ligadas! a! uma! experiência! coletiva! presente,! inconsciente! ou! consciente.! É! nessas!
recorrências,!nos!filmes,!que!está!a!origem!dos!afetos!coletivos:!!

Se! focalizamos! uma! obra! de! arte! específica,! parece! ser! útil! pensar! na!
organização! social! como! uma! rede! de! pessoas! que! cooperam! para!
produzir! aquela! obra.! Vemos! que! algumas! pessoas! muitas! vezes!
cooperam! repetidamente,! mesmo! rotineiramente,! de! maneiras!
semelhantes,! para! produzir! obras! semelhantes.! Elas! organizam! sua!
cooperação! em! referência! às! convenções! correntes! entre! aqueles! que!
participam! da! produção! e! do! consumo! dessas! obras.! Se! as! mesmas!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
15!“Cada! mundo! da! arte! desenvolve! formas! padronizadas! de! apoio! a! artistas! que! sustentam! sua! obra.!
Através! desses! significados! convencionais,! desenvolve! uma! estética! que! aceita! as! restrições! engastadas!
naquelas!formas!de!cooperação.!Rosenblum!(1973)!mostrou!que!a!estética!de!fotógrafos!varia!de!acordo!
com!os!canais!econômicos,!através!dos!quais!sua!obra!é!distribuída,!da!mesma!maneira!que!variam!seus!
estilos!de!trabalho!habituais”!(BECKER,!1977,!p.!220).!
!
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pessoas! não! atuam! realmente! em! conjunto! em! casa! caso,! seus!
substitutos! também! têm! familiaridade! com! e! habilidade! no! uso! das!
mesmas! convenções,! de! tal! forma!que! a! cooperação!pode!ocorrer! sem!
dificuldade!(BECKER,!1977,!p.!221).!
!

Os! filmes! são! o! produto! das! experiências! de! vida! dos! cineastas,! histórias!
combinadas! entre! si,! manifestadas! em! uma! cultura! de! grupo.! Ao! vivenciar! essa!
experiência! comum,! seja! quais! forem! os! cineastas! que! compõem! o! grupo,! por! mais!
semelhantes! ou! não! que! possam! ser! o! seu! estilo! de! vida,! seus! trabalhos,! caráter! ou!
personalidade,!o!fato!de!eles!em!certo!momento!se!transformarem!em!um!grupo,!os!dota!
de!uma!alma!coletiva.!Essa!alma,!essa!coisa!que!não!conseguimos!(nem!eles!conseguem)!
ver,!está!muito!próxima!do!conceito!de!estrutura!de!sentimentos!de!Raymond!Williams!
(1979),!e!na!“virada!afetiva,”16!de!Patricia!Clough!(2007).!É!o!que!os!faz!sentir,!pensar!e!
produzir! seus! filmes! de! uma! forma! totalmente! diferente! daquela! que! cada! um!
isoladamente! faria,! se! não! tivesse! formado! suas! referências! dentro! de! um! grupo! de!
afetos.!!

1.4*Estabelecidos*e*outsiders*

!
O! teórico!Norbert!Elias,! em!um!estudo!propriamente!etnográfico,! construiu!um!

modelo! teórico! para! analisar! as! dimensões! estruturais! na! figuração! “estabelecidos8
outsiders,”! a! partir! da! observação! social! de! uma! pequena! cidade! no! interior! da!
Inglaterra.! Para! Elias! (2000,! p.! 49),! o! microcosmo! de! uma! pequena! comunidade!
esclarece!o!macrocosmo!de!uma!sociedade!em!larga!escala.!

Em! todas! as! relações,! sobretudo! naquelas! que! equivocadamente! vêm! sendo!
rotuladas!como!étnicas,!o!que!se!verifica,! segundo!a!análise!de!Elias,! é!a!existência!de!
níveis! variados! de! interdependência! entre! os! grupos,! expressos! por! uma! distribuição!
desigual! de! poder! e! por! processos! complexos! de! atribuição! de! sentido! que! enredam!
todos!num!jogo!dilacerado!pela!afirmação!da!superioridade!de!uns!e!da!inferioridade!de!
outros!(PONTES,!2003,!p.!44).!

Se! tomarmos! como! base! o! conceito! de! Elias! (2000),! para! análise! da! cena!
audiovisual!na!cidade!do!Recife,!vamos!perceber!que!o!grupo!de!cineastas!da!Retomada!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!O"conceito"de"Affective"Turn"ou"virada"afetiva"marca"os"estudos"de"gêneros"pós8estruturalistas)nos)anos)
1980."O"conceito"será"retomado"a"seguir.!
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alcançou!a!condição!de!“estabelecidos”!no!momento!em!que!a!cidade,!a!política!estadual!
e! o!movimento!manguebeat17!davam! sentido,! direção! e! vazão! à! produção!do! grupo.!O!
Recife!se!tornara!a!capital!da!cultura!e!o!centro!de!referência!de!um!Estado!que!buscava!
uma! identidade,! a! partir! da! retomada! das! manifestações! populares! e! releitura!
contemporânea!das!práticas!culturais.!

O!domínio!da!produção!cultural!da!geração!do!manguebeat,!na!década!de!1990,!
foi!abrindo!espaço!para!a!nova!geração,!através!do!destaque!ganho!com!suas!realizações.!
Mesmo!afastados!da!arraigada!política!cultural!engessada!do!movimento!manguebeat,!as!
obras!deram!as!condições!simbólicas!para!a!aceitação!da!produção!do!grupo.!

Após! o! surgimento! do! Edital! do! Audiovisual,18 !e! os! grupos! da! Símio! e! da!
Trincheira!Filmes! terem!os!seus!primeiros! filmes! financiados!pelo!Governo!do!Estado,!
sob! os! aspectos! econômicos! e! do!modus'operandi! de! produção,! foram!migrando! para!
uma! posição! de! outsiders! dentro! da! cena! audiovisual! já! estabelecida! pela! geração!
anterior,! formada! na! década! de! 1980.! Leonardo! Lacca,! diretor! dos! filmes! Eisenstein!
(2006)!e!Décimo'Segundo! (2007),! e! sócio! fundador!da!Trincheira!Filmes,!observa!este!
conflito.!

É! aquele! negócio,! eles! viveram! uma! fase! muito! difícil.! Se! você!
transportar!a!galera!que!filmou!Baile'Perfumado!para!os!dias!de!hoje,!vai!
perceber! que! eles! lá! naquele! set! se! sentiram! também! pioneiros! da!
retomada!e!viram!ainda!que!era!difícil! fazer!cinema.!Um!cara,!num!set,!
hoje! comprou! uma! câmera! 5D,! que! pediu! pra! um! amigo! trazer! dos!
Estados!Unidos,! faz!um!filme!num!apartamento,!sem!foquista.!Rola!um!
conflito!mental!porque!tudo!mudou!muito!rápido.!No!filme,!a!gente!sabe!
que! o! equipamento! não! vai! ser! preponderante! na! qualidade! do! filme.!
Não! é! porque! eu! estou! filmando! em! película! com! três! assistentes! de!
câmera!que!o!filme!vai!ser!“foderoso”.!Pode!ser!que!um!filme!feito!num!
Iphone! fique! muito! melhor.! Mas,! por! outro! lado,! a! gente! sabe! que! a!
galera!da!geração!anterior!é!bem!consciente.!A! luta!de!conseguir!apoio!
pelo!edital!para!os!cineastas.!Só!que!eles!também!eles!conseguiram!pra!
todo! mundo.! Só! que! o! sentimento! de! que! eu! consegui,! eu! acho! que!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 !Com$ o$ surgimento$ do$ manguebeat,! transformações, foram, provocadas, em, todo, um, contexto, de,
renovação)da)produção)cultural)no)Estado.)Os)cineastas)pernambucanos)vão)participar)dessa)experiência!
musical,)entrando)em)contato)com)seus)códigos)culturais,)valores)sociais,)e)sentimentos)compartilhados)
que$forneceram$elementos$para$a$construção$das$identidades$sociais$e$laços$afetivos$entre$os$profissionais$
dos$dois$campos$artísticos.!
18!O" Edital" do" Funcultura' Audiovisual' é' promovido' pelo' Governo' do' Estado.' Desde' 2007,'mais' de' cem'
projetos(do(setor(audiovisual(são(realizados(anualmente(com(os(fundos(do(incentivo.!
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preciso!gozar!disso,!também!existe!(LEONARDO!LACCA,!em!entrevista!à!
autora,!2013).!

Os! grupos! contemporâneos! partilham! da! mesma! ideia! no! modo! de! produzir!
filmes,! contrapõem8se! ao! mainstream! e! aos! esquemas! de! produção! para! um! set! de!
filmagem,!criticam!a!necessidade!de!grandes!equipes!e!de!aparatos! técnicos! típicos!de!
uma!produção! em!35mm,! e! defendem!um!desenho!de!produção!democrático,! em!que!
todos!participam!ativamente!da!feitura!dos!filmes.!Como!observa!o!diretor,!roteirista!e!
produtor,!Leonardo!Lacca:!

Marcelo! (Lordello)! me! chamou! pra! fazer! a! segunda! assistência! de!
direção!de!um! filme!em!que!ele! estava! fazendo!a!primeira! assistência.!
Eu!seria!uma!pessoa!que! lidaria!muito!com!os!atores!e!a! figuração.!Foi!
uma!experiência!um!pouco! traumática!porque! sempre! existiu! aqui! em!
Pernambuco! um! conflito! velado! sobre! modos! de! produção.! Foi! o!
primeiro! set! em! que! eu! vi! de! uma! maneira! muito! hierárquica! de!
produzir,! muito! bem! subdividida! de! se! organizar! e! uma! maneira!
também!que!eu!na!época!tive!ojeriza,!eu!não!compartilhei,!não!gostei!e!
não!tentei!levar!pra!frente.!Tinha!uma!geração!que!estava!surgindo!e!um!
pessoal!mais!anterior!que!filmava!com!profissionais!do!Rio!de!Janeiro/!
São!Paulo,!que! traziam!seu!modo!de!operar,!não!que!eles! impunham!a!
força,!mas!acabava!que!eles!reproduziam!essa!escola,!o!jeito!carioca,!que!
eles!falavam!(LEONARDO!LACCA,!em!entrevista!à!autora,!2013).!
Se! eu! for! analisar,! eu! vou! concluir! que! tem!muito! disso,!mas! naquele!
momento!era!mais!vontade!de!produzir,!com!consciência!de!produzir!de!
uma! maneira! mais! horizontal,! tanto! é! que! eu! filmei! um! longa! com!
equipe! em! São! Paulo! bem! subdividida,!mesmo! daquele! jeito! eu! nunca!
vou! ser! um! diretor! que! fica! puto! porque! um! assistente! que! não! é!
diretamente!ligado!a!mim!veio!falar!comigo,!ao!invés!de!falar!com!outro,!
isso! aí! a! gente! é! muito! contra,! são! pessoas,! todo! mundo! está!
contribuindo.! Hoje! em! dia,! minha! visão,! eu! entendo! que! sempre! tem!
alguém!responsável!por!uma!função!específica!pra!funcionar,!mas!eu!só!
vou! ter! vontade! de! trabalhar! com! pessoas! que! eu! admiro,! que! tenho!
amizade.!Nesse!sentido,!a!gente!era!consciente!(LEONARDO!LACCA,!em!
entrevista!à!autora,!2013).!

Os! cineastas! da! geração! de! Leonardo! Lacca! se! comunicam! bastante:! leem! o!
roteiro! uns! dos! outros;! emprestam! equipamentos,! desde! câmeras,! computadores,!
impressoras,! etc.;! participam!dos! filmes! em!alguma! fase!da!produção! e! fazem! sessões!
com!os!amigos!durante!a!montagem.!!
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A! primeira! experiência! com! um! filme! de! longa8metragem,! produzido! em! um!
sistema! de! guerrilha,! pelos! cineastas! da! nova! geração,! foi!Amigos'de'Risco! (2007),! de!
Daniel! Bandeira.! O! modo! de! produção! outsider! da! Símio! e! da! Trincheira! Filmes! está!
impresso,!no!primeiro!longa!de!ficção!do!grupo.!!

Em!2004,!a!gente!já!tinha!três!anos!de!Símio.!Eu!escrevi!o!roteiro!do!que!
seria!um!curta;!em!2004,!a!gente!produziu!o!projeto.!Entreguei!o!projeto!
para!Cátia!Oliveira,!que!pegou!esse!meu!projeto!e!enviou!para!a!Chesf!e!
ela! conseguiu! 50! mil! para! realizar! o! curta,! patrocínio! direto.! A! gente!
tinha!três!anos!de!Símio!Filmes!e!nunca!tinha!visto!tanto!dinheiro!para!
fazer!um!trabalho.!A!forma!como!a!gente!filmava!era!muito!simples!e!os!
filmes! não! passavam! de! 200! reais.! Com! isso,! a! gente! achou! que! nada!
mais!justo,!nada!mais!óbvio!do!que!a!gente!poder!filmar!um!longa!com!
50!mil.!Eu!adaptei!e!estendi!esse!roteiro!para!o!formato!de!longa.!Dentro!
desse!curta,! ele!era!praticamente!de!ação,! todo!o!centro!do!que!hoje!é!
Amigos'de'Risco! está! ali,! a! segunda!metade! do! filme! é! o! curta.! Só! que!
percebi!que!à!medida!que!eu!estendia!a!primeira!metade!do!filme,!que!
era!a!da!caracterização!dos!personagens,!a!exposição!do!conflito!e!tal,!eu!
percebi! que! aqueles! personagens! eram! muito! próximos,! próximos! de!
mim,!da!minha!história,!das!pessoas!da!minha!equipe!e!no!final!era!isso!
aí!(DANIEL!BANDEIRA,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2011).!

!

O!cinema!realizado!de!forma!colaborativa!é!uma!maneira!de!falar!sobre!o!grupo.!
Amigos'de'Risco!é!um!registro!da!forma!de!produzir!da!Símio,!usando!as!referências!de!
como!os! integrantes! do! grupo! se! organizavam!no!momento.!A! experiência! dos! jovens!
como!assistentes!e!estagiários!em!grandes!produções,!como!Cinema,'Aspirinas'e'Urubus'
(2005)'e!Árido'Movie'(2006),!contribuiu!no!processo!de!produção!do! filme.!O!grupo! já!
não!precisava! trazer! técnicos!de! fora!do!Estado!para!realizarem!o!seu!primeiro! longa,!
como!afirma!Daniel!Bandeira:!

!
Esses!assistentes!e!estagiários!tomaram!o!poder!nesse!set!de!Amigos'de!
Risco'e! passaram! a! decidir! e! contrabandearam! informações! que! eram!
conseguidas!em!outros!sets!de!filmagem!e!a!gente!aplicava!ali,!era!tipo!
um! laboratório.! Realmente,! a! coisa! não! foi! nada! tranquila,! a! realidade!
acaba! se! impondo! de! uma! maneira! ou! de! outra.! Mas! eu! realmente!
preciso! confessar! que! ao! fim! das! filmagens! eu! que! era! o! diretor,! o!
roteirista! e! que! no! futuro! seria! o! montador,! não! sabia! que! filme! era!
aquele.!Eu! filmava!aquilo!que!dava,!eu!me!adaptava!e! toda!a!equipe!se!
adaptava! aos! elementos! que! estavam! disponíveis! na! hora.! Filmar! à!
noite,!nas!ruas,!com!pouca!estrutura,!é!um!inferno.!Mas,!por!outro!lado,!
a!cidade!ela!se!impôs,!dentro!dessas!brechas!da!produção!e!da!narrativa,!
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a!cidade!ela!se!impôs,!e!foi!aí!que!eu!aprendi!realmente!que!você!tentar!
isolar,!colocar!essa!bolha!ao!seu!redor!para!você!produzir!o!seu!filme!é!a!
pior! das! ideias.! Se! você! quer! organicidade,! ou! até! se! você! quer!
compensar! problemas! de! produção,! deixa! a! cidade! aparecer,! e! o! que!
você!precisa!ter!realmente!era!filmar!sequências!que!você!precisava!ter!
como! coringas! dessa! montagem.! Planos! detalhes,! closes,! coisas! que!
podem!ser!usadas!a!qualquer!momento.!O!que!eu!não!sabia!era!que!na!
medida!em!que!eu!fazia!esses!tapa8buracos,!eu!conseguia!de!certa!forma!
captar!o!que!estava!acontecendo!ao!meu!redor!(DANIEL!BANDEIRA,!em!
entrevista!à!Série!Olhar,!2011).!
!
!

Desse! processo! amador' de! produção,! nasce! uma! interessante! relação! com! a!
cidade.!O!lado!outsider'da!produção!recifense!vai!estar!impresso!no!olhar!de!Amigos'de'
Risco!sobre!a!cidade.!O!filme!é!um!registro!do!lado!underground'do!Recife.!Um!registro!
das! dificuldades! de! produção,! do! baixo! orçamento,! das! tensões! que! o! grupo! da! Símio!
vivia!tentando!fazer!cinema!no!Recife.!!

Por! operar! nesse! esquema! “guerrilha”! de! produção,! os! universitários! ficaram!
isolados!e!autossuficientes!em!relação!às!práticas!audiovisuais!instauradas!na!cidade.!De!
fato,! dentro! do! dinamismo! cultural,! o! jornalismo,! os! artistas! e! os! festivais! foram!
tomando!outra!feição,!com!a!consagração!dos!filmes!da!Geração!Contemporânea.!!

A! reorientação! dos! recursos! provindos! do! financiamento! público! de! filmes,!
decorrente!em!parte!da!posição!social!na!cena!audiovisual!no!Estado,!dos!integrantes!da!
Símio!e!da!Trincheira,! ! foi!devido!à! conquista!de!uma!autoridade!cultural! e! simbólica,!
diante!da!crítica!positiva!do!jornal!e!da!academia,!de!parte!das!suas!obras!audiovisuais.!!

Apesar!do!conflito!declarado!entre!as!gerações,!em!torno!da!ideia!que!se!tem!do!
Cinema! e! da! maneira! como! deve! ser! realizado,! os! cineastas! da! old' school! (como! são!
chamados!pelos!colegas!na!nova!geração)!têm!se!aproximado!do!modo!de!produzir!dos!
peixinhos! (como! os! tubarões! da! geração! anterior! nomeiam! os! colegas).! O! advento! da!
tecnologia! (qualidade!das! câmeras!digitais)! e! o!barateamento!dos! custos!de!produção!
(possibilidade!da!realização!de! todas!as!etapas!de!produção!de!um!filme!na!cidade!do!
Recife,! trabalhando! com! equipe! técnica! completa,! profissionais! e! estúdios! de! edição,!
mixagem,!tratamento!de!cor!e! finalização19),!a!geração!da!década!de!1980!se!rende!ao!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Porto%Mídia%–! localizado(na(Rua(do(Apolo,(é(um(centro(para(finalização((tratamento(de(cor,!mixagem'e'
masterização)- de- produtos- audiovisuais,- cuja- tecnologia,- no- Brasil,- só- é- igualada- à- da- rede- Globo,- e- na-
América(Latina,(a(um(estúdio(no(México.!
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contexto!contemporâneo,!como!afirma!Leonardo!Lacca!em!uma!conversa!com!o!diretor!
Lírio!Ferreira.!

Uma!vez!Lírio!me!falou:!meu!irmão,!meu!próximo!filme!não!vai!ser!mais!
no!sertão,!vai!ser!num!apartamento!porque!é!fácil.!Acho!que!isso!tem!a!
ver! também!com! conflito! de! lógica!de! estado!de! espírito!pra! fazer! um!
filme.! A! galera! tipo! Paulo! Caldas,! Lírio,! Cláudio,! eles! migraram! pra!
cidade,! até! Camilo! com! seus! curtas,! mas! por! outro! lado! quando! eles!
pensam! assim! em! fazer! cinema,! o! pensamento! vai! muito! pro!
deslocamento,!equipe!grande.!E!a!gente!quando!a!gente!pensa,!amigos,!
trabalhar! juntos,! a! gente! não! pensa! no! caminhão,! eu! não! penso.! Eu!
penso! em! conversar! com! as! pessoas! sobre! o! roteiro,! ensaiar.! Tião! vai!
pensar!um!pouco!diferente,!mas!eu! tenho!certeza!que!vai!pensar!mais!
pra!esse! lado!do!que!pra!uma!estrutura!maior!(LEONARDO!LACCA,!em!
entrevista!à!autora,!2013).!
!
!

1.5*Estrutura*Social*da*Brodagem*

Todas! as! artes! que! conhecemos! envolvem! redes!
elaboradas!de!cooperação!(BECKER,!1977,!p.!207).!

!

Na!pesquisa!que! antecede! esta! tese,! publicada!no! livro20!já!mencionado!O'novo!
ciclo' de' cinema' em' Pernambuco,! o! conceito! de! brodagem! foi! trabalhado! a! partir! dos!
afetos! que! emergiam!no! discurso! dos! diretores! entrevistados.!Nos! grupos! da!Geração!
Contemporânea,! verificamos! também,! durante! as! entrevistas,! um! sentimento! mútuo!
intrínseco!às!falas!dos!cineastas.!No!conceito!de!brodagem!formulado!no!livro,!o!termo,!
relacionado! aos! cineastas! formados! na! década! de! 1980,! se! define! como! parte!
configuradora!da!estrutura!de!sentimentos!de!grupo!e!se!alastra!por!toda!uma!rede!de!
relações!na!cena!cultural!no!Estado.!

Em! Pernambuco,! como! vimos,! a!brodagem! funciona! como! um! jogo! de!
reciprocidades!e! interesses!pessoais!no!qual!estão!envolvidos!diversos!
grupos!sociais:!os! jornalistas,!os!músicos,!os!cineastas,!os!profissionais!
técnicos,! as! produtoras,! colaboradores.! Por! se! tratar! de! um! estado! na!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!O!livro!discute!o!que!confere!identidade!à!produção!fílmica!definida!pela!crítica!contemporânea,!como!
cinema!pernambucano,!a!partir,!sobretudo,!do!trabalho!de!diretores,!como!Paulo!Caldas,!Marcelo!Gomes,!
Cláudio!Assis!e!Lírio!Ferreira.!Ao!recuperar!a!trajetória!desse!grupo,!o!livro!mostra!como!essa!formação!
comum!se!refletiu!em!suas!filmografias.!!
!
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periferia! da! produção! cinematográfica! do! país,! em! um! esquema! de!
produção! de! baixo! orçamento,! os! laços! de! interesses! pessoais! são!
necessários!para!a! concretização!dos!projetos! [...]!Essa!gíria,!que!é!um!
aportuguesamento!da!palavra!brother! (irmão!em!inglês),!ainda!nos!diz!
muito! sobre! esse! cinema! que! é! feito! em! Pernambuco.! As! relações! de!
afeto,! estabelecidas! por! esses! atores! na! década! de! 1980,! ainda! hoje!
podem!ser!verificadas!(NOGUEIRA,!2010,!p.!77).!
!
!

!! Nesta!tese,!buscamos!aprofundar!e!atualizar!o!conceito!de!brodagem,!com!apoio!
nas!teorias!sociais!e!nas!considerações!sobre!rede!de!relações!informais,!propostas!por!
Howard!Becker!(2008),!na!tentativa!de!contextualizar!o!que!se!configuraria!como!uma!
rede!ou!estrutura!social!da!brodagem,!em!que!os!afetos!são!vinculados!a!um!desejo!de!
profissionalização,!à!ascensão!ocupacional.!!

Os!afetos,!inicialmente!produzidos!na!formação!dos!grupos,!vão!evoluir!para!uma!
lógica! de!mercado! da! brodagem,! em! que! os! amigos! vão! trabalhar! uns! nos! filmes! dos!
outros,! configurando! uma! cena! semelhante! à! dos! músicos! americanos,! estudada! por!
Howard!Becker!(2008,!p.!1138114),!em!seu!livro!Outsiders.!!

Uma!rede!de!“panelinhas”!informais,!interligadas,!distribui!os!empregos!
disponíveis!num!dado!momento.!Para!obter!trabalho!em!qualquer!nível,!
ou! para! avançar! até! os! empregos! num! novo! nível,! a! posição! que! uma!
pessoa! ocupa! na! rede! é! de! grande! importância.! As! “panelinhas”! são!
unidas! por! laços! de! obrigação,! os! membros! apadrinham8se! uns! aos!
outros! na! obtenção! de! empregos,! seja! contratando8se! uns! aos! outros!
quando! têm! poder! para! tanto,! seja! recomendando8se! uns! aos! outros!
para! aqueles! que! fazem! as! contratações! para! uma! orquestra.! A!
recomendação! é! de! grande! importância,! pois! é! assim! que! indivíduos!
disponíveis! tornam8se! conhecidos! pelos! que! contratam;! a! pessoa!
desconhecida!não!será!contratada,!e!o!pertencimento!a!essas!“panelas”!
assegura!a!um!músico!que!ele!tem!muitos!amigos!que!o!recomendarão!
para! pessoas! certas.! Assim,! o! pertencimento! às! “panelas”! proporciona!
emprego!estável!ao!indivíduo.!

Os! cineastas! estendem! os! limites! de! seus! grupos,! ao! trabalhar! nos! filmes! dos!
membros!de!outros.!Dentro!da!constituição!dos!grupos,!podemos!considerar!o!pessoal!
da!L!e!da!Trincheira,!dentro!de!uma!cena!de!mercado!audiovisual!na!cidade,!visto!como!
outsiders.!Os!grupos!que!também!tiveram!projeção!local,!sob!a!égide!dos!elogios!que!o!
cineasta,! crítico! e! programador! Kleber! Mendonça! fazia! das! primeiras! produções!
coletivas! dos! grupos.! Dentro! deste! contexto,! ainda! consideramos! o! diretor! Kleber!
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Mendonça,!como!um!padrinho!desta!geração!e!ponto!de!união!entre!os!dois!grupos.!Sua!
produtora!está!envolvida!na!realização!dos!filmes!das!duas!partes.!

No!filme!O'Som'ao'Redor!(2012),!do!citado!diretor,!todas!as!pessoas!da!cena!dos!
outsiders!e!seus!seguidores!participam!direta!ou!indiretamente!do!longa8metragem,!e!é!
bastante!difícil,!dentro!desse!contexto,!a!contratação!de!algum!profissional!que!não!faça!
parte!do!grupo!ou!tenha!relação!com!a!cena!audiovisual!outsider.!!

No!caso!dos!projetos!de!filmes!de!longa8metragem,!que!exigem!uma!equipe!maior!
e! um! longo! período! para! produção,! todos! os! participantes! dos! grupos! trabalham,! de!
forma! direta! ou! indireta,! com! cargos! efetivos! (assistente! de! Direção,! diretor! de!
Fotografia,!Montador,!etc.),!ou!como!conselheiros.!

Sempre! foi! uma! contribuição,! no! mínimo! uma! contribuição! artística.!
Sempre!a!gente!mostra!o!filme!um!pro!outro,!levando!em!consideração!
as!opiniões.!Tipo,!Tião!foi!pra!São!Paulo!trabalhar!num!set,!ele!foi!como!
um!conselheiro.!Marcelo!fotografou!e!montou!o!Ela'Morava'na'Frente!do'
Cinema,! eu! fui! assistente! em! Eles' Voltam,! estou! montando! Animal'
Político,!e!também!produzi,!Marcelo!que!fotografou.!Então,!rola!também!
um! revezamento! de! funções,! é! sempre! importante! um! estar! perto! do!
outro,! mesmo! sendo! um! projeto! particular.! O! mais! recorrentemente!
mesmo,!obrigatoriamente!a!gente!sempre!vai!ver!o!filme!antes!de!estar!
pronto! e! vai! opinar,! trocar! ideia,! fazer! com! que! o! filme! fique!melhor,!
termina! que! o! filme! sempre! vai! ter! uma! visão,! opinião,! contribuição!
(LEONARDO!LACCA,!entrevista!concedida!à!autora,!2013).!

Cada! cineasta,! por! si! só,! estabelece! e! estreita! essas! relações,! ao! aprovar! novos!
projetos,! conseguindo! emprego! para! os! outros! amigos! e! retribuindo! favores.! Assim,! a!
manutenção!do!emprego!de!cineasta,!dentro!dessa!cena!audiovisual!na!cidade,!vem!do!
número! e! da! qualidade! das! relações! estabelecidas! (assim! como! indica! Becker! em! seu!
estudo! de! caso! dos!músicos).! Para! se! ter! uma! carreira! no! cinema,! em!Pernambuco,! é!
preciso! trabalhar,! mas! para! gozar! de! segurança! e! estabilidade,! é! preciso! ter! muitos!
contatos.! Segundo! Becker! (2008,! p.! 112),! estudos! de! ocupações! mais! convencionais,!
como!a!Medicina,!mostraram!que!o!sucesso!no!trabalho!depende!de!se!encontrar!uma!
posição! para! si! naquele! grupo! ou! naqueles! grupos! que! controlam! as! recompensas!
dentro! da! atividade,! e! que! as! ações! e! os! gestos! de! colegas! desempenham! um! grande!
papel!na!decisão!do!resultado!da!carreira!de!qualquer!indivíduo.!
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Os! contatos! circulam! pela! cidade,! nos! bares,! cafés,! cinemas,! festivais! e!
universidades.! Há! um! texto! polêmico,! escrito! por! um! dos! ex8membros! da! Trincheira!
Filmes,! Raul! Luna,! em! que! descreve! de!maneira! cômica! uma! coluna! para! a! revista!O'
Grito,!de!como!se!tornar!um!cineasta!pernambucano.!Por!trás!de!toda!a!ironia,!há!uma!
observação!crítica!do!modo!de!funcionamento!da!cena!do!audiovisual!e!manutenção!das!
carreiras.!!

O!primeiro!passo!para!se!dar!bem!no!audiovisual!pernambucano!é!saber!
que! você! é! o! seu! maior! produto.! Busque! gerar! mídia! a! seu! favor! e!
produza!o!máximo!possível,!sempre!tentando!se!associar!a!uma!imagem!
de! qualidade,! ganhando! credibilidade! perante! a! sociedade.! Este! é! um!
ponto!importante!para!o!jovem!realizador,!onde!muitos!se!perdem!e!não!
obtêm! êxito,! já! que! não! passam! de! farsas! ambulantes.! Igualmente!
importante! é! nunca! subestimar! o! poder! do! encontro! ocasional! com!
pessoas! influentes! do! cenário! pernambucano! no! bar! Capitão! Lima.! O!
espaço! é! uma! verdadeira!mina! de! ouro! para! emergentes,! amplamente!
frequentado!por!boêmios,!prostitutas,!hipsters!e!cineastas!estabelecidos!
(alvo! principal).! Fazer! a! íntima! com! cineastas! no! Capitão! Lima! pode!
garantir!a!sua!frequência!em!círculos!restritos!do!audiovisual,!convites!
para!festas!de!pessoas!ricas!e,!quem!sabe,!até!novas!parcerias.!Parcerias!
essas!que!podem!melhorar!as!condições!para!a!produção!do!seu!curta8
metragem! e,! quem! sabe! também,! de! um! novo! roteiro! que! possa! ser!
premiado! no!Ary! Severo! (LUNA,! Raul.! 2008,! Revista!O'Grito! –! Guia! de!
higiene,! comportamento! e! comedoria! para! o! audiovisual!
pernambucano).!
!

Se!o!cineasta,!ou!profissional!de!cinema!apadrinhado,!tiver!um!bom!desempenho,!
poderá! estabelecer! outras! relações! informais,! para! conseguir!mais! empregos.! Convém!
observar!certa!semelhança!da!cena!audiovisual!com!a!organização!informal!dos!músicos,!
estudados!por!Howard!Becker!(2008).!Assim!como!os!músicos,!os!cineastas!cooperam!
entre!si,!recomendando8se!uns!aos!outros!para!projetos!de!maneira!muito!parecida!com!
a!de!membros!de!uma!fraternidade!interna.!!

Com! a! consolidação! do! Edital! do! Audiovisual,! no! cinema! em! Pernambuco,! o!
número! de! trabalhos! possíveis! cresceu,! com! uma! proliferação! maior! de! filmes! e!
projetos.! Assim,! cada! cineasta! tem! condições! (fora! do! grupo)! de! estabelecer! contatos!
certos!para!si,!havendo!assim!uma!redução!para!um!grupo!particular.!!

Além!da!garantia!de!participação!nos!projetos!para!todos!os!integrantes!da!cena,!
tanto!dos!estabelecidos,! como!dos!outsiders,! as! formações!coletivas! fornecem!ainda!os!
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caminhos!pelos!quais!um!profissional!do! cinema! (cineasta)!pode! se!deslocar! ao! longo!
dos! projetos! de! diferentes! níveis.! Nos! grupos! contemporâneos! observados,! os!
participantes! provêm! de! variados! níveis! de! hierarquia.! Assim,! jovens! dos! grupos! da!
Símio,!como!é!o!caso!de!Gabriel!Mascaro!(ex8membro),!e!da!Trincheira,!como!é!o!caso!de!
Marcelo! Lordello,! puderam,! no! início! de! suas! experiências! profissionais! no! cinema! se!
associar! a! cineastas! já! consagrados,! como!Marcelo!Gomes! e! Cláudio!Assis! (o! primeiro!
longa!que!Mascaro!trabalhou!foi!Cinema,'Aspirinas'e'Urubus,!como!estagiário!de!Direção)!
e! Camilo! Cavalcante,! Leo! Falcão! e! Eric! Laurence,! cineastas! com! os! quais! Marcelo!
Lordello! teve! suas! primeiras! experiências! como! assistente.! Como! observa! Becker:!
“Quando!um!emprego!se!torna!disponível!num!plano!mais!alto!da!escala,!um!homem!do!
nível!inferior!pode!ser!apadrinhado!por!alguém!de!categoria!mais!alta,!que!o!recomenda,!
ou!contrata,!e!se!responsabiliza!pela!qualidade!de!seu!desempenho”!(BECKER,!2008,!p.!
115).!!

Eu!acho!que!é!a!afinidade!estética,!afinidade!de!referências!que!a!gente!
tem!uns!com!os!outros.!Uma!dinâmica!pessoal!que!permite!que!a!gente!
trabalhe! junto,! inclusive! se! opondo,! mas! sempre! construindo.! Cada!
trabalho! que! se! faz! no! famoso! esquema! de! brodagem! implica! uma!
aposta!pessoal!uns!nos!outros.!É!uma!espécie!de!consórcio!de!confiança:!
Você! confia! no! meu! projeto! e! eu! confio! no! seu.! Não! é! justamente! a!
questão!de! toma! lá!dá!cá,!porque,! como!eu!disse!antes,! é!a!questão!de!
afinidade,!a!gente!sabe!como!o!outro!pensa.!E!isso!acaba!se!traduzindo!
na! produção! com! uma! produtividade! maior,! a! gente! já! sabe! mais! ou!
menos!como!é!que!o!outro!pensa,!a!gente!gasta!menos!tempo!tentando!
explicar! o! que! é! que! a! gente! quer.! As! pessoas! que! ocupam! funções,!
supostamente!subordinadas,!entendem!o!que!eu!quero,!já!me!conhecem!
em! um! âmbito! pessoal! e! oferecem! alternativas! de! produção! que! são!
mais! baratas,! mais! eficientes! e! que,! ao!mesmo! tempo,! têm! a! ver! com!
aquilo!que!eu!quero.!E!eu!acho!que!a!brodagem!é!isso,!é!sistema!coletivo.!
Na! verdade,! é! uma!agregação!da! interpessoalidade,! da! relação!pessoal!
que! você! tem! com! as! pessoas,! dentro! da! cadeia! produtiva! do! cinema!
(DANIEL!BANDEIRA,!em!entrevista!à!autora,!2013).!!

Uma!das!maneiras!de!obter!sucesso!na!cena!cultural!de!cinema!do!Recife,!além!de!
realizar!bem!o!seu!trabalho,!é!ter!muitos!amigos.!É!preciso!fazer!bem!o!seu!ofício,!mas!
ter! amigos! de! diferentes! grupos! e! gerações! garante! uma! mobilidade! maior! de!
participação!nos!projetos,!além!de!fornecer!segurança!e!prestígio!social.!!
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Em! suma,! a! obtenção! desses! empregos! melhores! requer! da! pessoa,!
tanto! competência,! quanto! constituição! de! relações! informais! de!
obrigação!mútua! com! homens! que! podem! indicá8los! para! eles.! Sem! o!
mínimo! necessário! de! competência,! a! pessoa! não! pode! ter! um! bom!
desempenho!no!novo!nível,!mas!essa!competência!só!resultará!no! tipo!
apropriado! de! trabalho,! caso! se! tenha! feito! os! contatos! apropriados.!
Para! os! padrinhos,! o! sistema! opera! no! sentido! de! levar! homens!
disponíveis!à!atenção!daqueles!que!têm!empregos!a!preencher,!e!de!lhes!
fornecer!recrutas!de!quem!se!pode!esperar!um!desempenho!adequado!
(BECKER,!2008,!p.!117).!
!

Por! trás! de! todas! as! designações! da! palavra! brodagem,! como! uma! prática! de!
irmãos,! está! configurada! uma! estrutura! social! de! apadrinhamento! e! competência,!
gerada!por!um!atributo!bem!nordestino:!o!carinho.!

Os! grupos! compostos! pelos! cineastas! mais! outsiders! oferecem! aos! seus!
integrantes! o! prestígio! de! manter! a! integridade! artística;! já! a! cena! dos! cineastas,!
consagrados! no! mercado! comercial! local,! fornece! renda,! mobilidade,! segurança! e!
prestígio!social.!O!funcionamento!bem8sucedido!e!a!mobilidade!profissional!são!funções!
da! relação! do! indivíduo! com! uma! rede! de! organizações! informais! composta! por! seus!
colegas!(BECKER,!2008,!p.!117).!

A! cooperação! entre! os! membros! do! grupo! e! entre! os! grupos! das! diferentes!
gerações! da! cena! audiovisual,! que! atuam! concomitantemente! na! cidade,! pode! ser!
definida! como! uma! troca! em! que! as! partes! se! beneficiam! (SENNETT,! 2012,! p.! 15).! É!
justamente! essa! estrutura! de! organização! social! de! um! esquema! de! brodagem,! que!
garante! a! existência! de! um! cinema! em! Pernambuco.! Distantes! do! eixo! Rio8São! Paulo,!
geograficamente!e!economicamente!falando,!os!cineastas!não!tinham!outra!opção,!a!não!
ser! se! unir,! apoiando8se! reciprocamente,! e! cooperando,! para! conseguir! o! que! não!
poderiam!alcançar!sozinhos.!!

A! distância! geracional! e! o! modus' operandi! de! lidar! com! a! brodagem! vão!
desencadear!duas!formas!diferentes!de!manifestação!da!afetividade!de!grupo!nos!filmes.!
Por!um!lado,! temos!uma!estrutura!de!sentimento!configuradora!do!grupo!de!cineastas!
da! Retomada,! na! qual! a! experiência! do! vivido! e! o! compartilhamento! dos! afetos! estão!
claramente! evidenciados! nos! filmes,! a! partir! de! uma! série! de! recursos! expressivos! e!
temáticos! que! remetem! a! uma! encenação! explícita! das! emoções.! Por! outro! lado,! no!
contexto! da! nova! geração! de! cinema,! o! partilhar! de! experiências! no! contemporâneo!
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ocorre! a! partir! de! e! para! o! cinema.!Nesse! deslocamento! temporal! e! sobretudo! com! a!
revolução! digital,! há! uma! virada! afetiva,! tal! como! o! termo! foi! cunhado! por! Patricia!
Clough! (2007).! As! relações! vão! ser! estabelecidas! em! outro! patamar,! na! suspensão!
temporal,!no!minimalismo,!no!natural.!!

!

1.6*Estrutura*de*Sentimento* *

“Eu!sou!eu!e!minha!circunstância”!
!Ortega!y!Gasset!(1914)!

!

A! aplicação! do! conceito! de! estrutura! de! sentimento,! sobre! a! relação! entre! a!
formação! social! (o! Grupo! da! Retomada! do! Cinema! Pernambuco! –! Paulo! Caldas,! Lírio!
Ferreira!e!Cláudio!Assis)!e!a!estética!(ou!estilo)!de!seus!filmes,!sustentou!nossa!análise!
histórica!dessa!formação!social!e!de!como!as!experiências!do!vivido!e!os!sentimentos!de!
grupo!ultrapassam!a!obra!do!grupo.!O!conceito! foi!central!para!a!discussão!dos! filmes!
produzidos!a!partir!da!década!de!1980,!assinalada!pelos!cineastas,!que!deram!um!rumo!
à! produção! posterior! dos! filmes! de! longa8metragem! e! projetaram! o! cinema!
pernambucano!nacional!e!internacionalmente.!!

Se!nos!dedicarmos!a!uma!sociologia!ou!antropologia!do!cinema!pernambucano,!o!
conceito! de! estrutura! de! sentimento,! cunhado! por! Williams,! vai! estar! intimamente!
ligado! à! produção! dos! filmes! em! um! contexto! de! cinema! moderno.! Numa! primeira!
instância,!constatamos!a!negação!da!existência!de!um!grupo!ou!de!uma!proposta!estética!
comum!por!parte!dos! integrantes.!Ao!partir!para!a! análise!dos! filmes,! atravessamos!a!
obra!dos!cineastas,!e!encontramos!recorrências!relativas!ao!uso!da!música!nos!filmes,!a!
questões! identitárias! e! a! uma! marcada! autorreferência! de! grupo.! Mesmo! após! a!
dispersão! dos! membros! do! grupo,! os! processos! sociais! de! sua! produção! atual! ainda!
dependem! da! obra! anterior,! como! veremos! posteriormente! na! análise! dos! filmes!Era'
Uma'Vez'Eu,'Verônica'(2012)!e!Tatuagem!(2013).!

Raymond!Williams! (1999),! no! ensaio! intitulado!A'Fração'Bloomsbury,! discute! a!
importância! da! análise! sociológica! de! formações! culturais! independentes.! Ele! defende!
que,!apesar!de!parecer!muito!pequenos,!marginais!ou!efêmeros!para!exigir!uma!análise!
histórica! ou! social,! certos! grupos,! movimentos! e! círculos! possuem! uma! grande!
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importância!como!fato!social.!Podem,!segundo!Williams,!por!meio!daquilo!que!fizeram!e!
dos! seus!modos! de! realização,! nos! dizer!muito! sobre! a! cultura! em! geral,! assim! como!
“sobre!as!sociedades!com!as!quais!eles!estabelecem!relações,!de!certo!modo,!indefinidas,!
ambíguas”!(WILLIAMS,!1999,!p.!140).!!

Essas! formações,! sob! os! nomes! de! “movimento”,! “escola”,! “círculo”,! e!
assim! por! diante,! ou! sob! o! rótulo! assumido! ou! recebido! de! um!
determinado! “ismo”,! são! tão! importantes! na! história! cultural,!
particularmente! na! história! cultural!moderna,! que! apresentam,! para! a!
análise! social,! um! problema! especial,! difícil! e,! contudo,! inevitável!
(WILLIAMS,!1992,!p.!62).!
!

Convencido! da! importância! desse! tipo! de! observação,! Williams! estudou! a!
formação!dos!grupos!culturais!na!Inglaterra!a!partir!do!século!XIX.!Dedicou!sua!atenção,!
em! particular,! à! constituição! de! grupos! de! artistas! e/ou! intelectuais,! que! floresceram!
nesse! período! histórico.! Para! ele,! o! crescimento! do! número! de! grupos! de! formações!
culturais! independentes,! a! partir! de! meados! do! século! XIX,! se! dá! por! dois! motivos:!
crescente!organização!e!especialização!do!mercado,! incluindo!sua!ênfase!na!divisão!do!
trabalho;! e! o! crescimento! de! uma! ideia! liberal! da! sociedade! e! da! sua! cultura,! que!
corresponde!à!expectativa!de!tipos!diversos!de!obras!ou!de!tolerância!em!relação!a!elas!
(WILLIAMS,!1992,!p.!72).!A!formação!de!grupos!especializados,!por!estilo,!por!atividade!
ou!por!tendência,!ajudava!a!organizar!e!regularizar!as!relações!de!mercado!e!trazer!ao!
conhecimento!do!público!um!conjunto!de!obras!(NOGUEIRA,!2010,!p.!43844).!

Nas!artes,!em!especial,!verifica8se!essa!necessidade!de!uma!iniciativa!coletiva!em!
prol!da! legitimação!do!próprio! campo.!Ações! colaborativas,! como!exposições! coletivas!
ou! manifestações! públicas,! por! exemplo,! não! implicam! uma! inscrição! efetiva! dos!
participantes,! como! membros! de! alguma! coisa.! Configura8se,! assim,! uma! forma! mais!
“frouxa”! de! associação! em! grupo,! definida! primeiramente! por! uma! teoria! ou! prática!
compartilhadas,!sem!que,!muitas!vezes,!seja!fácil!distinguir!suas!relações!sociais!diretas!
das! de! um! grupo! de! amigos! que! compartilham! dos! mesmos! interesses! (WILLIAMS,!
1992,!p.!66).!

O! conceito!de! estrutura!de! sentimento,! descrito!por!Raymond!Williams,! é!mais!
abrangente!do!que!o!conceito!de!visão!de!mundo!ou!de!ideologia,!implica!não!só!o!nível!
do!pensamento,!como!o!da!vivência!e!o!compartilhamento!(RIDENTI,!2005,!p.!81).!
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No!nosso!Estado,!é!possível!falar!em!uma!estrutura!de!sentimento!compartilhada!
entre! o! grupo! de! cineastas! da! Retomada! em! Pernambuco.! Para! além! de! uma! auto8
definição!de!amigos!com!disposição!para!fazer!cinema,!o!que!o!grupo!representa!social!e!
culturalmente!é!percebido!objetivamente!nas!suas!obras!realizadas,!tanto!nos!aspectos!
temáticos,!como!expressivos.!!

O! grupo! da! década! de! 1980! retomou! a! produção! cinematográfica! em!
Pernambuco,!incentivando!políticas!públicas!para!a!realização!de!filmes!no!Estado.!Não!
se!reconhece!como!um!grupo!de!cineastas!e!afirma!que!os!filmes!são!bastante!pessoais,!
não!encontrando!relações!entre!eles.!!

Oriundos! do! curso! de! Comunicação! Social! Polivalente,! da! UFPE,! os! cineastas!
tiveram! a! formação! do! olhar! nas! sessões! de! cineclube! e! sessões! de! arte! no! teatro! do!
Parque!e!AIP.! Inspirados!pelo!cinema!Moderno,!nouvelle!vague,!neorrealismo! italiano,!
cinema! novo,! os! cineastas! não! poupam! referências! em! seus! filmes.! Os! cineastas,!
inspirados!por!uma!cultura!cinematográfica!do!modernismo,!fazem!um!cinema!com!base!
nas!vanguardas!estéticas!e!com!temáticas!locais.!!

A! cultura! de! Pernambuco,! durante! o! período! do! movimento! manguebeat! e!
retomada!do! cinema! em!Pernambuco,! está! impressa!nos! filmes!dessa! geração.!Há!um!
desejo!de!fazer!filmes!com!uma!linguagem!estética!de!vanguarda,!ousada,!até!mesmo!na!
relação!com!as!trilhas!sonoras,!mas!no!fundo!há!uma!vontade!de!fazer! filmes!sobre!as!
particularidades! locais,! sobre! temas! regionais,! populares,! filmes! para! pernambucanos!
verem.!Um!retorno!ao!me8ufanismo8da8minha8província!da!década!de!1920,!durante!o!
ciclo! do! Recife.! A! geração! dos! anos! 1980! trabalhou! a! estética! para! o! cinema! e!muito!
fortemente!os!pressupostos!políticos!para!ser!possível!fazer!cinema.!!

Faz! um! cinema! em! que! a! encenação! dos! sentimentos! é! o! mote! para! a! sua!
existência.!Trabalha!no! esquema!de!produções!de!baixo!orçamento,!mas! com!grandes!
equipes,!com!película.!As!relações!partilhadas!pelo!grupo!são!nitidamente!marcadas!nos!
filmes,!por!meio!de!citações,!presenças!dos!cineastas!e!homenagens!diretas.!Fez!política!
para! poder! fazer! cinema.! Os! processos! reflexivos! da! experiência! estão! enraizados! na!
formação!social.!A!estrutura!de!sentimentos!cria!vínculos,!consolida!uma!articulação!de!
grupo,!formando!uma!identidade!específica!à!obra!dos!cineastas!pernambucanos!da!old'
school,!e!possibilita!a!sobrevivência!da!identidade!de!grupo!mesmo!após!sua!dispersão,!
quando!seus!vínculos!pessoais,!artísticos!e!estéticos!não!existam!mais.!!
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Estrutura'de'sentimento!é!um!compositum!em!que!os!tons,!as!nuances,!os!desejos!
e! as! constrições! são! tão! importantes! quanto! as! ideias! ou! convenções! estabelecidas!
(SARLO,! 1997,! p.! 91).! É! a! articulação! de! uma! resposta! a! mudanças! determinadas! na!
organização!social,!uma!materialização!das!experiências!vividas.'Estrutura'de'sentimento!
nada!mais!é!do!que!as!experiências!vividas!por!um!grupo!em!um!determinado!momento!
da!história!e!que!muitas!vezes!fogem!ao!pensamento!hegemônico.!!

Esse!caráter!de!experiência!viva!que!o!conceito!de!estrutura'de'sentimento!tenta!
apreender!faz!com!que!essa!estrutura!nem!sempre!seja!perceptível!para!os!artistas!no!
momento!em!que!a!constituem!(RIDENTI,!2005,!p.!82).!Em!oposição!à!“visão!de!mundo”!
ou! à! “ideologia”,! a! estrutura' de' sentimento! organiza! sentidos! e! valores! de!modo! pré8
sistemático!e!os!capta!no!momento!de!sua!emergência!(SARLO,!1997,!p.!91).!Quando!a!
estrutura!de! sentimento! é! absorvida,! as! interseções,! as! conexões! e! as! semelhanças!de!
um!contexto!sócio8histórico!podem!ser!identificadas!(NOGUEIRA,!2010,!p.!70).!

No! cinema! da! Retomada! em! Pernambuco,! tudo! o! que! cercou! a! produção! ficou!
registrado,!conscientemente!ou!não.!As!transformações!vividas!nessa!época!de!transição!
política!do!cinema!brasileiro!são!também!um!espaço!para!afirmação!de!uma!identidade!
local.!Ao!tratar!do!Grupo!da!Retomada,!procuramos!situar!a!gênese!de!criação!do!grupo,!
com! a! formação! do! Vanretrô,! estabelecer! a! rede! de! relações! entre! o! grupo,! como!
também! os! aspectos! estéticos! e! temáticos! recorrentes! na! filmografia! do! grupo,! que!
possibilitaram! a! construção! de! uma! estrutura! de! sentimentos.! Poderíamos! nomear! a!
estrutura! de! sentimento! desse! grupo! como! “pernambucanidade! cinematográfica.”!
Esteticamente,!a!retomada!do!cinema!em!Pernambuco.!

Para! compreender! as! formações! culturais! contemporâneas,! é! preciso! adentrar!
em! um! novo! nível! de! emoção.! O! sentimento! de! negação! da! existência! de! grupo! é!
substituído! por! grupos! de! afeto! coesos.! A! estrutura! de! sentimento! do! Grupo! da!
Retomada!numa!virada!afetiva!evolui!para!um!outro!tipo!de!sentimento!no!novo!cinema!
contemporâneo.! Um! afeto! vivido! e! materializado! artisticamente! em! outros! níveis!
estéticos.!!!

!

!

!
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1.7*Virada*Afetiva*

!
O!afeto!não!necessariamente!é!carinho!ou!emoção.!A!importância!do!afeto!como!

foco! de! análise,! através! de! um!número! de! discursos! disciplinares! e! interdisciplinares,!
ocorre! no!momento! em! que! a! teoria! crítica! está! lidando! com! desafios! analíticos.! Um!
sintoma!das!transformações!políticas,!econômicas!e!culturais!do!mundo!contemporâneo.!!

O!livro!organizado!por!Patricia!Clough,!The'Affective'Turn!(2007),!com!ensaios!de!
autores! vindos! da! Sociologia! e! dos! Estudos! Culturais,! explora! uma! recente! virada! na!
teoria!dos!afetos!e!especialmente!a!conceituação!de!afeto,!que!se!enquadra!na!linha!de!
pensamento! de! Gilles! Deleuze! e! Felix! Guattari,! volta! através! de! Spinoza! e! Bergson,!
trabalhando!a!afetividade!como!substrato!das!respostas!corporais!em!potencial,!muitas!
vezes! autonômicas,! com! excesso! de! consciência! (cf.! Affective' Turn:' an' introduction,!
2007).!Para!estes!estudiosos,!o!afeto!geralmente!remete!às!capacidades!físicas!de!afetar!
e!ser!afetado,!ou!aumento!ou!diminuição!da!capacidade!de!um!corpo!agir.!O!afeto!está!
ligado!ao!sentimento!de!estar!vivo!(CLOUGH,!2007,!p.!4).!

There! is! a! reflux! back! from! conscious! experience! to! affect,! which! is!
registered,! however,! as! affect,! such! that! “past! action! and! contexts! are!
conserved! and! repeated,! autonomically! reactivated! but! not!
accomplished;! begun! but! not! completed.”4! Affect! is! a! non8linear!
complexity! out! of! which! the! narration! of! conscious! states! such! as!
emotion,! are! subtracted,! but! always! with! “a! never8to8be8! conscious!
autonomic!remainder!(CLOUGH,!2007,!p.!5).!
!

Nesta!concepção,!o!afeto!não!só!é!teorizado!no!sentido!do!corpo!humano.!O!afeto!
é!também!teorizado!em!relação!às!tecnologias!que!estão!nos!permitindo!"ver"!o!afeto!e!
produzir!capacidades!corporais!afetivas,!além!das!restrições!orgânicas!e!fisiológicas!do!
corpo.!A!experimentação!tecnológica!e!científica!do!afeto!não!só!atravessa!a!oposição!do!
orgânico!e!do!não!orgânico;!ela!também!insere!o!tecnológico!em!uma!vitalidade!sentida.!
Uma!vivacidade!dada!na!capacidade!corporal!pré8individual!de!agir,!de!se!envolver,!de!
se! conectar,! de! afetar! e! ser! afetado.! A! virada! afetiva,! portanto,! expressa! uma! nova!
configuração! dos! corpos,! tecnologia! e! matéria,! que! está! instigando! uma! mudança! de!
pensamento! na! teoria! crítica! (Obs:! Nesta! tese,! não! vamos! nos! estender! a! uma!
recuperação! bibliográfica! sobre! o! conceito! de! afeto,! porque! não! nos! cabe.! Entretanto,!
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conceituamos!brevemente!o!termo!para!tratar!do!cinema!contemporâneo!realizado!em!
Pernambuco).!!

Para! Patricia! Clough! (2007),! afetos! são! forças! corporais! pré8individuais! que!
reduzem!a!capacidade!do!corpo!em!agir.!Essa!virada!afetiva!se!deu!na!transição!para!o!
pós8modernismo.!Para!Fredric!Jameson!(1984,!p.!53),!

As! for! expression! and! feelings! or! emotions,! the! liberation,! in!
contemporary! society,! from! the! older! anomie' of! the! centered! subject!
may! also! mean! not! merely! a! liberation! from! anxiety! but! a! liberation!
from!every!other!kind!of! feeling!as!well,! since! there! is!no! longer!a! self!
present!to!do!the!feeling.!This!is!not!to!say!that!the!cultural!products!of!
the! postmodern! era! are! utterly! devoid! of! feeling,! but! rather! that! such!
feelings!–!which!it!may!be!better!and!more!accurate,!to!call!“intensities”!
–!are!now!free8floating!and! impersonal!and!tend!to!be!dominated!by!a!
peculiar!kind!of!euphoria.!
!

Denílson! Lopes! (2013),! em! seu! artigo! “Afectos! Pictóricos! ou! em! direção! à!
Transeunte,!de!Eryk!Rocha”,!traz!sua!definição!a!partir!das!considerações!sobre!o!termo!
cunhado!por!Patricia!Clough!(2010,!p.!207):!!

Afectos! são! “forças! corpóreas! pré8individuais! que! aumentam! ou!
diminuem!a!capacidade!do!corpo!em!agir,”!distintas!da!emoção!que!teria!
uma! natureza!mais! individual.! Há! toda! uma! ênfase! dada! por! diversos!
autores,! sobretudo! os! que! recuperam! a! perspectiva! de! Spinoza,! em!
separar!afeto!e!emoção!(CLOUGH,!2010).!Para!estes,!a!emoção!privilegia!
o!sentimento!como!expressão!consciente!de!um!sujeito,!talvez!ainda!no!
horizonte!do!Humanismo,!e!o!afeto!é!um!“fluxo! impessoal!antes!de!ser!
um! conteúdo! subjetivo”! (MASSUMI! apud! CLOUGH,! 2010,! p.! 220)!
(LOPES,!2013,!p.!257).!
!

Nesta!tese,!tratamos!de!pensar!o!afeto!como!proposta!de!uma!estética!relacional!
por!Bourriaud!(2009),!interessada!na!arte!como!um!estado!de!encontro,!na!importância!
das! relações! na! produção! artística.! Como! pensar! a! materialidade! dos! filmes!
contemporâneos!em!Pernambuco!sem!compreender!suas!relações!de!produção!e!com!a!
cidade?!É!preciso!reconstituir!o!contexto!de!produção!e!os!novos!enfoques!que!o!cinema!
apresenta.!São!obras!que!transitam!num!terreno!de!experimentações!sociais.!!

Em! seu!homônimo! livro!Estética'relacional! (BOURRIAUD,! 2009,! p.! 147),! afirma!
que! a! “arte! é! uma! atividade! que! consiste! em! produzir! relações! com! o!mundo! com! o!



! 59!

auxílio!de!signos,! formas,!gestos!ou!objetos.”!E!a!estética!relacional!seria!“um!conjunto!
de! práticas! artísticas! que! tomam! como!ponto! de! partida! teórico! e! prático! o! grupo! de!
relações!humanas! e! seu! contexto! social,! em!vez!de!um!espaço! autônomo!e!privativo.”!
“Estética!relacional!é!a!teoria!estética!que!consiste!em!julgar!as!obras!de!arte!em!função!
das! relações! inter8humanas! que! figuram,! produzem! ou! criam”! (BOURRIAUD,! 2009,! p.!
151).!!

A! teoria!estética! formulada!por!Borriaud!(2009)!se!dá!no!nível!da!recepção,!no!
diálogo! da! obra! ao! encontro! com! o! espectador.! Entretanto,! antes! de! chegar! lá! “A!
atividade!artística!não!é!uma!essência!imutável,!mas!um!jogo,!cujas!formas,!modalidades!
e!funções!evoluem!conforme!as!épocas!e!contextos!sociais”!(BOURRIAUD,!2009,!p.!15).!!

Em! um! pós8modernismo! tardio,! na! virada! do! milênio! em! Pernambuco,! o!
sentimento!vira!afeto.!As!declarações!viram!suspensões!temporais.!As!citações,!imagens!
pictóricas.!A!autocitação!se!torna!referente!ao!que!foge!à!narrativa,!à!narrativa!fugaz.!!As!
transformações!políticas!e!econômicas!mundiais!e!locais!produzem!afetos!ora!catárticos!
(Em' Trânsito),! ora! medíocres! (Um' Lugar' ao' Sol! e! Pacific),! ora! passivos! de! ser! (Eles'
Voltam).! ! Uma! estética! das! emoções! contidas.! Em! filmes,! como!O'Som'ao'Redor! e!Eles'
Voltam,!a!contenção!e!a!desdramatização!(LOPES,!2013,!p.!261!)!são!bastante!evidentes.!
Há!uma!narrativa!encenada!em!que!a!dramaticidade!é!mínima.!!

O!modo! como! a! produção! dos! cineastas! da! década! de! 1980! se! relacionava! ao!
conceito!de!estrutura!de!sentimento!de!Raymond!Williams,!cunhado!no!estruturalismo,!
em!que!as!práticas!sociais!aparecem!na!obra!artística!com!uma!produção!estilística.!A!
partir!do! final!dos!anos!1990,!as!emoções!e!experiências!de!grupo!partilhadas! sofrem!
uma! transformação! no! sentir! e! na! forma! de! expressá8las.! Qual! o! papel! do! afeto! na!
produção!e!recepção!dos!filmes?!

Os! filmes! da! nova! geração! do! cinema! contemporâneo! em! Pernambuco,! numa!
virada!afetiva!e!contrária!à!geração!anterior!não!há!dádiva,!não!há!celebração.!Os!filmes!
falam! do! real,! do! banal,! da! desigualdade! social,! da! corrupção,! da! classe! média,! da!
especulação!imobiliária,!da!violência!urbana,!da!insegurança.!E!nesses!filmes!quase!não!
tem!música.! Ou! não! tem!música.! A!música! serve! a! esses! filmes! para! intensificar! uma!
estética!do!suspensivo!ou!desopilar!a!tensão!do!espectador.!!

Diferentemente!da!geração!da!Retomada,!estamos!diante!de!grupos!produtores,!
como! a! Símio! Filmes! e! a! Trincheira! Filmes,! que! se! reconhecem! enquanto! grupos,!
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sustentam!as!propostas!estéticas!individuais,!mas!consideram!algo!que!atravessa!a!obra!
do!grupo.!Marcelo!Lordello,!Tião,!Leonardo!Lacca,!Daniel!Bandeira,!Marcelo!Pedroso!e!
Juliano!Dornelles!são!afetividade!viva.!!

Há!uma!outra!particularidade!desta!geração.!Além!de!se!reconhecer!como!grupo,!
no!que!diz!respeito!ao!tipo!de!formação!que!mantém,!o!coletivo!está!acima!do!individual.!
Uma!prova!disso!é!de!que!como!os!grupos!se! tornaram!empresas,!os!membros!devem!
eleger! a! cada! ano! os! projetos! que! serão! inscritos! em! editais.! Os! dois! grupos! são!
formados! por! três! diretores! cada! um,! e! estarão! escolhendo! quem! é! o! diretor! que! vai!
produzir! um! longa! durante! aquele! ano.! Há! uma! preferência! pelo! grupo! no! lugar! do!
indivíduo.!!

A! virada! afetiva! tem! a! necessidade! de! trazer! a! afetividade! como! componente!
incontornável! da! subjetividade,! não! só! pelo! aspecto! puramente! racional,! ou! seja,!
encenado,!mas!principalmente!sob!o!regime!das!emoções.!É!nesse!sentido!que!fazemos!a!
leitura!dos!filmes,!em!busca!do!afeto,!como!forma!de!produção!coletiva!e!colaborativa,!!
que!desestabiliza!as!obras.!

Para! compreender! historicamente! como! esta! rede! de! relações! e! afetos! foi!
estruturada,!partimos!para!o!segundo!capítulo!na!intenção!de!verificar!a!construção!dos!
vínculos!e!a!formação!dos!grupos!de!cinema!em!Pernambuco.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Capítulo*2*

AS*PESSOAS*

!

Historicamente,!a!expressão!Cinema!Pernambucano!surgiu!pela!primeira!vez!na!
imprensa,! num!artigo!da! revista!Cinearte,! de!1926,! volume!V.!Num! tom!de! crítica! aos!
filmes!realizados!no!Recife,!em!meados!da!década!de!1920,!a!matéria!relata:!“Até!agora!
só! tem!havido!no!Recife! grupinhos! de!meia! dúzia! de!meninos! que!nada! entendem!de!
Cinema!e!que!têm!muita!vontade!somente!de!fazer!filmes,!egoístas!e!intrigantes.”!Estaria!
na!primeira!definição!sobre!cinema!pernambucano,!o!destino!do!cinema!local?!!

Hoje,!a!expressão!Cinema!Pernambucano!nos!remete!a!um!determinado!número!
de! filmes,! tais!como!Baile'Perfumado'(1997),!Cinema,'Aspirinas'e'Urubus'(2005),!Baixio'
das'Bestas'(2006),!O'Som'ao'Redor'(2012),!entre!outros,!exibidos!em!salas!de!cinema!e!
festivais! nacionais! e! internacionais.! Cinema! pernambucano! também! nos! lembra! uma!
série!de!diretores.!Uns!chamam!atenção!pela!postura!polêmica,!como!é!o!caso!de!Cláudio!
Assis,! outros! pelo! comportamento! farrista,! como! é! o! caso! de! Lírio! Ferreira.!Mas! uma!
coisa! é! certa,! todos! são! reconhecidos! pela! ousadia! estética! e! diversidade! temática! de!
suas! obras.! Cláudio! Assis,! Marcelo! Gomes,! Hilton! Lacerda,! Paulo! Caldas,! Kleber!
Mendonça,! Marcelo! Lordello,! Marcelo! Pedroso! e! Gabriel! Mascaro! estão! renovando! a!
cinematografia!brasileira!com!o!frescor!de!uma!visão!local.!!

O! cinema! pernambucano,! ao! longo! de! 90! anos,! produziu!mais! de! 50! filmes! de!
longa8metragem! e! fez! a! cabeça! de! várias! gerações! de! jovens! entusiastas! do! aparato!
cinematográfico.! A! produção! local! ainda! hoje! é! marcada! por!meia! dúzia! de!meninos,!
cinéfilos,! com! uma! formação! autodidata,! que! têm! muita! vontade! de! fazer! filmes!
intrigantes!**

Partindo! de! uma! perspectiva! panorâmica,! apresentamos! a! seguir! a! história! de!
criação!dos!grupos!de!cinema!desde!a!década!de!1920,!retomando!a!formação!de!grupos!
nas!décadas!de!1950,!60,!70,!80,!90!e!no!cinema!contemporâneo.!Interessa8nos!adentrar!
no!sistema!dos!afetos,!observando!como!se!deu!a!construção!dos!vínculos!estabelecidos!
entre!os!cineastas.!

Após!nos!deter!no!primeiro! capítulo,! à!perspectiva! teórica!que!orienta!o!nosso!
trabalho,! retomamos! a! trajetória! do! cinema! em! Pernambuco! –! do! Ciclo! do! Recife! ao!
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Cinema!Contemporâneo!–!já!historiada!nos!trabalhos!de!Lucila!Bernardet!(1970),!Paulo!
Cunha! (2006;! 2010;! 2014),! Alexandre! Figueirôa! (1994;! 2000),! Luciana! Araújo! (1997;!
2000),!Rodrigo!Carreiro!(2007),!Amanda!Mansur!(2008;!2010),!entre!outros,!a!partir!da!
perspectiva! de! formação! dos! grupos,! das! relações! pessoais! e! construção! dos! vínculos!
afetivos.!!

!

2.1 Os*jovens*do*Ciclo*do*Recife*

!

!
Figura!2:!Almeri!Steves,!Gerson!Marinho!e!Ari!Severo!interpelam!a!câmera!

!
Recife,! Pernambuco,! 1922:! um! rapaz! do! interior! –! Edson! Chagas,!
maníaco! por! fotografia,! encontra! um! outro! rapaz,! do! interior! do! Rio!
Grande! do! Norte! –! Gentil! Roiz! –,! apaixonado! pelos! filmes! americanos!
tipo!aventuras!da!Universal:!dois!pontos!de!partida!para!a!fundação!de!
uma! firma! –! a! “Aurora! Filme”! –! destinada! à! fabricação! de! filmes! de!
enredo,!que!nos!nove!anos!seguintes!desencadearia!a!onda!de!produção!
de!que!participaram!nove!firmas!e!resultaram!doze!filmes!posados,!além!
de!muitos!naturais!(BERNARDET,!1970,!p.!8).!
!
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No! encontro! casual,! entre! o! fotógrafo!Edson!Chagas! e! o! cinéfilo!Gentil!Roiz,! na!
cidade!do!Recife,!em!1922,!deu8se!pela!primeira!vez!a!construção!de!um!vínculo!afetivo!
com!a!produção!cinematográfica.!Aos!dois!jovens!se!reuniram!mais!alguns!(Fig.!2).!Em!
pouco!tempo,!mais!de!trinta!rapazes!e!moças,!entre!20!e!25!anos,!davam!o!melhor!de!si!
pelo! orgulho! de! fazer! cinema! em! sua! província.! Os! jovens,! dos!mais! diversos! ofícios,!
comerciários,!operários,!artesãos,!atletas,!pequenos! funcionários,! jornalistas,!atores!de!
teatro,! outros! simplesmente! sem! profissão,! se! revezavam! em! várias! produções,! no!
esforço! de! se! transformar! em! profissionais! de! cinema.! No! centro! do! núcleo,! estava! a!
figura!de!Edson!Chagas.!!

Edson! Chagas! foi! uma! figura! Central! de! todo! o! ciclo,! iniciado! na! sua!
chegada! ao! Recife! e! que! se! extingue! no! momento! de! deixar! a! cidade!
definitivamente.! Foi! o! fotógrafo! dos! longas! posados,! além! de! vários!
naturais.! Incansável,! dinâmico! e! intransigente! no! propósito! de! dotar!
Pernambuco!de!uma!história.!Chagas!nasceu!em!Catende,!em!1901.!Seu!
relacionamento!com!os!amigos!do!ciclo!parece!ter!sido,!sempre,!de!duas!
uma:! ou! muito! amical! ou! muito! agressivo;! e! às! vezes! o! foi!
alternadamente! com! uma!mesma! outra! pessoa.! Quando! Edson! Chagas!
foi!acossado!por!credores,!deixou!o!Recife,! fê8lo!às!escondidas,!e!com!a!
ajuda! de! Jota! Soares;! e! Jota! Soares! ainda! lhe! deu! sua!mala,! pois! nem!
mala!Edson!Chagas!tinha,! ficando!Jota!Soares!com!tudo!espalhado!pelo!
quarto.! A! certa! altura,! ambos! se! desentenderam! por! causa! de! uma!
namorada;! depois! fizeram! as! pazes.! Gentil! Roiz! fala! de! Chagas:! Edson!
era! afoito! e! pouco! hábil;! queria! rodar! a! máquina! durante! quinze!
minutos,! sem! cortes,! eu! não! deixava,! procurava! estudar! uma!
composição! mais! dinâmica! para! as! cenas.! Por! outro! lado,! é!
imediatamente!sensível!que!todos!consideram!muito!bom!o!trabalho!de!
Edson,!embora!não!tenham!dito!e!escrito!frases!precisas!nesse!sentido:!
é! um! juízo! que! aparece! difuso! no! conjunto! de! seus! depoimentos*
(BERNARDET,!1970,!p.!25826).!
!

A!relação!que!Edson!Chagas!estabelecia!com!os!amigos!do!ciclo,!oscilando!entre!
os!afetos!e!desafetos,!a!amizade!e!agressividade,!é!comum!a!qualquer!grupo!de!pessoas!
que!se!entregam!ao!ofício!de!produzir!juntos.!É!natural!que!nas!experiências!partilhadas!
surjam! desavenças.! Por! outro! lado,! o! cinema! os! fazia! esquecerem! as! brigas! e! dava! o!
fôlego!necessário!aos!novos!projetos.!!

Além!do!cinegrafista!Edson!Chagas!e!do!argumentista8produtor8galã!Gentil!Roiz,!
faziam!parte!do!grupo!de!jovens!aspirantes!ao!cinema:!Ari!Severo,!Pedro!Salgado!Filho,!
Gerson! Marinho,! Antônio! Campos! e! Aldo! Américo,! que! participaram! de! todo! tipo! de!
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trabalho;! Almeri! Steves,! estrela! do! ciclo! e! namorada! de! Severo;! Pedro! Neves,!
considerado! o! comediante! do! grupo;! Jota! Soares,! principal! ativista! na! divulgação! do!
movimento,!acumulou!as!funções!de!ator,!argumentista,!diretor!e!cinegrafista.!!

Na!década!de!1920,! a! produção! local! não! foi! instaurada! com! filmes!de! enredo.!
Nessa! época,! o! governo! tomava! publicamente! conhecimento! de! algumas! atividades! e!
funções! cinematográficas.! Eram! comuns! os! filmes! naturais,! filmagens! domésticas!
realizadas!por!amadores,!produção!de!letreiros!de!estreia!cinematográfica,!tipo!trailers,!
e! letreiros!de!propagandas,!que!sustentavam!os!cineastas!do!ciclo!em!certos!períodos.!
Também,!destacavam8se!os!cinejornais!de!atualidades;!os!documentários!isolados,!como!
Três' Meses' em' Pernambuco,! de! 1917;! as! atividades! da! produtora! Pernambuco8Filme!
(firma! vinculada! ao! governo! para! algumas! produções! e! encomendas! particulares),! de!
Ugo! Falangola! e! J.! Cambière.! No! momento! em! que! o! cinema! de! enredo! começava! a!
ganhar!prestígio,!em!1925,!a!Pernambuco8Filme!encerrou!suas!atividades.!!

!Essas!ações! tiveram! importância!porque! tornaram!a!produção!cinematográfica!
pernambucana!e!o!consumo!de!fatos!sociais!mais!ou!menos!frequentes,!garantiram!mais!
equipamentos! e! filiais! revendedoras! de! material! sensível! e! também! a! aquisição! de!
substâncias!químicas!para!laboratório!cinematográfico.!O!cinema!despertou!o!interesse!
do! governo! e! do! comércio! como! veículo! de! propaganda,! deixando! um! clima! em! que!
filmar,!produzir!filmes,!exibir!filmes,!era!viável!(BERNARDET,!1970,!p.!64865870).!!

O!grupo!de!pessoas!que!se!dedicavam!profissionalmente!ao!natural!era!
completamente! distinto! do! grupo! de! pessoas! que! se! dedicavam!
amadoristicamente!ao!posado!(BERNARDET,!1970,!p.!69).!

A! vontade! de! fazer! cinema! no!Recife! fez! com!que! esses! jovens! ultrapassassem!
todas!as!dificuldades:!uma!extrema!precariedade!técnica,!total!instabilidade!econômica,!
sucessivas! falências! quase! que! a! cada! filme,! os! contínuos! fracassos! das! tentativas! de!
exibição! fora! de! Pernambuco.! Somente! o! filme! A' Filha' do' Advogado! foi! exibido!
comercialmente!no!Sul.!Todos!esses!fatores!resultaram!em!uma!total!irregularidade!no!
ritmo!de!produção.!!

Entre! os! anos! 1925! e! 1926,! foram! realizados! oito! filmes,! dentre! os! quais! dois!
clássicos:!Aitaré'da'Praia!e!A'filha'do'Advogado.! Já!nos!outros!anos!se!produziu!um,!ou!
nenhum!filme.!!
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Começaram!por!filmes!do!tipo!aventuras!e!peripécias,!bandidos,!tesouro!
e! casal! romântico! (Retribuição,' Jurando' Vingar),! em! que! até! algumas!
caracterizações!são!réplicas!de!cowboys;!preocuparam8se!também!com!
o!aproveitamento!de!temas!regionais!–!os!jangadeiros!(Aitaré'da'Praia),!
os! cultivadores! de! cana,! as! usinas! e! os! coronéis! (Revezes,' Sangue' de'
Irmão),!figurando!inclusive!um!cangaceiro!(em!Filho'Sem'Mãe)!–!e!ainda!
os!conflitos!morais!da!sociedade!urbana!moderna!(A'Filha'do'Advogado,!
No'Cenário'da'Vida).! Uma! comédia! (Herói! do! século! XX)! estrelada! por!
Pedro! Neves! reproduzia! fielmente! o! tipo! Buster! Keaton;! um! extenso!
filme!religioso!(História'de'uma'Alma)!reconstituía!fielmente!a!biografia!
de!Santa!Teresa!de!Lisieux;!e!houve!um! filme!(Dança,'Amor'e'Ventura)!
ambientado!entre!ciganos!(BERNARDET,!1970,!p.!9).!
!
!

A!produção!dos! filmes!de!ficção!no!Ciclo!do!Recife!tinha!como!características:!a!
realização! dos! filmes! com! recursos! próprios,! a! apropriação! da! linguagem! dos! filmes!
clássicos! americanos! (montagem! clássica,! câmera! parada,! histórias! de! amor! e! traição,!
mocinhos! e! bandidos)! e! profissionais! que! exerciam! outros! tipos! de! ofício! (ourives,!
gráficos,! comerciários).! A! realização! dos! filmes! interviria! na! rotina! da! cidade,! como!
descreve! Paulo! Cunha! (2010,! p.! 39840),! em! seu! livro! A' utopia' provinciana:' Recife,!
cinema,'melancolia:!

A!repercussão!de!alguns!filmes!realizados!no!Recife!foi!surpreendente.!O!
primeiro!ficcional,!Retribuição,!de!1923,!por!exemplo,!ficou!em!cartaz!no!
Cine!Royal,!na!Rua!Nova,!uma!das!mais!importantes!do!centro!comercial!
da! cidade,! durante! uma! semana,! e! com! sessões! contínuas! (o! que! era!
significativo!numa!época!de!programação!muito! flutuante).! Isso! ilustra!
que! o! movimento! de! representação! técnica! não! foi! apenas! reflexo! de!
uma!encomenda!(dos!governantes,!por!exemplo),!mas!algo!mais!amplo!e!
desejado!pela!população!da!cidade.!
!

Os! vínculos! criados! com! a! burguesia! possibilitavam! o! financiamento! das!
produções.!O! Ciclo! do!Recife! teve! sua! importância! histórico8social! instaurada! naquele!
momento!por!conta!dos!esforços!do!grupo!de!jovens!apaixonados!pela!sétima!arte!que!
se! uniu! para! viabilizar! a! produção! de! filmes! no! Recife,! com! recursos! próprios,! e!
contando!com!a!ajuda!de!profissionais!de!outras!áreas.!!

Um!dos!aspectos!da!existência!de!uma!comunidade!de!afetos!no!Ciclo!do!Recife!é!
o! vínculo! que! os! cineastas! vão! estabelecer! com! o! comércio,! a! imprensa! e! a! produção!
artística! na! cidade! do! Recife.! Os! comerciantes! e! proprietários! dos! estabelecimentos,!
como! era! o! caso! de! Bráulio,! dono! do! Hotel! do! Bráulio,! onde! a! equipe! jantava! após!
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exibições,! à! meia8noite,! que! às! vezes! perdoava! as! dívidas,! entusiasmado! com! as!
realizações!do!ciclo.!João!Fonseca,!exibidor!do!Cine!Espinheirense,!emprestava!sua!sala!
de! projeção! para! vistoria! do!material! filmado.! Joaquim!Matos,! coproprietário! do! Cine!
Royal,!na!Rua!Nova,!exibia!os!filmes!pernambucanos!e!forçava!os!seus!teimosos!colegas!
a!fazerem!o!mesmo.!Guedes!Ferreira,!Álvaro!Oliveira,!Melinho!e!Amelinha!Brito!cediam!
seus!“palacetes”!para!filmagens!do!Ciclo.21!

Na!década!de!1920,!o! jornalista!Eugênio!Coimbra!Jr.!vivia!entre!os!pioneiros!do!
cinema! pernambucano,! como! repórter! do! Jornal' do' Recife,! dando! ao! grupo! o! seu!
patriótico! incentivo.! Coimbra! conheceu! os! ideais! daqueles! que! escreveram! as! páginas!
cinematográficas!das!mais!audaciosas!do!mundo.!Jornalistas!assistiam!às!filmagens!das!
produções!locais.!Em!A'Filha'do'Advogado,!a!filmagem!da!cena!do!cabaré!contou!com!a!
presença!de!jornalistas!da!cidade!(Dr.!Manuel!Monteiro,!Nelson!Firmo!e!José!Penante),!
convidados!pelo!produtor!João!Pedrosa!da!Fonseca,!que!parecia!ter!um!certo!senso!de!
promoção.! Pedrosa! era! um! rico! comerciante! de! fazendas,! conceituado,! com! muita!
projeção!social!(BERNARDET,!1970,!p.!27).!

Nelson! Ferreira! colaborou! na! composição! da! partitura! sacra! para! a!História'de'
uma' Alma.! Seu! irmão! Luís! Ferreira,! pianista! do! jazz8band! do! Jóquei! Clube! de!
Pernambuco,! entre! outros!músicos! da! cidade,! animou! a! sequência! do!night_club! em!A'
Filha' do' Advogado,! assim! como! Senhorinho! Galvão! (saxofonista),! Olival! Escorel!
(violonista),! Sátiro! Correia! (baterista),! etc.! A! filmagem! de! noitada! boêmia! no! Jóquei!
Clube!de!Pernambuco,!o!Palacete!Azul.!Os!jornalistas!também!apareceram!na!cena!como!
figurantes.!!

Jota!Soares,!ao!mencionar!as!pessoas!que!faziam!parte!do!cinema!pernambucano,!
usava! as! expressões! “tipos! célebres”,! “figuras! obrigatórias”,! “colaborou! em! todos! os!
filmes! da! Mauriceia”,! “o! eterno! extra! dos! filmes! pernambucanos”,! cunhadas! em! seu!
conjunto!de!59!crônicas!Relembrando!o!Cinema!Pernambucano,!publicadas!no!Diario'de!
Pernambuco,!de!dezembro!de!1962!até!1964.!Em!tais!expressões,!podemos!verificar!um!
dos!aspectos!de!uma!comunidade!de!afetos!no!cinema!em!Pernambuco,!que!é!o!viés!das!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21!cf.! Relembrando! o! Cinema! Pernambucano! (2006),! crônicas! de! Jota! Soares! publicadas! na! coluna! de!
Fernando!Spencer!no!Diario'de'Pernambuco!e!organizadas!por!Paulo!Cunha!em!livro.!

!
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homenagens!e!elogios!aos!próximos.!As! relações!de!afeto!entre!os!membros!do!grupo!
são!nítidas!nas!falas!dos!jovens!aspirantes!a!cineastas.!!

Eu!e!Jota!dividíamos!até!a!comida,!éramos!solidários,!e,!na!verdade,!eu,!
Ari!e!Jota!é!que!fazíamos!tudo,!juntos.!Os!filmes!eram!sempre!sucesso!e!
davam!sempre!muito!lucro,!conta!Pedro!Neves;!as!falências!se!devem!à!
falta!de!compreensão,!à!desunião,!à!mania!de!cada!um!querer!ser!o!mais!
importante;! e! a! morte! do! ciclo! se! deve! ao! advento! do! falado! (Pedro!
Neves!em!entrevista!à!Lucila!Bernardet!(1970,!p.!42843).!
!

Apesar! das! dificuldades,! o! grupo! conseguiu! fazer! cinema! em! sua! terra! e! os!
exibidores!entusiasmados!com!os!cineastas!transformavam!a!apresentação!de!um!filme!
pernambucano!em!uma! inesquecível! festa:! “o!exibidor! Joaquim!Matos!embandeirava!a!
rua,! engalanava! a! fachada! com! rosas,! perfumava! a! sala! com! folhas! de! canela! que!
espalhava! pelo! chão,! e! fazia! a! orquestra! abrir! a! sessão! com! a! protofonia! do! Guarani”!
(BERNARDET,!1970,!p.!70).!Festa!que!concorria!com!os!grandes!jogos!de!futebol!e!bailes!
de!carnaval.!Parece8nos!que,!de!alguma!maneira,!o!espírito!de! festa!dos!anos!1920!vai!
reverberar!no!coração!dos!grupos!que!dão!continuidade!à!produção!no!Estado.!!

Parece8nos! ainda! que,! embora! o! fenômeno! da! produção! de! filmes! no!
Recife! tenha!assumido!proporções! importantes,!no!sentido!de!que!não!
dependeu!de!um!indivíduo!ou!de!dois!ou!três,!mas!efetivamente!de!um!
grupo! (e! de! um! meio)! com! vitalidade! e! comportamento! de! grupo,!
inclusive! desdobrando8se! em! outros! menores,! conquistando! novos!
adeptos,!revezando8se,!parece8nos!que!esses!cineastas!trabalhavam!com!
um! grau! de! consciência! profissional! e! teórica! incomparavelmente!
menor!que!o!dos!cariocas!ou!paulistas!da!época!e!mesmo!antes!de!1920.!

!

!

!

!

!

!

!

!
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2.2 De*1930*a*1964:*a*força*das*palavras*

*

!
Figura!3:!O'Canto'do'Mar!(1953),!filmado!no!Recife!na!década!de!1950!

!

Com!o!fim!do!Ciclo!do!Recife,! instaurou8se!um!período!improfícuo!na!cidade!no!
que!se!refere!à!produção.!A!realização!de! longas!por!mais!de!trinta!anos!não!alcançou!
expressividade.! Só! na! década! de! 1940! foi! produzido! o! primeiro! filme! falado! no!
Nordeste:!Coelho'Sai!(1942),!de!Newton!Paiva!e!Firmo!Neto.!!

Poucos!filmes22!foram!finalizados,!entre!eles!o!média8metragem!Bumba_Meu_Boi,!
do!francês!Romain!Lesage,!e!o!documentário!O'Mundo'do'Mestre'Vitalino,!do!cinegrafista!
amador! Armando! Laroche.! Terra' sem' Deus! (196281963),! de! José! Carlos! Burle;! Nas'
Trevas' da' Obsessão! (1969),! de! Pedro! Onofre;! O' Último' Cangaceiro! (196181970),! de!
Carlos! Mergulhão;! O' Palavrão! (1971),! de! Cleto! Mergulhão,! e! Luciana,' a' Comerciária!
(197481975),!de!Mozart!Cintra!(ARAÚJO,!2000,!p.!425).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22Cf.$ Araújo$ (2000)$ em$Enciclopédia+do+ cinema+brasileiro."MIRANDA," L." F.;" RAMOS," F.! (orgs.),) São) Paulo:)
Senac& (2000).# Para# mais# detalhes# sobre# os# filmes# dos# ciclos# de# Cinema# em# Pernambuco,# cf.# Figueirôa#
(2000).!
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Mesmo!durante!o!período!de!escassa!produção!fílmica!no!Estado,!entre!o!fim!do!
ciclo!do!Recife!e!o!início!do!ciclo!Super88!(de!1931!a!1970),!a!dinâmica!de!formação!de!
grupos! em! torno! do! cinema! pernambucano23!não! cessou.! Poucas! foram! as! imagens,!
entretanto,!muitas! foram!as!discussões! em!manifestações! ligadas! ao! cinema,! desde!os!
cineclubes!e!círculos!de!estudos,!à!crítica!cinematográfica!até!a!produção!de!cinejornais.!!

Na!década!de!1950,!as!crônicas!especializadas!começaram!a!aparecer.!Cada!um!
dos! seis! jornais! diários! do! Recife! mantinha! um! jornalista! especializado! em! cinema.!
Dentro! deste! grupo! da! crítica! cinematográfica,! participavam:! José! de! Souza! Alencar,!
Mário!Melo,!Luiz!Vieira,!Valdir!Coelho,!Alexandrino!Rocha,!André!Gustavo!Carneiro!Leão!
e!Paulo!Fernando!Craveiro,!entre!outros.!O!cinema!passou!a!ser!encarado!com!seriedade,!
falando8se!em!cultura!cinematográfica!(ARAÚJO,!2000,!p.!426).!!

Apesar!de!exercida!por!um!grupo!composto!por!vários!jovens,!a!crônica!
de!cinema!da!época!não!deixa!de!manter!uma!característica!tradicional!
da!imprensa!pernambucana:!o!gosto!pela!polêmica.!Sobre!esse!ponto,!o!
historiador! Antônio! Brasil! constata:! Outro! fator! preponderante! no!
desenvolvimento!e!na!forma!de!expressão!do!espírito!crítico,!entre!nós,!
é,! sem!dúvida,!o!costume!da!polêmica,!dando!à!crítica,!que!deveria!ser!
erudita,! um! sabor! de! verrinas,! mais! em! tom! jornalístico,! que!
essencialmente!analítico!(ARAÚJO,!1997,!p.!23).!
!

Com! a! movimentação! em! torno! da! crítica! cinematográfica,! o! cronista! Luís! de!
Andrade!sugeriu!a!fundação!de!uma!associação!ou!um!grêmio!que!reunisse!os!atuais!e!
impedisse!a!proliferação!da!espécie!que!considerava!altamente!perniciosa!aos!interesses!
do!público! (LUÍS!DE!ANDRADE,!o!L.,!DP,!22/dez/51,!p.! 6)! citado!por!Araújo! (1997,!p.!
37).! Como!na! época!havia! somente! sete! em!atividade,! o! projeto!da! associação!não! foi!
adiante,!sendo!retomado!seis!meses!depois,!por!Alexandrino!Rocha!e!Ângelo!de!Agostini.!
Craveiro!no!jornal!Folha'da'Manhã!publicou!uma!nota!sobre!a!organização.!

Caso! haja! uma! perfeita! compreensão! e! colaboração! de! todos! os!
militantes! do! ambiente! cinematográfico! da! província,! não! temos!
dúvidas!quanto!ao!sucesso!da!associação.!Isenta!de!política,!má!vontade,!
desorganização! e! outros! elementos! coesos,! geralmente! as! empresas!
desse! quilate,! brevemente! podemos! realizar! em! bases! sólidas! a! união!
em! conjecturas,! caso! contrário! teremos! apenas! a! lamentar! mais! um!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Para$uma$ abordagem$mais$ detalhada$de$ como$ a$ ausência$ da$produção$não$ acabou$ com$o$ imaginário$
cinematográfico-no-período-compreendido&entre&1930!e"1964,"cf."Cunha"Filho"(2014)!
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fracasso! entre! as! coisas! de! cinema! da! nossa! terra! (CRAVEIRO,!
FM/V,25/junho/52,!p.5,!In:!ARAÚJO,!1997,!p.!37).!
!

Os! lamentos! sobre! o! fracasso! do! cinema! “em! nossa! terra”! ressonantes! do!
esgotamento! do! Ciclo! do! Recife! tomaram! outro! fôlego,! quando,! em! 1952,! o! cineasta!
Alberto!Cavalcanti!veio!a!Pernambuco!filmar!O'Canto'do'Mar,!e!agitou!a!cidade!com!as!
questões!de!uma!grande!produção!cinematográfica.!

Entre!1952!e!1953,!a!presença!do!diretor!Alberto!Cavalcanti!no!Recife,!
para!filmar!O'Canto'do'Mar,!contribuiu!para!a!exacerbação!da!atividade!
crítica.!Houve!apoio!do!governo!estadual[...]No!Recife,!Cavalcanti!causa!
controvérsias,!muito!menos!porque!vinha! filmar!na!cidade!e!mais!pela!
fama!de!ser!homossexual,!que!precedera!sua!chegada.!Havia,!é!claro,!na!
crítica! cinematográfica! do! Recife,! toda! uma! argumentação! sobre! a!
viabilidade! ou! não! do! cinema! brasileiro,! ou! sobre! o! tema! que! toca! o!
filme!(que!tocava,!ainda!que!de!forma!idealista,!na!questão!da!seca!e!da!
pobreza).! [...]!O'Canto'do'Mar! criou! uma! geografia! totalmente! nova! do!
Recife.!O!filme!se!passava!em!lugares!distantes!–!praias,!ruas!do!Recife!
barroco,! bairros!populares.!Mas! esses! espaços! são!mostrados!no! filme!
como! se! fizessem!parte!de!um! trajeto!muito!mais! curto,! como! se! cada!
lugar!estivesse!vinculado!pelos!planos.!Para!os!habitantes!do!Recife,!era!
uma! sensação! nova,! nunca! utilizada! num! filme! que! se! passasse! na!
cidade!(CUNHA,!2014,!p.!69870).!!
!

Como! afirma! Paulo! Cunha! (2014),! a! crônica! cinematográfica! da! cidade,! em!
relação!à!produção!de!O'Canto'do'Mar,!se!dividia!entre!dois!grupos!antagônicos.!Havia!
toda!uma!argumentação!sobre!a!viabilidade!da!realização:!por!um!lado,!os!entusiastas!
que!acreditavam!que!o!filme!traria!ao!Recife!uma!futura! indústria!cinematográfica,!e!a!
turma!“do!contra”,!que!não!acreditava!na!repercussão!do!filme.!!

Se!por!um!lado!a!“turminha!do!contra”!jamais!deixou!colocar!em!dúvida!
a! capacidade! de! Cavalcanti! e! a! viabilidade! de! Canto,! por! outro! lado!
sempre!houve!reações!entusiasmadas!e,!não!raro,!ufanistas!–!vindas!dos!
cronistas!da!turma!“pró”!Cavalcanti!ou!veiculadas!através!dos!textos!de!
divulgação! –,! apostando! todas! as! fichas! do! cinema! brasileiro! e!
pernambucano! no! espetacular! sucesso! do! filme.! Diante! das! primeiras!
cenas,!filmadas!no!sertão,!e!comprovada!a!“magnífica!qualidade!fílmica!
do!copião!chegado!recentemente!do!Rio”,!uma!reportagem!conclui!que!O'
Canto'do'Mar!será!não!somente!um!filme!digno!do!nome!de!Cavalcanti,!
mas!honrará!a!cinematografia!nacional!(DN,!26/dez/52,!p.!4,!citado!em!
ARAÚJO,!1997,!p.!1588159).!
!
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Na! questão! de! afetos! da! cena! cinematográfica! do! cinema! pernambucano,! além!
das!relações!de!amizade,!as!intrigas!são!comumente!evidentes.!Da!união!de!pessoas!em!
torno! de! um! grupo,! surgem! outros! pequenos! grupos! com! opiniões! próprias! e!
divergentes.! O! mais! interessante! é! que! mesmo! fazendo! parte! de! grupos! opostos,! os!
afetos!se!sobrepõem!às!eternas!inimizades!e!ao!final!todos!se!encontram!e!se!afirmam!
enquanto!parte!do!grupo!maior!novamente.!

No!final!de!contas,!a!crônica!quase!se!superpõe!à!importância!de!Canto.!
Numa!rápida!retrospectiva!de!1953,!elaborada!por!Ralph,!ele! lembra!a!
noite! “tumultuosa! e! memorável”! da! pré8estreia! de! Canto! –! filme! que!
“muitos! diziam! ser! irrealizável! –! para,! mais! adiante,! finalizar! o! texto!
com!a! frase!categórica:! “A!crônica!cinematográfica!continua!eficiente!e!
unida”! (JC,!29/dez/53,!p.!4).!O!desejo!de!valorizar!a!atuação!do!grupo,!
que! nem! mesmo! o! episódio! Canto! conseguiu! desunir,! contradiz! a!
experiência! mesma! de! Ralph,! alvo! e! agente! de! tantas! polêmicas! e!
algumas! inimizades.! É,! no! mínimo,! sintomático! afirmar! que! continua!
unida!uma!crônica!que!exibe!claramente!seus!“grupinhos”!e!tendências!
antagônicas.!O!que!nos! leva!a!pensar!que!a!sedução!da!crônica!por!ela!
mesma! supera! eventuais! divergências! entre! seus! colaboradores!
(ARAÚJO,!1997,!p.!1918192).!
!

Além!da!crônica!cinematográfica,!nas!décadas!de!1950!e!1960,!verificamos!uma!
intensa! atividade! cineclubista!na! capital! pernambucana.!Havia! o!Cine!Clube!do!Recife,!
que! funcionava!no!bairro!da!Soledade,! idealizado!pelo! cronista! José!de!Souza!Alencar,!
também!assistente!de!Direção!do!Canto'do'Mar.!Passava!filmes!do!neorrealismo!italiano!
e!nouvelle!vague,!de!que!Celso!Marconi!participava.!!

Havia! Cineclube!Vigilanti' Cura,! cujas! sessões! aconteciam! na! Rua! do! Riachuelo,!
organizado! pelo! Círculo! Católico.! O! nome! vem! da! Encíclica! em! que! o! Papa! Pio! XII!
conclamava!os! fiéis!a! fazer! “um! trabalho!católico!no!meio!cinematográfico.”!Dentre!os!
participantes! do! cineclube,! estavam! o! filósofo! Lauro! Oliveira,! a! sua! mulher! Marilda!
Vasconcelos! e! Jomard! Muniz! de! Britto.! Havia! também! o! Projeção! 16,! criado! por!
Francisco!Bandeira!de!Mello.!Entretanto,! a!atividade!cineclubista!na! cidade! teve! início!
nos!anos!1940,!como!observa!Paulo!Cunha!(2014,!p.!85):!

O!cineclubismo!do!Recife!remete!aos!anos!1940,!quando!Pedro!Salgado!
Filho!criou!o!Cine!Siri.!Em!1943,!o!projeto!passaria!a!se!chamar!Museu8
Cinema,!sob!a!direção!de!Jota!Soares,!doze!anos!após!o!encerramento!do!
Ciclo! do! Recife.! Jota! Soares! e! Pedro! Salgado! Filho! eram! dois!
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remanescentes! do! ciclo! que! ainda! buscavam! formas! de! lidar! com! o!
cinema,! após!o!advento!do! sonoro.!Foi! apenas!na!década! seguinte!que!
surgiu! o! Clube! de! Cinema! da! cidade,! rapidamente! denominado!
Cineclube! do! Recife.! O! projeto! surgiu! em! março! de! 1950,! com! a!
colaboração!do!escritor!Hermilo!Borba!Filho,!do!cineasta! Jota!Soares!e!
do!fotógrafo!Firmo!Neto.!
!

O!Cineclube!do!Recife!foi! fundado!em!uma!reunião,!no!dia!9!de!março,!no!nono!
andar! do! edifício! dos! Bancários,! da! qual! participaram! várias! pessoas! da! cidade!
relacionadas! ao! assunto:! Aloisio! Bezerra! Coutinho,! Lucilo! Varejão! Filho,! Jota! Soares,!
Firmo! Neto,! Alexandre! Berzin,! Ariano! Suassuna,! Clênio! Wanderley! e! Sebastião!
Vasconcelos,!entre!outros.!!Na!sessão!inaugural!do!cineclube,!no!Teatro!do!Derby,!foram!
exibidos!os! filmes!do!Ciclo!do!Recife,!Aitaré'da'Praia! (1925),!de!Gentil!Roiz,! e! Jurando'
Vingar!(1925),!de!Ary!Severo!(ARAÚJO,!1997,!p.!44846).!!

O! Cineclube! Vigilanti' Cura! foi! criado! em! 1951! e! contava! com! a! estrutura! do!
Serviço! de! Cinema! da! Liga! Operária! Católica.! Além! da! exibição! de! filmes,! eram!
promovidos! cursos! de! cinema,! palestras,! debates! e! círculos! de! estudo.! Havia! uma!
preocupação! em! orientar! o! público.! No! rastro! dos! cineclubes,! na! Faculdade! de!
Arquitetura!do!Recife,!havia!ainda!projeções!e!debates! também!no!Centro!de!Estudos,!
impulsionados!pelo!filósofo!Evaldo!Coutinho.24!

Incentivado!por!Evaldo!Coutinho,!o!Centro!de!Estudos!Cinematográficos!
da! Faculdade! de! Arquitetura! conseguiu! da! Cinemateca! Brasileira! o!
compromisso! de! enviar! “filmes! clássicos! do! cinema”! para! exibição! no!
Recife.! (...)! De! volta! à! primeira! metade! dos! anos! 50,! a! cena!
cinematográfica! local! se!completa!com!a!presença!de!uma!significativa!
produção! de! cinejornais! e! filmes! amadores.! Fundado! em!1949,! o! Foto!
Cine! Clube! do! Recife! reúne! os! cinegrafistas! amadores! da! cidade,!
promovendo! encontros! e! concursos,! além!de! participar! do!Cine8Filme,!
órgão! oficial! da! Associação! dos! Cinegrafistas! Amadores,! editado!
mensalmente!a!partir!de!novembro!de!1951!(ARAÚJO,!1997,!p.!64).!
!

Embora! a! produção! cinematográfica! pernambucana! tenha! sido! escassa! no!
período! compreendido! entre! os! anos! 1930! e! 1970,! a! cidade!do!Recife! foi! tomada!por!
uma! euforia! cinematográfica.! O! trabalho! da! crônica! especializada,! a! formação! dos!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!O"professor"e"arquiteto"Evaldo"Coutinho"se"dedicou"aos"estudos"do"cinema"e"publicou"o"livro"A"imagem"
autônoma!(1972).(Recife:'Editora'Universitária,'UFPE. 
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cineclubes,! os! círculos! de! estudos! e! as! mostras! e! festivais! reforçaram! o! pensamento!
cinematográfico!e! contribuíram!para!despertar!o!desejo!pela! realização!de! filmes,!que!
vai!eclodir!com!a!produção!de!mais!de!200!em!Super88!na!década!de!1970.!

!

2.3*Década*de*1970:*cinema*é*chato,*bom*é*filmar!*

!

!
Figura!4:!Os!cineastas!Jomard!Muniz!de!Britto,!Celso!Marconi!e!o!músico!Aristides!Guimarães!!

!

Na!década!de!1970,!Pernambuco!viveu!um!novo!ciclo! com!a!bitola!Super88.25!A!
atividade! cinematográfica! no! Estado! foi! retomada.! Entre! 1973! e! 1983,! mais! de! 200!
filmes! foram! produzidos! entre! curtas,! longas! e! médias8metragens.! O! Super88! surgiu!
como! um! cinema! doméstico,! o! que! facilitava! a! numerosa! produção! de! filmes! nesse!
formato.! Os! cineastas! tiveram! a! possibilidade! de! bancar! seus! filmes,! filmar,! revelar! e!
montar!de! forma!caseira.!Com!orçamentos,!estrutura!de!produção!e!equipamentos!em!
valores!bem!inferiores!aos!de!35mm,!os!filhos!da!classe!média!recifense!viram!no!Super8
8!a!possibilidade!de!se!fazer!cinema!em!Pernambuco.!

Uma! característica! que! permanece! imutável! desde! a! década! de! 1950! é! a!
recorrência!de!pessoas!que!escrevem!sobre!cinema!e!exercem!outros!tipos!de!atividades!
relacionadas!ao!universo!audiovisual,!como!constata!Rodrigo!Carreiro!(2007,!p.!79):!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Para!uma!abordagem!detalhada!sobre!o!Ciclo!Super88!em!Pernambuco,!cf.!Figueirôa!(1994).!
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O! vínculo! entre! os! cineclubes! e! a! crítica! de! cinema! do! Recife! é!
comprovado! quando! se! verifica! que! os! dois! principais! críticos!
aparecidos! na! década! de! 1950! (que! se! tornariam! os! únicos! críticos!
jornalísticos! profissionais! durante! trinta! anos)! surgiram! deles.! Celso!
Marconi! confessa! que! sua! formação! estética! foi! forjada! a! partir! dos!
debates! promovidos! no! Vigilanti' Cura.! Já! Fernando! Spencer! exercia! a!
função! de! repórter! no! Diario' de' Pernambuco,! mas! frequentava! os!
debates! e! ajudava! a! programar! os! filmes.! Foi! por! causa! desse! contato!
que!ele!assumiu!o!papel!de!crítico.!!

Celso!Marconi!e!Fernando!Spencer,!além!de!incentivar!os!cineclubes!e!organizar!
festivais!e!mostras,!discutiam!sobre!cinema!nas!páginas!dos! jornais.!Celso!Marconi!em!
entrevista!mencionou!que!quando!não!gostavam!de!um!filme,!não!colocavam!a!foto!do!
filme!na!crítica!publicada!no!jornal.!!

Na! década! de! 1970,! a! comunidade! de! afetos! do! cinema! foi! culminada! em! um!
encontro! de! gerações.! Cineastas! do! ciclo! do! Recife,! cronistas! da! década! de! 1960,!
realizadores! dos! anos! 1970! e! aspirantes! dos! anos! 1980,! como! afirma! Paulo! Cunha!
(2006,!p.!25).!!!

Se! observarmos! o! trabalho! do! cineasta! pernambucano! Fernando!
Spencer,! sobretudo!os!documentários!realizados!por!ele!nos!anos!80!a!
respeito!do!que!aconteceu!no!Recife!nos!anos!20,!percebe8se!claramente!
a!existência!de!elos!que!extrapolam!a!questão!cinematográfica.!Spencer,!
que! realizou! os! documentários! sobre! o! Ciclo! do! Recife,! foi! também! o!
jornalista!que!abriu!espaço!na!sua!coluna!do!Diario'de'Pernambuco!para!
que!Jota!Soares!publicasse!suas!memórias.! Já!os!assistentes!de!Direção!
dos! documentários! de! Spencer! eram! pessoas! vinculadas! à! produção!
experimental! em! Super88! nos! anos! 70! –!movimento! que! se! referia! ao!
Ciclo!e!aos!pioneiros!de!maneira!quase!irônica.!É!fácil!perceber!como!se!
tensiona!o!arco!de!referências,!que!parte!do!Ciclo!do!Recife!e!atravessa!
gerações! e! estilos.! Este! é! um! dos! arcos! que! engendraram! a! cultura!
moderna!em!Pernambuco.!!
!

Fernando! José! Spencer! Hartmann! (Fig.! 5)! nasceu! no! Recife,! em! 1927,! num!
sobrado!no!bairro!de!São!José.!Tinha!orgulho!do!sobrenome!Spencer,!homônimo!ao!do!
seu!ídolo!do!cinema,!Charles!Spencer!Chaplin.!Aos!13!anos,!recebeu!de!presente!do!pai!
um!projetor!de!brinquedo,!que!passava!filmes!em!35mm.!A!brincadeira!se!transformou!
em!um!cineminha!no!quintal!de!sua!casa,!o!Cine!Metro.!Ainda!jovem,!fez!amizade!com!o!
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porteiro!do!Cine!Elite,!no!bairro!de!Casa!Forte.!Ajudava!a!limpar!a!sala!de!cinema!e!em!
troca!assistia!aos!filmes!de!graça.!

!
Figura!5:*O!crítico,!cineasta!e!programador!Fernando!Spencer!

!

Ao!longo!da!vida,!Spencer!viveu!uma!relação!lúdica!e!política!com!o!cinema.!Foi!
crítico,! programador! e! cineasta.! Como! editor! e! jornalista,! no! Diario' de' Pernambuco,!
escreveu!centenas!de!matérias!de!divulgação!do!cinema!pernambucano.!Na!década!de!
1960,!dirigiu!e!apresentou!os!programas!de!rádio,!Falando'de'cinema,!na!TV!Rádio!Clube,!
e!Filmelândia,!na!Rádio!Clube!de!Pernambuco.!!

O!primeiro!filme!realizado!por!Fernando!Spencer!foi!A'Busca!(1969),!a!história!de!
três!crianças26!em!busca!do!cachorro!desaparecido.!Como!cineasta,!dirigiu!trinta!e!seis!
filmes!de!curta8metragem,!em!Super88,!16mm!e!35mm,!e!oito!vídeos,! sendo!premiado!
em! festivais! nacionais! e! internacionais.! Foi! autor! da! ideia! original! para! o! filme,!Baile'
Perfumado,! símbolo! da! retomada.! Era! colecionador! de! filmes,! recortes! de! jornais,!
cartazes!e!fitas.!Havia!um!quarto!em!sua!casa!que!era!um!verdadeiro!museu!do!cinema!
pernambucano.!Faleceu!em!18!de!março!de!2014,!deixando!o!seu!afeto!ao!cinema!como!
lição!para!todas!as!gerações.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Fernando(Spencer(envolvia(toda(a(família(nas(suas(aventuras(cinematográficas.!
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Jomard! Muniz! de! Britto27!nasceu! no! Recife,! em! 1933.! Graduou8se! em! Filosofia!
pela!Universidade!do!Recife!e!integrou!a!equipe!do!educador!Paulo!Freire,!na!década!de!
1960,! durante! a! fase! inicial! do! programa! de! alfabetização! de! adultos.! Intelectual!
engajado,! escreveu! crônicas! e! ensaios! sobre! cinema! e! é! autor! de! dez! livros.! Como!
diretor,! realizou! trinta! e! três! filmes,! entre! 1974! e! 1982:! Babalorixá' Mário' Miranda,'
Maria' Aparecida' no' Carnaval! (1974),! Vivencial' I! (1974),! Toques! (1975),! Recifernália!
(1975),! Inventário'de'um'Feudalismo'Cultural'Nordestino! (1978),! Jogos'Frugais'Frutais!
(1979)! e!Cidade'dos'Homens! (1982),! entre! outros.! Começou! a! participar! do! Cineclube!
Vigilanti' Cura! aos! 14! anos! de! idade.! Conheceu! Celso! Marconi,! quando! Celso! cursava!
Filosofia!e!Jomard!ainda!estava!indeciso!sobre!sua!formação!universitária.!

Celso! Marconi28!formou8se! em! Filosofia.! Começou! a! escrever! sobre! cinema! no!
jornal!Folha'do'Povo,!sob!o!pseudônimo!de!João!do!Povo.!Na!década!de!1960,!passou!a!
escrever! críticas! para! o! Jornal' do' Commercio,! registrando! as! vanguardas! do! cinema!
brasileiro,! o!Cinema!Novo!e!o!Cinema!Marginal.! Foi! responsável!pela!programação!do!
Cinema!Coliseu! junto!com!Fernando!Spencer!e!diretor!do!Museu!de! Imagem!e!Som!de!
Pernambuco.!Por! seu!perfil! polêmico!e!olhar!questionador! em! relação!ao! cinema,!não!
agradou!a!todos.!Das!experiências!partilhadas!desde!os!tempos!do!Vigilanti'Cura,!resta!
hoje!uma!pequena!homenagem:!o!cachorro!de!Celso!Marconi!se!chama!Jean8Luc!Jomard,!
em!homenagem!ao!Godard!pernambucano.!!!

Durante!o!ciclo!Super88,!podemos!configurar!a!formação!de!dois!grupos!distintos!
de! cineastas,! que! se! autonomeavam!o!Grupo!dos!Conservadores,! formado!pelos! “mais!
velhos,”! que! defendiam! a! profissionalização! do! cinema,! a! representação! da! cultura!
pernambucana! e! tinham! a! pretensão! de! trabalhar! como! cineastas.! Este! grupo! era!
composto! por! Fernando! Spencer! e! Osman! Godoy,! por! exemplo.! E! o! Grupo! dos!
Anarquistas,! que! encarava! o! cinema! como! uma! forma! expressiva! de! se! divertir,!
influenciado!pela!estética!experimental,!formado!por!jovens!estudantes!da!Universidade!
Católica! de! Pernambuco,! que! frequentavam! a! Livro! Sete,! na! Rua! Sete! de! Setembro,! e!
sessões!semanais!de!filmes,!em!uma!pequena!sala!de!cinema!na!casa!de!Hugo!Caldas,29!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!Mais%detalhes%sobre%o%intelectual%existencialista%Jomard%Muniz%de%Britto,%cf.%Cunha%(2014,""p."938105).!
28!A"obra" jornalística"de"Celso!Marconi(pode(ser(conferida(na(coletânea(de(críticas(do(autor,( lançada(em(
dois%volumes,%em%2002."!
29!Hugo%Caldas%na%época%era%proprietário%de%escolas%de%línguas%no%Recife.!
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no!bairro!de!Setúbal.!Faziam!parte!do!Grupo!Anarquista:!Amin!Stepple,!Geneton!Moraes!
Neto,!Paulo!Cunha!e!Jomard!Muniz!de!Britto!(CUNHA,!2013,!relato!oral).!

Apesar!das!divergências!estéticas!e!profissionais,!havia!uma!animosidade!entre!
os! dois! grupos! e! o! ponto! de! encontro! de! todos! da! turma! era! na! sala! de! Fernando!
Spencer,!que!ficava!no!prédio!do!Cinema!São!Luiz,! junto!da!cabine!do!Grupo!Severiano!
Ribeiro.!A!sala!vivia!cheia!dos! jovens!realizadores,!que!se!organizavam!para!participar!
dos! festivais! de! filme! Super88.! Houve! intensa! participação! dos! filmes! em! festivais!
nacionais,!como!na!Jornada!de!Curtas8Metragens!da!Bahia.!

Entre! os! filmes! mais! importantes! do! ciclo,! estão:! Valente' é' o' Galo! (1974),! de!
Fernando!Spencer,!O'Palhaço'Degolado!(1976),!de!Jomard!Muniz!de!Britto,!Esses'Onze'Aí!
(1978),! de! Geneton! Moraes! Neto! e! Paulo! Cunha,! Robin' Hollywood! (1977),! de! Amin!
Stepple,! El' Barato! (1972),! de! Kátia! Mesel,! Propaganda,'de! Celso! Marconi,! A' Feira' de'
Caruaru! (1976),!de!Flávio!Rodrigues.!Em!1979,!Paulo!Cunha!filmou!em!16mm!Tambor'
Brasil,! sobre! o! político! Miguel! Arraes,! e! O' Coração' do' Cinema! (1980),! com! Geneton!
Moraes!Neto,!inspirado!em!um!poema!de!Maiakovski.!O!último!filme!do!Ciclo!é!Morte'no'
Capibaribe!(1983),!de!Paulo!Caldas.!

!
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2.4*A*década*de*1980*e*o*Vanretrô*

!
Figura!6:!Integrantes!do!Grupo!Vanretrô!no!pátio!do!Centro!de!Artes!e!Comunicação/UFPE!
!

Década! de! 1980!no!Recife,! ambiente! universitário.! Um!grupo!de! estudantes! do!
curso!de!Comunicação!Social!sai!da!aula!de!História!da!Arte!e!segue!para!uma!reunião!no!
bar!do!Bigode,!ao!lado!da!universidade.!Um!boteco!com!chão!de!terra,!uma!bananeira!e!
uma!mesa!de!sinuca.!Os!estudantes!discutem!sobre!a!sessão!do!filme!Blade'Runner,!visto!
no! dia! anterior! no! Cinema!Albatroz! (em! Casa! Amarela),! por! volta! das! cinco! horas! da!
tarde,!após!algumas!grades!de!cerveja! tomadas!e!muitas!conversas!sobre!o!projeto!de!
um!curta8metragem,!o!Biu'degradável.'Um!dos!mais!irreverentes!do!grupo,!Lírio,!levanta!
8se! e! convoca! a! turma! de! amigos:! “vamos! tomar! banho! de!mar!”! É! nesse! espírito! de!
celebração!que!nasce!o!Grupo!Vanretrô30'(Fig.!6).!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30!Para$informações$mais$detalhadas$sobre$o$Grupo$Vanretrô,$cf.$Nogueira,$2010.!
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A! Vanguarda! Retrógrada! –! Vanretrô' –' surgiu! dentro! do! Centro! de! Artes! e!
Comunicação! (CAC)! da! Universidade! Federal! de! Pernambuco! (UFPE),! no! curso! de!
Comunicação! Social,! ainda! que! intuitivamente,! a! partir! da! disposição! de! um! grupo! de!
estudantes!de!“fazer!cinema.”!O!grupo!foi!formado!em!1985!para!realização!de!um!filme.!!

O!Vanretrô!era!composto!de!dez!pessoas:!Lírio!Ferreira,!Adelina!Pontual,!Valéria!
Ferro, 31 !Cláudia! Silveira,! Patrícia! Luna,! Andréa! Alves, 32 !André! Machado, 33 !Samuel!
Paiva, 34 !Solange! Rocha 35 !e! Ana! Conceição.! Cláudio! Assis,! na! época! estudante! de!
Economia! na! UFPE,! namorava! Solange! Rocha! e! participava! dos! encontros! do! grupo.!
Paulo! Caldas36!não! era! integrante! do! Vanretrô,! mas! pode! ser! considerado! o! guru! da!
turma.!Ele!já!realizava!os!seus!primeiros!filmes!em!Super88,!como!Morte'no'Capibaribe!
(1983),!e!levantava!as!discussões!da!ABD/PE!(Associação!Brasileira!de!Documentaristas!
de!Pernambuco),!da!qual!fazia!parte!na!época.!!!

A!proposta!do!Vanretrô,!de!olhar!para!trás!e,!ao!mesmo!tempo,!para!a!frente,!era!
clara:! o! que! se! pretendia! era! assumir! as! referências! passadas! e,! ao! mesmo! tempo,!
propor! uma! estética! vanguardista.! No! curso! universitário,! os! integrantes! do! Vanretrô!
acabaram,!então,!produzindo!muitos!programas!de!rádio!para!as!disciplinas,!mas!estes!
não!foram!veiculados.!Segundo!Paulo!Caldas,!a!turma!foi!a!única!a!tirar!a!nota!máxima!
em!um! trabalho! apresentado! em! sala! da! disciplina!História! da!Arte.! O! grupo! fez! uma!
instalação/performance! inesquecível! em! uma! das! salas! do! corredor! de! Comunicação,!
rememorando!a!Semana!de!Arte!de!1922.!!

O! grupo! surgiu! pela! disposição! de! realizar! o! projeto! de! um! curta8metragem,!
chamado!Biu'degradável.!Foram!realizadas!várias!reuniões!em!bares!e!casa!das!pessoas!
do!grupo,!para!a!confecção!do!roteiro.!O!projeto!foi!inscrito!mais!de!uma!vez!no!edital!da!
Embrafilme,! entretanto,! nunca! foi! contemplado.! Em! uma! última! tentativa! de! angariar!
recursos! para! a! sua! realização,! os! integrantes! do! Vanretrô! fizeram! uma! festa! no! bar!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Valéria$ Ferro$ é$ Técnica$ de$ Som$ e$ reside$ no$ Rio$ de$ Janeiro.$ Trabalhou$ em$ diversos$ curtas$ e$ longas8
metragens) do) grupo,) entre) eles:) Baile& Perfumado! (1997),' Sons% da% Bahia% (2002)," de" Lula" Buarque" de"
Holanda'e'Paulo'Caldas,'Cartola!(2007),'Árido&Movie&(2005)%e%Deserto#Feliz#(2007),'de'Paulo'Caldas.!!
32!Trabalha'com'Televisão'em'Brasília.!
33!Atua%como%jornalista.!
34!Professor'do'Departamento'de'Cinema'da'Universidade'Federal'de'São'Carlos'(UFSCar)!
35!Doutora' em' Serviço' Social' pela' UFPE,' atua' nas' áreas' de' Políticas' Públicas,# Movimentos# Sociais,#
Comunicação+e+Educação.!
36!Paulo! Caldas! era! o! único! que! tinha! a! ideia! fixa! de! fazer! cinema.!Na! época,! já! fazia! seus! registros! em!
Super88!e!finalizava!seu!primeiro!curta,!Morte'no'Capibaribe!(1983).!

!
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Espírito!da!Coisa,!no!bairro!da!Torre.!No!dia!do!evento,!choveu!bastante!no!Recife.!Ao!
invés!de!captar!recursos,!tiveram!prejuízo!pela!ausência!de!público!na!festa.!!

Apesar!das!tantas!discussões!na!elaboração!do!roteiro,!das!dezenas!de!reuniões!
em!mesas!de!bar!e!da!festa!para!a!captação!de!recursos,!Biu'degradável!não!foi!realizado.!
Ficou!guardado!na!memória!e!nos!arquivos!dos!integrantes!do!Vanretrô.!O!projeto,!até!
então!inédito,!é!um!episódio!na!vida!de!Biu,!um!publicitário!que!entra!em!crise!durante!
um! trabalho!em!uma! campanha!de! sabão!em!pó.!O! argumento!na! íntegra! encontra8se!
nos!anexos!da!tese.!!

Esse! aprendizado! autodidata,! em! torno! do! Biu' degradável,! vai! ser! posto! em!
prática!quando!Cláudio!Assis!tem!o!projeto!Henrique!aprovado!na!Embrafilme.!O!grupo!
participa!em!peso!da!produção!do!curta8metragem!em!16mm!sobre!o!padre!Henrique,!
que! fora! assassinado!pela! repressão!política! em!1969.!O! filme!é,! na! verdade,! o!marco!
concreto!da!produção!do!Grupo!Vanretrô,!que!foi!se!dissolvendo!após!a!sua!realização.!
Em!Henrique,!os! integrantes!do!grupo! trabalharam!em!funções!diversas:!Cláudio!Assis!
dividiu! o! roteiro! com! Samuel! Paiva;! Lírio! Ferreira! fez! assistência! de! Direção;! Valéria!
Ferro!foi!assistente!de!Som;!Solange!Rocha,!diretora!de!Produção!(NOGUEIRA,!2010,!p.!
45).!!

A! coordenação! das! áreas! de! fotografia,!montagem! e! som!de!Henrique! ficou,! no!
entanto,! a! cargo! de! profissionais! ligados! à! Escola! de! Comunicação! de! Artes! da!
Universidade! de! São! Paulo.! O! diretor! de! Fotografia! foi! Adílson! Ruiz;! Eduardo! Santos!
Mendes!fez!o!som,!e!a!montagem!foi!realizada!por!Vânia!Debs,37!que!depois!acabaria!se!
tornando!um!nome!presente!na!montagem!dos! filmes!dos!diretores!do!grupo.!O! filme!
Henrique! (1986),! de! Cláudio! Assis,! correspondeu! ao! trabalho! de! Conclusão! de! Curso!
(TCC)! da! turma! dos! alunos! do! Curso! de! Comunicação! da! Universidade! Federal! de!
Pernambuco,! da! qual! os!membros! do! Vanretrô! faziam! parte.! Ele! concluiu! o! curso! em!
1986!(NOGUEIRA,!2010,!p.!46).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!Vânia& Debs& é& professora& de& montagem# do# Curso# de# Cinema# da# Escola# de# Comunicação# e# Artes# da#
Universidade*de*São*Paulo*(ECA/USP).*Homenageada*em*2011*no*Cine8PE#–!Festival)do)Audiovisual)pelo)
apoio%ao%desenvolvimento%no%cinema%pernambucano.%Foi%responsável%pela%montagem%dos% longas%–!Baile&
Perfumado!(1997),'Árido&Movie!(2005),'Deserto'Feliz!(2007)&e&País%do%Desejo!(2012)&–!e"de"vários"curtas,"
realizados*por*Paulo*Caldas,*Cláudio*Assis,*Lírio*Ferreira*e*Marcelo*Gomes.*Entre*outros*trabalhos*como*
montadora,)estão:)Durval'Discos!(2002),&de&Anna&Muylaert,*Nome%Próprio!(2007),'de'Murilo'Salles,'A"Casa"
de#Alice!(2007),'de'Chico'Teixeira,'FilmeFobia!(2008),'de'Kiko'Goifman,'e'História(da(Eternidade!(2014),#de#
Camilo'Cavalcante.!
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Lírio!Ferreira!nasceu!no!Recife,!em!1965.!Exerceu!diversas! funções38!na!década!
de! 1980! até! início! da! de! 90.! Diretor,! roteirista! e! produtor! de! Américas! (WGBH);! em!
Boston'(USA),'foi!diretor!de!Produção;!em!España'de'Maria'(ESP),!de!Adilson!Ruiz,!e!em!
Henrique'(1986),!de!Cláudio!Assis,!foi!assistente!de!Direção;!em!Kuarup,!de!Ruy!Guerra.!
Seus!primeiros!trabalhos!em!cinema!foram!com!Paulo!Caldas,!como!continuísta!e!still!de!
seus!filmes.!

Paulo!Caldas!conta!que!percebeu!que!Lírio!Ferreira!(na!época!surfista!e!jogador!
de!futebol)!tinha!jeito!para!o!cinema,!numa!brincadeira!dentro!da!sala!de!aula.!O!desafio!
era!descobrir!os!filmes!interpretados!pela!mímica.!Paulo!fazia!parte!de!um!grupo!e!Lírio!
de!outro.!Lírio!acertava!todos!os!filmes.!Paulo!contrariado!perdeu!o!jogo,!mas!convidou!
Lírio!para!trabalhar!em!seu!filme!Chá'(1985).!!

Nascido!em!Caruaru,!Pernambuco,!Cláudio!Assis! foi! introduzido!no! trabalho!de!
ator,!através!do!Grupo!de!Teatro!Feira!de!Caruaru.!Encenava!textos!de!Vital!Santos!em!
festivais!e!em!teatros!pelo!interior!do!Brasil,!ao!longo!de!três!anos.!Durante!a!faculdade,!
muda8se!para!o!Recife,! onde! influencia!o!movimento! cineclubista!da! cidade,! fundando!
cineclubes! em! vários! cursos! universitários! e! também! em! organizações! comunitárias.!
Realizou! seu! primeiro! curta8metragem! –! o! já! mencionado! Henrique,' um' Assassinato'
Político,!em!1986!–,!após!a!experiência!com!a!exibição!de!filmes!em!circuitos!alternativos!
e!em!cineclubes.!Presidiu!por!duas!vezes!a!ABD8PE,!e!por!duas!vezes!foi!vice8presidente!
da!ABD!nacional.!

Adelina! Pontual,! após! a! formatura! em! Comunicação,! fez! especialização! em!
Montagem!pela!Escuela! Internacional! de!Cine! y!TV,! de! San!Antonio!de!Los!Baños,! em!
Cuba.!Foi!sócia!da!Parabólica!Brasil!nos!anos!1990,! junto!com!Cláudio!Assis!e!Marcelo!
Gomes.! É!diretora! e! roteirista,! realizando! curtas! e!documentários!de! longa8metragem.!
Atua! também! como! continuísta,! tendo! realizado! esta! função! em! mais! de! 20! longas8
metragens!nacionais,!entre!eles!Central'do'Brasil!e!Abril'Despedaçado,!de!Walter!Salles,!
Carandiru,!de!Héctor!Babenco,!O'Palhaço,!de!Selton!Mello,!A'Festa'da'Menina'Morta,!de!
Matheus!Naschtergaele,!e!Tatuagem,!de!Hilton!Lacerda.!

Ainda!durante!o!curso!na!Universidade!Federal!de!Pernambuco,!estudantes!mais!
ligados!ao!movimento!musical!criaram!um!programa!de!rádio,!chamado!Décadas.!Fred!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Fonte:'Spencer'(1994).'“Libanês'que'filmou'o'bando'de'Lampião'é'tema'de!filme.”(Publicado(no(Caderno(
Viver&do&Diario&de&Pernambuco,!em#23!de#abril#de#1994.!
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Montenegro39!e!Renato!Lins40!que,!nessa!época,!eram!ainda!estudantes!de!Comunicação,!
dirigiam!o! programa! veiculado! semanalmente! pela!Rádio!Universitária,! sobre! cinema,!
teatro,!literatura,!mas,!sobretudo,!sobre!a!música!mundial.!O!curso!na!UFPE!nessa!época!
era!polivalente,!ou!seja,!não!havia!a!distinção!entre!habilitações!(jornalismo,!rádio/TV,!
publicidade),!de!tal!modo!que!todos!trabalhavam!mais!livremente!com!as!diversas!áreas!
da!comunicação.!Os!interesses!comuns!por!música!e!cinema!acabaram!aproximando!os!
integrantes! do! Vanretrô! de! estudantes! de! Comunicação,! como! Alexandre! Figueirôa,!
Hilton!Lacerda!e!Marcelo!Gomes.!Na!Universidade!Católica!de!Pernambuco!(Unicap),!os!
estudantes!de!Jornalismo!despertaram!também!o!interesse!pelo!cinema.!!

Marcelo! Gomes! cursou! Engenharia! e! se! formou! em! Jornalismo! na! Unicap.! O!
cineasta! recifense! nasceu! em! 1962,! mas! sua! família! era! da! cidade! de! São! Caetano,!
agreste!pernambucano.!Cresceu!no!bairro!de!Campo!Grande,!no!Recife,!e!estudava!em!
um!colégio!de!freiras!em!frente!ao!Cine!Éden,!onde!assistiu!ao!filme!A'Paixão'de'Cristo,!e!
ficou! traumatizado.41!Junto! com! outros! estudantes! de! Comunicação,! criou! o! Cineclube!
Jurando!Vingar,!em!1987,!e!promoveu!exibições!durante!quatro!anos!na!sala!José!Carlos!
Cavalcanti! Borges! (Cinema! da! Fundação),! na! Fundação! Joaquim! Nabuco,! no! Recife.!
Todas!as!exibições!eram!em!35mm.42!!

Foi!o!primeiro!momento!em!que!se!envolveu!profissionalmente!com!o!cinema.!Na!
época,!era!proprietário!de!um!Fusca!68,!usado!para!pegar!e!devolver!as!latas!dos!filmes,!
que!tumultuavam!o!terraço!da!casa!de!sua!família,!em!Campo!Grande.!Aos!29!anos,! foi!
estudar!cinema!na!Inglaterra!na!Universidade!de!Bristol,!tendo!para!isto!recebido!uma!
bolsa!do!Conselho!Britânico.!Ao!voltar!da!Inglaterra,!trabalhou!na!TV!Universitária,!onde!
criou! o! programa! Curta! Pernambuco.43!Iniciou! o! curso! de! Mestrado! em! Cinema,! na!
Universidade!de!São!Paulo,!mas!desistiu!da!Academia,!quando!em!parceria!com!Adelina!
Pontual!e!Cláudio!Assis!fundou!a!produtora!Parabólica.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Fred%Zero%Quatro%é%líder%da%banda%Mundo%Livre%S/A%e%um%dos%idealizadores%da%cena%manguebeat.'
40!Renato' L' atuou' como' jornalista' do' jornal'Diario&de&Pernambuco! e" também"participou' com' Fred' Zero'
Quatro'das'discussões'e'definições'conceituais'do'manguebeat.!Renato'e'Fred'não'eram'da'mesma'turma'
do#Grupo#Vanretrô.#Eram#de#uma#turma#anterior,#porém#foram#todos#contemporâneos#no#Centro#de#Artes#e#
Comunicação.!
41!O"filme,"A"Paixão"de#Cristo,!marcou'a'geração.'Lírio'Ferreira,'na'Série'Olhar,'conta'que'A"Paixão"de"Cristo!
foi$um$dos$primeiros$filmes$que$assistiu$e$ficou$traumatizado$com$a$cena$da$ressurreição$de$Lázaro.!
42!Para$ter$acesso$às$sessões,$os$frequentadores$possuíam$carteirinhas$e$davam$uma$contribuição$mensal.!
43!O" programa" Curta" Pernambuco" da" TV" Universitária" da" UFPE" exibiu" por" mais" de" 15! anos% produções%
pernambucanas+e+entrevistas+com+os+realizadores.+!
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Hilton!Lacerda!nasceu!no!Recife,!em!1965.!Saiu!de!casa!aos!16!anos!e!trabalhou!
como! office_boy,! entre! outras! funções.! Chegou! a! cursar! Jornalismo,! pela! Universidade!
Católica! de! Pernambuco,! e! Educação! Artística,! pela! Universidade! Federal! de!
Pernambuco,!mas!não! concluiu!nenhum!dos! cursos.!Apaixonado!pela! literatura! e! pela!
leitura!de!peças!teatrais,!dirigiu!a!peça!Saltos!Ornamentais,!encenada!no!Teatro!Joaquim!
Cardozo,!na!década!de!1980.!!

Hilton!conheceu!Lírio!Ferreira!e!Amin!Stepple44!em!um!curso!de!roteiro!que!eles!
ministraram! em! 1987! e! desde! então! passaram! a! trabalhar! juntos.! Em! 1988,! a!
aproximação!com!o!grupo!se!deu!a!partir!do!trabalho,!como!assistente!de!Lírio!Ferreira!
no! filme! O' Crime' da' Imagem.! Na! década! de! 1990,! Hilton! inicia! o! projeto! Dolores! &!
Morales,!juntamente!com!Helder!Aragão,45!e!vai!assinar!a!capa!do!disco!Da'Lama'ao'Caos!
de! Chico' Science' &' Nação' Zumbi.! Conheceu! Helder! Aragão! em! uma! sessão! de! Jubilee!
(1978),! de! Derek! Jarman,! no! Cineclube! Jurando! Vingar.! Produziu! ainda! videoclipes,!
programas! para! televisão! e! documentários,! exibidos! pela! TV! Cultura.! Hilton! se!
aproximou!de!Adelina!Pontual!e!Marcelo!Gomes,!na!década!de!1990,!quando!trabalhava!
com! Paulo! Caldas! na! produtora! X! Filmes.! Em! 2011,! dirigiu! o! seu! primeiro! longa8
metragem!de!ficção,!Tatuagem,!eleito!o!melhor!filme!no!Festival!de!Gramado!de!2013.!

Como!não!havia!curso!de!cinema46!na!cidade!nas!décadas!de!1980!e!90,!o!acesso!
do!grupo!à!prática!do!cinema!era!restrito.!A!formação!da!geração!da!década!de!1980!não!
se! deu! através! de! um! curso,! uma! faculdade! de! cinema,! mas! de! forma! intuitiva! nas!
práticas!sociais!compartilhadas!pelos!jovens!universitários.!O!aprendizado!do!grupo!se!
deu!nas!discussões!sobre!cinema!nos!bares,!nas!festas,!na!casa!dos!amigos,!nas!mesmas!
aspirações!e!dificuldades,!nas!mostras!de!filmes!de!arte!que!passavam!na!cidade,!como!
recorda!o!diretor!Lírio!Ferreira:!!

Porque!na!década!de!80,!esses!meninos:!Marcelo!Gomes,!por!sinal!que!
era!oriundo!de!cineclube.!Lírio!na!época!era!um!menino,!Paulo!Caldas,!
Cláudio! Assis! que! já! era! velho,! mais! Hilton,! essa! geração! se! criou! no!
Teatro! do! Parque,! vendo!mostra! de!Glauber!Rocha,!mostra! de! Stanley!
Kubrick,! mostra! de! Godard! (...)! Essa! geração! era! completamente!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44!Amin% Stepple% foi% um%dos%mais% atuantes% cineastas% do% Super88.# Contextualizaremos' o' papel' de' Stepple'
adiante.!
45!Helder&Aragão,& conhecido& como&Dj&Dolores,& antes& de& se& dedicar& à&música,& trabalhou& na& área& de& artes&
gráficas)na)TV)Viva.)Foi)responsável)pela)trilha)sonora)de)Tatuagem!(2012),'de'Hilton'Lacerda,'e'O!Som$ao$
Redor,!de#Kleber#Mendonça.#!
46!Apesar'do' intenso'movimento'cinematográfico'em'Pernambuco,'o'primeiro'Curso'de'Bacharelado'em'
Cinema'da'Universidade'Federal'de'Pernambuco'foi'criado'em'2008.!
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influenciada!pelo!cinema!autoral,!essa!geração!que! ia!para!o!Teatro!do!
Parque,! que! ia! para! sessão! no! AIP.! Às! vezes,! a! gente! ia! virado! do!
Cantinho! das! Graças! assistir! filme! na! sessão! especial.! Uma! vez! eu! fui!
virado,! cheguei! seis! horas! da! manhã,! com! medo! de! dormir! e! perder!
Morangos'Silvestres,!às!10!horas!da!manhã!estava!eu!suado!e!de!ressaca,!
assistindo! Morangos' Silvestres! (LÍRIO! FERREIRA,! em! entrevista!
concedida!à!autora,!2008).!
!

Após!a!conclusão!do!curso!de!Comunicação!Social!na!UFPE,!houve!uma!espécie!de!
dispersão.!Parte!dos!membros!do!Vanretrô,!desiludida!com!a!dificuldade!de!se!produzir!
filmes!na!cidade,!partiu!em!direção!a!outros!destinos.! Já!Paulo!Caldas,!Lírio!Ferreira!e!
Cláudio! Assis! permaneceram! no! Recife.! Para! o! diretor! Lírio! Ferreira,! o! seu! cinema! é!
parte!das!experiências!partilhadas!na!década!de!1980.!

A!estrutura!de!sentimentos!estabelecida!pelo!grupo!na!década!de!1980!ainda!é!
evidenciada,! tanto! em! forma!de!homenagem!nos! filmes,! como!no!discurso! afetivo!dos!
cineastas.! Hilton! Lacerda,! em! entrevista! à! Série! Olhar,! declarou! sobre! o! trabalho! de!
codireção! no! documentário! Cartola:! “Trabalhar! com! Lírio! não! é! só! trabalhar,! é! viver!
perto!de!uma!pessoa!que! eu! amo.”! Lírio!Ferreira,! no! lançamento!do! seu!novo! filme!O'
Homem'que'Engarrafava'Nuvens'(2008),!documentário!sobre!a!vida!e!obra!de!Humberto!
Teixeira,!na!sala!do!cinema!Palácio!1,!no!Rio!de! Janeiro,!no!dia!2!de!outubro!de!2008,!
falou:!“Gostaria!de!agradecer!às!pessoas!que!me!inventaram:!Cláudio!Assis,!Paulo!Caldas!
e!Amin!Stepple”!(NOGUEIRA,!2010,!p.!78).!

Paulo,!que! tinha!a! ideia! fixa!de! fazer! cinema,!de!que!aquilo!não!era! só!
um! sonho,! era! uma! possibilidade.!Nós! quando! entramos! na! faculdade,!
estávamos!ainda!nos!descobrindo.!Paulo!me!colocou!para!fazer!cinema.!
Cláudio!Assis!me!mostrou!que!não!devia!se!contentar!com!determinadas!
coisas.! Amin! chegou! e! me! disse:! “cinema! é! tudo! isso,! mas! tem! que!
pensar! também.”! O! cinema! em! Pernambuco! acontece! até! hoje! dessa!
maneira,!pessoas!certas,!que!estão!no!lugar!certo!e!na!hora!certa!(LÍRIO!
FERREIRA,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2011).!
!

No!ano!de!1995,!os!membros!do!grupo!se! reuniram!novamente!para! realizar!o!
primeiro!longa!em!Pernambuco,!patrocinado!pelo!Prêmio!Resgate!do!Cinema!Brasileiro:!
o!Baile'Perfumado.!Após!o!lançamento!do!filme,!em!1997,!no!Festival!de!Brasília,!houve!
um!movimento! de! retomada! do! cinema! em! Pernambuco,! favorecido! pelo! incentivo! à!
produção! cinematográfica,! promovido! pelas! políticas! culturais! instauradas! a! partir! da!
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década!de!1990!e!principalmente!pelo!Edital!do!Funcultura!Audiovisual!promovido!pelo!
Governo! do! Estado,! desde! 2007.! Isso! resultou! na! produção! de! mais! uma! dezena! de!
longas,!dentre!os!quais,!merecem!destaque:!O'Rap'do'Pequeno'Príncipe'Contra'as'Almas'
Sebosas! (2000),! de! Paulo! Caldas! e! Marcelo! Luna;! Amarelo'Manga! (2003),! de! Cláudio!
Assis;! Cinema,' Aspirinas' e' Urubus! (2005),! de! Marcelo! Gomes;! Árido'Movie! (2005),! de!
Lírio!Ferreira;!Baixio'das'Bestas!(2006),!de!Cláudio!Assis;!Deserto'Feliz!(2007),!de!Paulo!
Caldas;!Febre'do'Rato!(2011),!de!Cláudio!Assis;!O'País'do'Desejo!(2012),!de!Paulo!Caldas;!
Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica!(2012),!de!Marcelo!Gomes;!Rio'Doce/CDU!(2013),!de!Adelina!
Pontual;!e!Tatuagem!(2013),!de!Hilton!Lacerda.!!

Além! da! relação! de! amizade! e! da! vontade! de! fazer! cinema,! existia! uma!
necessidade!econômica!que!unia!o!grupo!em!torno!das!produções.!Na!década!de!1980,!o!
Recife! era! uma! cidade! devastada! do! ponto! de! vista! do! incentivo! à! produção!
cinematográfica.! Era! inimaginável! fazer! cinema,! dentro! das! condições! da! época.! Os!
diretores! dependiam! dos! amigos! para! realizar! seus! filmes.! Em! 1995,! no! vestígio! do!
projeto! de! retomada! do! cinema! brasileiro,! o! grupo! se! reúne! em! torno! de! Baile'
Perfumado.!Ao!longo!dos!anos,!os!diretores!seguem!as!suas!trajetórias!individuais,!mas!
os!encontros!não!deixam!de!acontecer,!nos!bares!e!nos!filmes.!!
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2.5*Geração*dos*anos*1990:*Kleber*Mendonça*e*Camilo*Cavalcante*

!

Figura!7:!Kleber!Mendonça!no!set!do!filme!O'Som'ao'Redor,!entre!Daniel!Bandeira!e!Leo!Lacca!

Crítico!de!cinema,!programador!e!cineasta,!Kleber!Mendonça!Filho!(Fig.!7)!nasceu!
no!Recife,! em!1968.!Morou!na!Zona!Norte,!no!bairro!de!Casa!Forte,! até!os!11!anos!de!
idade.!Sua!mãe,!Joselice!Jucá,!era!historiadora47!e!o!levava!muito!ao!cinema.!Em!1982,!foi!
morar!em!Essex,!na!Inglaterra,!onde!sua!mãe!realizou!o!curso!de!Doutorado!em!História,!
durante!cinco!anos.!!!

Foi! uma! coisa! realmente! forte! essa! mudança,! que! impactou! toda! a!
família.!Me! deu! acesso! a! um!mundo!de! filmes! que! talvez! eu! não! veria!
aqui,! principalmente!naquela! época.!As!novas! gerações!não! têm!noção!
do!que!significa!um!mundo!sem!internet,!na!época!era!impensável!o!que!
você! pode! fazer! hoje! em! termos! de! acesso! à! informação.! Eu! tenho!
certeza! de! que! foi!muito! importante! neste! sentido,! você! estar! em! um!
lugar!onde!com!certeza!a!informação!era!mais!fácil!do!que!no!Recife!dos!
anos!80.!Tem!um!cineasta!que!me!mostrou,!no!tempo!que!eu!estava!na!
Inglaterra,!que!você!pode!fazer!grandes!filmes!e!bem!baratos,!que!é!John!
Carpenter.!Eu!adoro!esse!cara!e!os!filmes!dele.!Vendo!os!filmes!dele,!eu!
disse:! eu! quero! fazer! esse! tipo! de! coisa.! A! maneira! que! ele! mexe! a!
câmera! e! filma! espaços! construídos,! a! arquitetura,! a! maneira! que! ele!
enquadra! e! sempre! em! cinemascope.! Quando! eu! vi! o! primeiro! filme!
dele,! eu! tinha! 15! anos,! e! hoje! eu! tenho! 42! e! continuo! gostando! dos!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!Estudiosa)do)abolicionista)André)Rebouças)(183881898),& incentivou&o&diretor&ainda#jovem#à#leitura#de#
Casa$ Grande$ &$ Senzala! de# Gilberto# Freyre# e# tivesse# acesso# às# conversas# sobre# reformas# sociais# e#
abolicionismo.!
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filmes!dele.!Então,!para!mim,!John!Carpenter!é!John!Carpenter,!em!1984!
e!em!2011!(KLEBER!MENDONÇA,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2011).!
!

De! volta! ao!Recife,! Kleber! optou! por! estudar! Comunicação! Social! no! Centro! de!
Artes! e! Comunicação! da! Universidade! Federal! de! Pernambuco,! que! era! o! curso!mais!
próximo! de! Cinema,! no! final! da! década! de! 1980.! Foi! estagiário! do! Cineclube! Jurando!
Vingar,! organizado!pelo!diretor!Marcelo!Gomes,! no! início! da!década!de!1990.! Sobre! a!
relação!com!o!cinema!no!período!da!faculdade,!o!diretor!Kleber!Mendonça!relata:!!

Esses! anos! na! Universidade! Federal! de! Pernambuco! para! mim! foram!
muito!divertidos,!é!claro!que!o!nível!geral!do!curso!não!era!tão!bom,!isso!
era! uma! coisa! geral.! Na!minha! turma!muita! gente! reclamava.! Tirando!
isso,! foi! um! lugar! onde! eu! conheci!muita! gente.! O! professor! pedia! um!
trabalho! escrito,! eu! perguntava! se! podia! fazer! um! vídeo! no! lugar,! eu!
pegava!e!fazia.!Minhas!primeiras!experiências!foram!graças!à!UFPE,!em!
VHS.!E! eu!posso!dizer!que!desde!os! três!quatro! anos!de! idade,! que! eu!
realmente!tenho!esse!foco!e!interesse!muito!peculiar!pelo!cinema,!fui!só!
desenvolvendo!de!maneira! exponencial.! E! de! certa! forma,! eu!me! sinto!
muito! sortudo! de! hoje! trabalhar! e! viver! dessa! coisa! que! já! era! uma!
mania!em!uma!idade!muito!jovem!(KLEBER!MENDONÇA,!em!entrevista!
à!Série!Olhar,!2011).!
!

Durante! o! período! da! faculdade,! dirigiu! dois! documentários:! O' Homem' de'
Projeção! (1991),! sobre! Seu! Alexandre,! 66! anos,! operador! de! projeção! do! cinema! Art!
Palácio,!que!viveu!a!época!de!ouro!das!grandes! salas!de! cinema!do!Recife,!no! final!da!
década!de!1940;!e!Casa'de'Imagem'(1992),!sobre!o!fim!dos!cinemas!de!bairro!do!Recife,!
que!no! início!da!década!de!1990! já!estavam!em!ruínas.!Casa'de'Imagem,! realizado!em!
Super88,!VHS!e!U8Matic,!em!parceria!com!Elissama!Cantalice,!foi!o!projeto!de!conclusão!
do!Curso!de!Jornalismo.!Seu!Alexandre,!personagem!de!O'Homem'de'Projeção,!se!tornou!
amigo!de!Kleber.!!

Foi! a! primeira! vez! que! eu! percebi! que! o! cinema,! você! quando! faz! um!
filme! você! não! faz! só! um! filme,! você! ganha! também! pessoas,! você! se!
aproxima!de!pessoas,!você!faz!amizade!e!eu!acho!que!já!tem!muita!coisa!
ali!que!eu!continuo! fazendo!hoje.!Eu!não! tenho!medo!nenhum!de! ficar!
fazendo! sempre! o!mesmo! tipo! de! coisa,! não! é! o!mesmo! tipo! de! filme,!
mas!é!o!mesmo!tipo!de!sentimento!que!está!em!boa!parte!do!que!eu!faço!
(KLEBER!MENDONÇA,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2011).!
!
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Ainda! na! década! de! 1990,! dirigiu! o! seu! primeiro! trabalho! de! ficção,!Enjaulado!
(1997),! um! curta8metragem! com! trinta! minutos! de! duração.! O! filme! é! cheio! de!
referências! ao! universo! cinéfilo! do! diretor.! Desde! os! seus! primeiros! filmes,! já!
demonstrava! uma! preocupação! com! a! passagem! do! tempo,! com! arquitetura,! com! o!
espaço!construído!e!com!a!história.!!

Em!um!curso!de!edição!digital,!conheceu!Daniel!Bandeira.!Como!exercício!final!do!
curso,!os!dois!realizaram!A'Menina'do'Algodão!(2003).!As!filmagens!foram!feitas!no!local!
onde!o! curso!era!ministrado,! à!noite.!O!prédio,! onde! funcionava!a! escola,! era! antigo!e!
tinha!um! tom!sombrio.!Os!diretores!optaram!por! fazer!um! filme!de! terror.!Daniel! era!
ator! e! codiretor! e! Kleber! codiretor! e! fotógrafo.! Instaurava8se! uma! nova! fase! para! o!
diretor,! a! do! videodigital,! que! na! época! do! VHS! só! editava! nos! horários! livres! da!
Center.48!A! liberdade!de! editar! seus! filmes! em!casa!deu! impulso! à!produção!de! filmes!
nos!anos!2000.!Com!o!advento!do!digital,!Kleber!tornou8se!parceiro!de!Daniel!e!de!seus!
amigos,!os!membros!da!Símio!e!da!Trincheira,!como!veremos!no!próximo!tópico.!

A! história! de!Vinil'Verde! (2004)! é! uma! livre! adaptação! de! uma! fábula! popular!
russa.!Uma!mãe!dá!à!filha!uma!caixa!de!discos!antigos!infantis.!Os!discos!são!coloridos.!A!
filha!pode!ouvir!todos!os!discos,!menos!o!vinil!verde.!A!menina!desobedece!à!mãe!e!ouve!
o! disco! verde.! Sua!mãe! começa! a! desaparecer.! Uma!história! absurda! em!um! contexto!
completamente! normal,! uma! casa! de! classe! média,! no! bairro! de! Casa! Amarela,! onde!
moram!mãe!e!filha.!!

Segundo!o!diretor,! seus! filmes! são!muito!pessoais,! retratam!sua!experiência!de!
vida.!Vinil'Verde! (2004)! representa! de! uma!maneira!muito! dura! a!morte! de! sua!mãe.!
Noite' de' Sexta,' Manhã' de' Sábado! (2006)! ilustra! um! período! de! sua! vida! em! que! se!
envolvia! com! pessoas! de! longe! do! Recife,! entrando! num! buraco! emocional! dos!
relacionamentos!a!distância.!Eletrodomésticas'(2005)!apresenta!a!classe!média!urbana!
dos!anos!1990.!!

Em!Crítico!(2008),!Kleber!usou!a!mesma!câmera!de!A'Menina'do'Algodão.!Durante!
o!seu!trabalho!como!crítico!nos!festivais!de!cinema!nacionais!e!internacionais,!colocava!
a! câmera! em! cima! da! mesa! e! fazia! perguntas! a! cineastas! brasileiros! e! estrangeiros.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!Center& é& uma&produtora&de& vídeo&de&Genivaldo&Di&Pace&que& teve& extrema& importância&para&o&Cinema&
Pernambucano,, cedendo, o, estúdio,( equipamentos,( e( ilha( de( edição( para$ a$ concretização$ dos$ filmes$ da$
geração(da(Retomada(e(dos(anos(90."Os"cineastas"são"bastante"agradecidos"pela"contribuição"de"Di"Pace"ao"
cinema'pernambucano.'!
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Emilie! Lesclaux! (sua! esposa! e! sócia! na! produtora! CinemaScópio)! se! interessou! pelo!
material,!trabalhou!na!montagem!e!deu!existência!ao!filme.!!!

Recife' Frio! (2009)! foi! um! filme! feito! por! uma! equipe! de! três! pessoas:! Kleber,!
Emilie! Lesclaux! e! o! diretor! de! Arte,! Juliano! Dornelles.! O! filme! foi! realizado! de! forma!
lenta! e! gradual.! As! filmagens! aconteciam! nos! dias! de! chuva! no! Recife.! No! enredo,! a!
cidade! do! Recife,! famosa! pelo! clima! tropical,! sofre! uma! mudança! climática! e! os!
moradores! são! obrigados! a! se! adaptar.! O! diretor! utiliza! a! narração! em! voz! over! para!
criar!um!programa!de!TV!estrangeira!para!acompanhar!a!mudança!cultural!que!o! frio!
traz!para!a!cidade.!!

Kleber! Mendonça! Filho! desenvolveu! um! importante! trabalho! como! crítico! de!
cinema.! !Escreveu!para!os! jornais!Folha'de'São'Paulo,'Jornal'do'Commercio,! para!o! seu!
site! CinemaScópio! e! para! as! revistas! Cinética! e! Continente'Multicultural.! É! diretor! do!
Janela! Internacional! de! Cinema,! o! festival! de! cinema!mais! conceituado! atualmente! no!
Estado.! É! responsável! pelo! setor! de! Cinema! da! Fundação! Joaquim! Nabuco,! onde!
seleciona! a! grade! dos! filmes! vistos! pela! nova! e! novíssima! geração! de! cinéfilos,! há! 15!
anos.!Para!o!diretor,!fazer!cinema!hoje!é!experiência!de!vida.!

Fazer!cinema!não!é!só!fazer!cinema.!Tu!tem!que!ler,!tem!que!viver,!ouvir!
música,!levar!um!pé!na!bunda!no!amor,!e!fazer!várias!amizades,!encher!a!
cara,!às!vezes,!e!escrever!sobre!coisas!importantes!pra!você,!isso!é!fazer!
cinema.! Porque! cada! vez!mais! está!muito! simples! e! fácil! fazer! cinema!
com!as!câmeras!e!tudo!mais.!Mas!falta!o!toque!pessoal,!e!o!toque!pessoal!
é! o! que! você! precisa! ter! como! realizador,! e! é! muito! importante! essa!
experiência!de!vida,!essa!compreensão!do!que!você!quer!colocar!pra!as!
pessoas! verem,! e! as! pessoas! tão! colocando!qualquer! coisa! pra! a! gente!
ver,!isso!é!um!problema,!saber!o!que!ver,!saber!o!que!colocar!pra!ver,!é!
fazer!cinema.!Mas!em!termos!de!estruturas,!quem!tem!hoje!16,!17!anos,!
nasceu! na! época! mais! incrível! pra! se! fazer! cinema! (KLEBER!
MENDONÇA,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2011).!
!

Seu! primeiro! longa8metragem! de! ficção,!O' Som' ao' Redor! (2012),! foi! aclamado!
pela!crítica!e!público.!!O!orçamento!para!produção!de!O'Som'ao'Redor!foi!de!1,8!milhão!
de! reais.!Nos! filmes!anteriores,!Kleber! trabalhava! com!um!grupo! restrito!de!amigos.49!
Em!O'Som'ao'Redor,!é!a!primeira!vez!que!o!diretor!se!depara!com!uma!grande!equipe.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!No#caso#do#Vinil%Verde,!a"equipe"era"composta"por"seis"pessoas."Em"Noite&de&Sexta,!Manhã&de&Sábado,"por"
três%pessoas.!
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Houve!uma!pré8produção!e!uma!preparação!de!três!meses.!O!filme!retrata!um!bairro!de!
classe!média!e!média!alta!do!Recife,!onde!pessoas!normais!habitam!e!convivem.!É!uma!
discussão!sobre!a!sociedade!urbana!recifense!e!o!peso!da!tradição!patriarcal.!Vamos!nos!
deter!à!análise!do!filme!nos!próximos!capítulos.!!

!

Figura!8:!Camilo!Cavalcante!na!sua!produtora!Aurora!Cinema!

Dentre! os! cineastas! que! atuam! no! Recife,! Camilo! Cavalcante! (Fig.! 8)! é! um! dos!
diretores!mais!produtivos!e!autorais!do!cinema!pernambucano.!Ao!longo!de!18!anos!de!
carreira,! dirigiu! quatorze! curtas8metragens,! um!média8metragem!documentário,! e! um!
longa!de!ficção,!além!de!trabalhos!para!televisão.!!

Camilo!nasceu!em!1974,!no!Recife.!Na!década!de!1990,!estagiou!por!dois!anos!no!
Museu!de!Imagem!e!Som!de!Pernambuco!(Mispe),! localizado!em!um!antigo!casarão!na!
Rua!da!Aurora,!no!Recife,!durante!a!gestão!de!Celso!Marconi.!Na!sala!Fernando!Spencer,!
eram! exibidos! filmes! da! safra! pernambucana! da! época.!Numa!dessas! sessões,! na! qual!
projetava!uma!dezena!de!trabalhos!em!VHS,!conheceu!Kleber!Mendonça.!Nessa!sessão,!
foram! exibidos! o! seu! vídeo! Cálice' (1994),! e! o! de! Kleber! Mendonça,! Paz' a' Esta' Casa!
(1994).!!

Formou8se! em! Jornalismo! na! Universidade! Federal! de! Pernambuco.! Em! 1996,!
participou!da!oficina!de!Roteiro!Cinematográfico!na!Escuela!Internacional!de!Cine!y!TV!
de! Santo! Antonio! de! Los! Baños,! em! Cuba.! Durante! a! faculdade,! promoveu!mostras! e!
palestras!sobre!audiovisual.!Em!comemoração!aos!100!anos!do!Cinema,!organizou!um!
debate,!no!auditório!do!Centro!de!Artes!e!Comunicação!da!UFPE,!com!os!diretores!Paulo!
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Caldas,! Lírio! Ferreira! e!Adelina!Pontual,! falando! sobre! suas! trajetórias.! Em!São!Paulo,!
produziu!a!mostra!Vídeo'Árido,!no!Museu!de!Imagem!e!Som!(MIS).!

Camilo! Cavalcante! faz! parte! da! cena! de! audiovisual,! mas! não! integra! nenhum!
grupo! específico.! Compartilha! do! sistema! da! brodagem! ao! trabalhar! com! os! mesmos!
profissionais,!artistas!e!técnicos,!que!atuam!nos!filmes!de!outros!cineastas!da!cidade.!É!
diretor! da! produtora! Aurora! Cinema! (com! sede! no! bairro! da! Torre),! onde! roteiriza,!
dirige!e!produz!seus!filmes.!Escreveu!roteiros!com!parceiros50!de!fora!do!Estado.!!

Em!parceria! com!Cláudio!Assis,!dirigiu!o!documentário!Eu'Vou'de'Volta! (2007),!
projeto!premiado!pelo! edital!do!Rumos!Cinema!e!Vídeo,!do! Instituto! Itaú!Cultural.!No!
documentário,!duas!viagens!em!ônibus!clandestinos!são!realizadas!simultaneamente:!a!
ida!de!Caruaru!para! São!Paulo,! documentada!por!Camilo!Cavalcante! e!pelo!diretor!de!
Fotografia,! Juarez! Pavelak;! e! a! volta! de! São! Paulo! para! Caruaru,! documentada! por!
Cláudio!Assis!e!o!diretor!de!Fotografia,!Walter!Carvalho.!Os!diretores!fizeram!a!viagem!
de! três! dias! junto! com! os! passageiros.! O! intuito! é! acompanhar! o! movimento! dos!
passageiros! migrantes,! suas! vitórias! e! derrotas,! em! busca! de! algo.! Alguns! viajam! em!
busca!de! trabalho,!dinheiro,!de!uma!esperança.!Outros!voltam!por!saudade,!por!amor,!
pela! família.!Na!montagem!do!filme,!as!duas!viagens!são!apresentadas!em!paralelo.!Ao!
longo!do!percurso,!nos!perdemos!entre!a!ida!e!a!vinda!dos!ônibus.!Nos!depoimentos!dos!
passageiros,!temas!como!música,!futebol!e!religião!são!mencionados.!No!documentário,!
os!personagens!se!movimentam!na!tentativa!de!sair!da!estagnação.!!!

Realizou!os!curtas:!Hambre'Hombre!(1996),!Os'Dois'Velhinhos!(1996),!Alma'Cega!
(1997),!Amorte! (1999),!Matarás'(1999)!e!Leviatã! (1999),! finalizados!em!Betacam!e!S8
VHS;! Ave'Maria' ou'Mãe' dos' Oprimidos! (2003)! em! DV;!My'Way! (2010)! em! HD;!Ocaso!
(1997),! em!16mm;!e!O'Velho,'O'Mar'e'O'Lago! (2000),!A'História'da'Eternidade! (2003),!
Rapsódia'para'um'Homem'Comum!(2005),!O'Presidente'dos'Estados'Unidos!(2007)!e!Ave'
Maria' ou' Mãe' dos' Sertanejos! (2009),! em! 35mm.! Com! os! curtas8metragens,! o! diretor!
Camilo! Cavalcante! recebeu! mais! de! 100! prêmios! em! festivais! e! mostras! nacionais! e!
internacionais!de!cinema!e!vídeo.!Para!o!teatro,!dirigiu!o!monólogo!O!Cão!Sem!Plumas,!
inspirado!no!poema!homônimo!de!João!Cabral!de!Melo!Neto.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Escreveu!os!diálogos!do!curta8metragem!Outros'(2000),!dirigido!pelo!gaúcho!Gustavo!Spolidoro.!!

!
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É! autor! do! manifesto! Cinema! CABRADAPESTE,! onde! defende! o! cinema! como!
contraponto! ao! Cinema! Industrial! e! às! banalidades! audiovisuais! que! castram! a!
sensibilidade! do! indivíduo! e! aniquilam! um! olhar! puro! e! simples! (nas! palavras! de!
Camilo).! Para! Camilo,! o!modo! de! produção! de! um! cinema! autenticamente! nordestino!
deve!ser!assim:!de!cooperação,!livre!das!amarras!do!cinema!americano,!autenticamente!
nordestino,!abaixo!citado:!!

O! modo! CINEMACABRADAPESTE! de! produção! caracteriza8se! por!
orçamento!enxuto,!técnica!despojada!(que!já!é!consequência!da!falta!de!
recursos! financeiros),! flexibilidade! para! alterar! o! roteiro! a! qualquer!
momento,!dependendo!das!circunstâncias,!boa!vontade!e!cooperação.!A!
única!coisa!sólida!é!a!ideia,!que!move!o!projeto!para!a!frente,!passando!
por!cima!de!todas!as!dificuldades.!É!quase!utópico.!Uma!equipe!de!três,!
quatro!e!até!duas!pessoas!(só!diretor!e!ator)!com!uma!câmera!na!mão!
(pode!ser!desde!câmera!caseira!de!vídeo,!passando!pelo!Super88,!16mm!
até!o!35mm)!no!meio!da!rua,!fazendo!um!filme!(nessas!alturas!a!bitola!
não!mais! importa.! A! gente! sonha!mesmo! é! que! está! fazendo! imagens!
eternas)! para! tocar! a! alma! das! pessoas.! E! a! gente! sabe! que! quase!
ninguém! ou! alguns! alguéns! vão! se! importar.! Mas! quando! o! filme! (ou!
será! vídeo?)! fica! pronto,! mesmo! que! não! seja! com! imagem! de!
Panavision,!a! felicidade!supera!tudo.!É!a! ideia!que!está! lá.!Não!importa!
se!tem!falha!aqui,!ali!ou!acolá.!A!obra!está!feita.!A!ideia!ganhou!vida!e!se!
libertou.! E! não! existe! coisa!mais! linda! neste!mundo! que! a! liberdade…!
(Trecho! do! manifesto! Cinema! CABRADAPESTE! de! autoria! de! Camilo!
Cavalcante).!
*

O! modo! de! produção! descrito! por! Camilo! em! seu! manifesto! representa! a!
estrutura! mais! primária! da! brodagem! em! Pernambuco:! a! cooperação! e! boa! vontade,!
flexibilidade! de! alterar! o! roteiro! ou! a! estrutura! de! produção,! orçamentos! enxutos! e!
equipe! despojada.! A! brodagem! em! seu! primeiro! nível,! a! cooperação! do! meio!
universitário.!Não!é!filiado!a!nenhum!grupo,!mas!partilha!do!mesmo!modo!de!produzir!
cinema!e!das!intermináveis!conversas!em!mesas!de!bar!trocadas!com!outros!cineastas.!!

Para!Camilo,!não!importa!o!formato,!mas!sim!o!sonho!de!fazer!imagens!eternas.!
Seu!cinema!é!sofrido!e!quer!provocar!dor,!amor!e!ardor!no!espectador.!Acima!de!tudo,!
questionamentos! e! mudanças.! Há! uma! intensidade! marcante! na! concepção! de! seus!
filmes,! uma! agressividade! estética! associada! a! uma! madura! concepção! artística.! Na!
escolha! por! narrar! crônicas! humanas,! os! sentimentos! de! amor! e! tragédia! são!
exacerbados.!Um!dos!temas!que!ultrapassam!toda!a!filmografia!de!Camilo!é!a!morte.!O!
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uso! consistente! do! plano8sequência! suspende! o! drama! de! seus! personagens!
demasiadamente!humanos.!

Em! seu! primeiro! longa! de! ficção,!A'História'da'Eternidade! (2013),! ! a! narrativa!
acontece!no!Sertão.!Três!histórias!de!amor!e!desejo!revolucionam!a!paisagem!afetiva!de!
seus!moradores.!O!filme,!que!teve!a!estreia!mundial!no!Festival!Rotterdam,!Holanda,!foi!
o!mais!visto!pelo!público!entre!as!produções! latino8americanas!e!ganhou!o!prêmio!de!
Melhor!Filme!e!Melhor!Direção!no!Festival!de!Paulínia!de!2014.!

!

2.6*Símio*Filmes*

!

!

Figura!9:!Juliano!Dornelles,!Daniel!Bandeira,!Gabriel!Mascaro!e!Marcelo!Pedroso!!

!
No! início! do! século! XXI,! novamente! no! curso! de! Comunicação! Social! da!

Universidade! Federal! de! Pernambuco,! entre! o! período! de! recorrentes! greves! na!
Universidade! e! articulado! movimento! estudantil,! houve! a! fundação! do! Cineclube!
Barravento,51!no! Centro! de! Artes.! A! proposta! do! cineclube! era! trazer! os! alunos! para!
assistir/discutir! filmes! e! “ocupar”! um! campus! universitário! desértico! no! período! da!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Vamos&tratar!da#história#do#Cineclube#Barravento#no#segundo#capítulo.!
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greve.!Foi!nesse!contexto!que!foi!formada!a!Símio!Filmes.!Fundada!em!2001,!por!Daniel!
Bandeira!e!seus!companheiros!do!Diretório!Acadêmico.!!

Primeiro! eu! conheci! as! pessoas! numa! situação! extracinema,! a! gente!
estava! discutindo! o! ambiente,! a! gente! estava! discutindo! maneiras! de!
certa! forma! de! influenciar! o! ambiente,! modificar! o! ambiente.! Nesse!
processo,!nós!não!éramos!da!ala!mais!radical!do!movimento!estudantil,!
nunca! fomos.! A! participação! no! Diretório! Acadêmico! evolui! para! o!
Cineclube! Barravento,! que! é! um! ponto! de! interseção! entre! as! duas!
coisas,! a!vontade!de!mudar!e!de! influenciar!o!ambiente,! e!a!prática!do!
cinema,! a! discussão! de! cinema.! Os! laços! que! eu! já! tinha! com! Juliano,!
estreitei! com!Marcelo!Pedroso,!Artur!Grupilo!e!Diogo!Almeida.!Gabriel!
também! chegou!mais! próximo! do! Barravento,! que! foi! o!membro!mais!
recente!da!Símio.!A!Símio!também!partiu!de!um!processo!muito!natural.!!
A! Símio! Filmes! é! feita! dessa! diversidade,! de! estilo,! de! linguagem.!
Acontecia! muito! nesse! primeiro! embrião,! nessa! minha! sociedade!
particular,! nesse! conjunto! de! pessoas! que! estavam! ao! meu! redor!
(DANIEL!BANDEIRA,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2011).!
!

Antes! do! surgimento! da! Símio,! enquanto! produtora! audiovisual,! é! importante!
ressaltar!a!existência!de!um!jornal!mural,!chamado!Vértice,!no!corredor!do!CAC,!do!qual!
participavam!Marcelo!Pedroso,!Diogo!Almeida,!Artur!Grupilo,!e!pode!ser!considerada!a!
primeira!tentativa!de!expressão!da!voz!do!grupo.!!

O!Vértice! era!um! jornal!mural,! foi!um!aluno!de!design!que!projetou.!A!
gente!tinha!uma!ideia!de!fazer!um!jornal!mural!no!meio!do!corredor!do!
CAC,! que! todo!mundo! ia! ter! que! passar! por! ele! e! ia! ter! que! ler.! E! um!
aluno!fez!uma!estrutura!em!madeira,!que!era!como!uma!nave!espacial,!
mas! durou! seis!meses! ou! um! ano,! no!máximo.! Aí! era!mensal,! a! gente!
imprimia!e!colava,!e!era!a!mesma!galera!que!fez!o!DA!depois!(MARCELO!
PEDROSO,!em!entrevista!concedida!à!autora,!2013).!
!

O!grupo!que!participou!do!efêmero! jornal!mural,! como!conta!Marcelo!Pedroso,!
migrou! para! o! Diretório! Acadêmico! de! Comunicação! no! Centro! de! Artes.! Segundo! os!
membros!do!grupo,!a!chapa!do!Diretório!Acadêmico!era!apartidária.!!

A!gente!ojerizava!os!partidos.!No!meio!acadêmico,!havia!esse!fantasma!
de! partidos! políticos! que! aparelhavam! as! entidades.! E! a! gente! corria!
disso! como! o! diabo! foge! da! cruz,! a! gente! dizia! assim:! político! mais!
apartidário.!Existiam!Diretórios!Acadêmicos!que!eram!de!direita!que!a!
gente!chamava,!que!eram!aqueles!diretórios!mais!voltados!para!festa,!e!
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mais! com! coisas! do! curso! sem! se! dar! conta! do! contexto! político! e!
nacional.!Havia!diretórios!que!eram!declaradamente!do!PT!ou!do!PCdoB!
e! a! nossa! posição! política! era! apartidária! (MARCELO! PEDROSO,! em!
entrevista!concedida!à!autora,!2013).!
A! gente! se! preocupava!muito! em! fazer! a! Símio,! era! como! um! time! de!
futebol! que! a! gente! estava! criando.! A! gente! queria! fazer! a! parada! do!
jeito! que! a! gente! achava! certo.! Antes! disso! não! havia! ou! a! gente! não!
conhecia! nenhuma! outra! forma! de! fazer! cinema! (DANIEL! BANDEIRA,!
em!entrevista!concedida!à!autora,!2013).!
!

O!primeiro!trabalho!que!a!Símio!produziu!foi!o!curta!O'Lobo'do'Homem! (2001),!
roteirizado! e! dirigido! por! Daniel! Bandeira,! dentro! de! um! contexto! estudantil! de!
produção.!Ao!mesmo!tempo!em!que!parte!da!equipe!rodava!O'Lobo'do'Homem,!a!outra!
parte!ociosa!da!equipe!vai!ao!banheiro!e!filma!Cagar,'essa'Estranha'Sodomita'Forma'de'
Parar! (2001).! São! dois! filmes! completamente! diferentes,! um! suspense!metafísico,! e! o!
segundo,! uma! obra! completamente! anárquica.52!Este! acontecimento! marca! de! certa!
forma!a!trajetória!da!Símio,!repleta!de!diversidade.!!

O!nome!Símio!veio!porque!a!gente,!eu!não!sei,!foi!o!dia!em!que!a!gente!
começou!o!grupo,!era!o!dia!do!mês!do!macaco!(Juliano:!eu!tenho!outra!
versão!dessa!história,!mago!lembra!não!pô,!era!uma!foto!que!foi!tirada!
em! um!Outeiro! lá! em! Porto! de! Galinhas,! era! a! galera! tudo! pendurada!
numa!árvore!num!cajueiro,!e!aí!a!galera! falou,!parecem!Símios,!e!virou!
uma!gíria).!Eu!vi!essa!foto,!mas!isso!é!um!motivo!de!discórdia!na!Símio,!
onde! um! outro! cara! que! não! era! membro! da! Símio,! mas! é! um! símio,!
estava!tentando!mexer!em!um!Macintosh,!ele!não!sabia!onde!ligava!e!ele!
começou!a!dar!umas!tapas.!E!aí!alguém!comentou:!“porra,!meu!irmão,!tu!
tá! usando! o! computador! feito! um! Símio.”! Eu! confesso! que! desisti! de!
entender!(DANIEL!BANDEIRA,!em!entrevista!concedida!à!autora,!2013).!

Outro!acontecimento!importante!na!trajetória!da!Símio!foi!o!encontro!de!Daniel!
Bandeira! com! o! diretor! e! crítico! de! cinema,! Kleber! Mendonça! Filho.! Como! acima! já!
mencionado,!Daniel!e!Kleber!se!conheceram!no!ano!de!2002!durante!um!workshop!de!
edição!não!linear,!que!teve!como!resultado!o!curta!A'Menina'do'Algodão!(2003).!

O!primeiro!contato!que!eu! tive!com!Kleber! foi!em!2002!para! fazer!um!
workshop!de!edição!não!linear.!E!foi!nesse!contato!que!ele!me!mostrou!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Os# filmes# foram# rodados% em% um% fim% de% semana,% nos% jardins% e% banheiros% do% Centro% de% Artes% e%
Comunicação,,com,uma,câmera,hi8,de,Diogo,Almeida,e,editados,no,computador,de,Renato,Galamba,,que,,
segundo(os(membros(da(Símio,(era(o(único(computador(no(curso(que(salvava(todos(os(trabalhos.!
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muito!do!acervo!pessoal!dele!que!tinha!as!produções!dele.!Lembro!que!
vi!material!de!Spencer,!de!Lírio,!mas!foi!só!através!dele,!porque!mostras!
naquela! época! não! existiam.! Kleber! já! produzia! filmes! em! VHS! e! em!
Beta,!nessa!época.!Ele! comentou!que! foi! com!a!Menina'do'Algodão! que!
ele! falou! que! desencantou.! Acho! que! ele! encontrou! as! facilidades! do!
digital!(DANIEL!BANDEIRA,!em!entrevista!concedida!à!autora,!2013).!
!

Kleber!Mendonça!filho!teve!um!papel!fundamental!no!apoio!à!formação!da!nova!
geração.!O! diretor!ministrou!um! curso!de! crítica! cinematográfica! na! Fundaj,! chamado!
Olhar!Crítico,!o!qual!teve!três!edições!e!os!aspirantes!a!cineastas!participaram!em!massa.!

Kleber!ficou!amigão!de!Daniel!de!cara.!Kleber!era!crítico!e!a!Fundaj!em!
2001! não! era! o! que! a! Fundaj! é! hoje.! A! Fundaj! vai! crescer! bastante!
quando! ele! vira! programador.! Kleber! deu! um! curso! chamado! Olhar!
Crítico,! foram! três! edições! desse! curso! lá! na! Fundaj,! todo! mundo! da!
geração! da! gente! fez.! Na! época! da! gente! não! tinha! nenhum! lugar! de!
formação!audiovisual.!Esse!curso!de!Kleber!foi!a!coisa!mais!oxigenadora!
que!a!gente!vivenciou!naquele!momento.!Era!um!curso!de!uma!semana!
de!formação!do!olhar,!de!despertar!a!sensibilidade!para!ver!filmes,!todo!
dia!à!noite,!três!horas!por!dia.!O!curso!acontecia!num!momento!em!que!
a! troca!de! informação!não!era! fácil.!Você!descobria! filmes!e! formas!de!
olhar!para!aquele!filme!nas!trocas!com!as!pessoas!(MARCELO!PEDROSO,!
em!entrevista!concedida!à!autora,!2013).!
!

Além!de!diretor!de!Programação!do!Cinema!da!Fundação,!o! trabalho!de!Kleber,!
enquanto!crítico!de!cinema,! contribuiu,! através!da!crítica!na!divulgação!dos!primeiros!
trabalhos! da! Símio! e! da! Trincheira,! exibidos! localmente! no! Cine8PE! e! no! Festival! de!
Vídeo!do!Recife.!Para!Carreiro!(2007,!p.!147),!a!experiência!do!CinemaScópio'comprova!
que!a!internet!tem!a!capacidade!de!colocar!em!comunicação!instantânea,!sem!barreiras!
de!espaço,!as!pessoas!que!compartilham!vínculos!socioculturais.!Dentro!deste!contexto,!
tanto! o! CinemaScópio,! a! Revista! Cinética! e! a! Contracampo! não! só! contribuíram! na!
legitimação!nacional!da!produção!audiovisual!dos!membros!da!Símio,!Marcelo!Pedroso!e!
Gabriel!Mascaro,!e!da!Trincheira,!como!provocaram!a!relação!entre!os!grupos!locais!com!
os!de!outras!regiões!do!Brasil.!

A!Símio!surge!em!um!momento!em!que!era!possível!sonhar!com!a!aproximação!
da!realização!audiovisual,!através!do!videodigital.!A!primeira!geração!de!filmes!foi!feita!
de! forma! intuitiva.! Posteriormente,! os! membros! da! Símio! passaram! a! se! reportar! à!
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experiência! conseguida! nos! primeiros! trabalhos.53 !Há! mais! de! dez! anos,! a! Símio,!
enquanto! produtora! audiovisual,! atua! no! mercado! de! vídeos! institucionais,! TV,!
documentários!e!outras!produções!audiovisuais.!!

A! princípio,! a! Símio! era! formada! por! pessoas! de! cursos! diferentes.!
Algumas! já! eram! amigas! de! algum! tempo,! outras! chegaram! mais!
recentemente,!como!eu.!Então!era!de!se!esperar!que!a!gente!tivesse!um!
pouco!mais!de!atritos,!no!sentido!de!diferenças!criativas.!Naturalmente,!
todo!grupo!de!seres!humanos!vai!ter!atrito!um!com!o!outro.!Mas!a!gente!
funcionou!muito!no!sentido!de!complementar!referências!um!do!outro.!
Então! sempre! foi! muito! tranquilo.! Ao! longo! desses! dez! anos,! alguns!
membros! aparecem,! outros! tomam! outro! caminho,! mas! de! fato! eu!
percebo! a! trajetória! da! Símio! como! uma! escala! evolutiva! que! é!muito!
tranquila.! Quando! a! gente! virou! empresa,! realmente! houve! alguns!
problemas,!mas!acho!que!é!a!turbulência!natural!que!todo!ser!humano!
encontra! para! virar! adulto! (DANIEL! BANDEIRA,! em! entrevista!
concedida!à!autora,!2013).!
!

Formada!inicialmente!por!Daniel!Bandeira,!Juliano!Dornelles,!Marcelo!Pedroso!e!
Gabriel! Mascaro,! a! Símio! foi! responsável! pela! produção! dos! longas! Amigos' de' Risco!
(2007),!KFZ_1384,!Pacific!(2009),!e!Um'Lugar'ao'Sol!(2009),!entre!outros.!!

Marcelo! Pedroso! é! graduado! em! Jornalismo! na! Universidade! Federal! de!
Pernambuco! e! Mestre,! pelo! Programa! de! Pós8Graduação! em! Comunicação! da! mesma!
universidade.!Trabalhou!como!repórter!e!editor!assistente!do!Jornal'do'Commercio,!por!
três! anos.! Após! as! primeiras! experiências! com! curtas8metragens,! Pedroso! dirigiu,! em!
parceria!com!Gabriel!Mascaro,!o!longa!KFZ'–'1348!(2008),!pelo!qual!ganhou!o!prêmio!do!
júri! na! 32ª! Mostra! internacional! de! Cinema! de! São! Paulo.! O! seu! segundo! longa8
metragem,! Pacific! (2009),! foi! eleito! o! melhor! filme! na! 9ª! Mostra! do! Filme! Livre.!
Paralelamente! à! produção! audiovisual,! o! diretor! se! dedica! a! atividades! pedagógicas! e!
colabora!em!projetos,!como!o!Vídeo!nas!Aldeias.!

Juliano! Dornelles! é! sócio! da! Símio! Filmes! e! trabalha! como! diretor! de! curtas8
metragens!e!videoclipes!e!como!diretor!de!arte!em!filmes!da!Símio!e!de!outros!grupos!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53!O"primeiro"grande"contato"dos"membros"do"grupo"com"cinema"foi"via"Gabriel"Mascaro,"que"trabalhou"
como$assistente$de$Direção$nos$longas,$Cinema,(Aspirinas(e(Urubus!(2005),'de'Marcelo'Gomes,'Baixio&das&
Bestas! (2006),' de' Cláudio' Assis,' e' nos' curtas' Rapsódia' para' um' Homem' Comum! (2005),' de' Camilo'
Cavalcante)e)Entre&Paredes!(2004),'de'Eric'Lawrence.'E' Juliano'Dornelles' também'trabalhou'em'Cinema,(
Aspirinas(e(Urubus,"junto"com"Daniel"Aragão,"que"juntos"formavam"o"que"o"pessoal"da"produção"chamava"
de#“a#colônia%de%férias.”!
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contemporâneos.! Foi! responsável! pela! direção! de! arte! dos! filmes:! Amigos' de' Risco!
(2007),!O'Som'ao'Redor!(2012),!e!Boa'Sorte'Meu'Amor!(2001),!entre!outros.!!

Gabriel! Mascaro! nasceu! em! 1983! e! é! formado! em! Radialismo! e! TV! pela!
Universidade! Federal! de! Pernambuco.! Desde! 2010,! não! é! mais! integrante! da! Símio!
Filmes.! O! seu! segundo! longa8metragem,! o! documentário!Um'Lugar' ao' Sol! (2009),! foi!
exibido!em!mais!de!40!festivais!internacionais.!!

Daniel! Bandeira! estudou! Publicidade! na! Universidade! Federal! de! Pernambuco.!
Atuou! como! montador! em! filmes! de! Kleber! Mendonça,! Camilo! Cavalcante! e! Marcelo!
Pedroso,!entre!outros.!Dirigiu!seis!filmes!de!curta8metragem!e!sua!primeira!experiência!
na!direção!de!um!longa!foi!com!o!filme!Amigos'de'Risco!(2007).!!

Amigos'de'Risco!(2007),!dirigido!por!Daniel!Bandeira,!é!o!filme!marco!do!cinema!
de!grupo.!Assim!como!foi!o!Baile'Perfumado!para!a!geração!da!Retomada.!Os!membros!
da!Símio,!acostumados!a!fazer!filmes!sem!orçamento,!ao!conseguir!um!patrocínio!direto!
da!Chesf,!no!valor!de!50!mil!reais,!decidiram!que!era!a!hora!de!fazer!o!primeiro!longa!do!
grupo.!Realizar!um!longa!com!esse!orçamento!seria!quase!impossível!para!a!geração!da!
Retomada,! no! modo! como! eles! pensavam! a! estrutura! do! cinema.! Na! verdade,! a!
realização!do!filme!foi!uma!aventura!partilhada!com!os!amigos.!Os!membros!da!Símio,!
apoiados!na!tecnologia!digital,!não!precisavam!trazer!técnicos!de!fora.!Toda!a!realização!
do! filme! contou! com! membros! da! Símio,! da! Trincheira,! e! com! o! apoio! de! Kleber!
Mendonça.!!

Na!narrativa,!Joca!(Irandhir!Santos)!está!de!volta!ao!Recife,!depois!de!passar!um!
tempo! fora.! Não! sabemos! o! motivo! da! viagem,! mas! fica! claro! o! envolvimento! com!
negócios! ilegais.!Para! comemorar! sua!volta,! Joca!marca!uma! farra!por!vários!bares!da!
cidade,!com!os!seus!melhores!amigos:!Nelsão!(Paulo!Dias),!que! trabalha!como!garçom!
em!um!restaurante,!e!Benito!(Rodrigo!Rizsla),!que!trabalha!em!uma!gráfica.!!

Amigos'de'Risco!é!uma!ação!entre!amigos.!O!companheirismo!entre!os!amigos!é!
reforçado!ao! longo!da!narrativa.!É!um!filme!feito!com!medo,!durante!a!noite,!na!hostil!
periferia!do!Recife.!Para!surpresa!dos!integrantes!da!Símio,!o!filme!foi!selecionado!para!
o! tradicional!Festival!de!Brasília,!em!2008.!A!cópia!em!35mm!do!filme!foi!perdida!por!
uma!companhia!aérea.!

'
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Amigos' de' Risco! é! a! plebe! tomando! o! poder.! A! gente! encarava! muito!
assim.! Que! é! aquela! parada! de! um! universo! que! é! muito! próximo! ao!
nosso,!da!geração!inteira,!eram!todos!jovens!ali,!da!mesma!faixa!etária,!
fazendo!um! cinema!do! jeito! que! dava! pra! gente! fazer! e! do! jeito! que! a!
gente!queria!que!fosse.!Não!há!resultado!de!um!acidente,!foi!só!como!a!
gente! pode! fazer.! Primeiro! tinha! a! surpresa! pelo! fato! de! que! alguém!
tinha! sido! entendido! por! alguém,! no! caso! a! comissão! de! jurados! de!
Brasília.! Outra! coisa! é! que! muitas! outras! pessoas! iriam! vê8lo! ou! pelo!
menos! saber! que! o! filme! existe.! A! gente! fez! o! filme,! mas! tinha!
consciência!de!que!ele!podia!não!dar!certo.!Essa!sensação!de!ser!ouvido,!
de!ser!apreciado,!de!ser!avaliado,!de!ser!criticado!é!uma!das!coisas!que!
moviam! a! gente! desde! o! início! dessa! produção,! desde! a! época! dos!
grupos.!A!gente!queria!dar!vazão!ao!que!a!gente!queria,!mas!é!claro!que!
a!gente!também!queria!ser!ouvido.!Chegou!uma!época!em!que!o!festival!
de! vídeo! não! era! mais! suficiente,! com! todo! o! respeito! a! ele,! porém!
Brasília! deu! esse! sinal! que! dá,! apesar! dos! padrões! que! estabeleceram!
pra!gente!(DANIEL!BANDEIRA,!em!entrevista!à!autora,!2013).!

!
Mesmo!com!a!dispersão!de!parte!do!grupo,!o!sentimento!de!amizade!e!de!fazer!

parte!de!um!grupo!de!cinema!é!evidente!no!discurso!dos!membros:!

Parece!uma!coisa!besta!de!dizer,!mas!eu!sinto!o!maior!orgulho!de!ser!da!
Símio,! eu! sinto! orgulho! de! ser! Símio.! De! ter! ajudado! a! construir! uma!
identidade! que! no! fundo! me! contém.! Não! é! como! se! eu! tivesse!
construído,! é! como! se! eu! tivesse! derretido! do! gelo,! uma! coisa! que! já!
existia!há!muito!tempo,!e!que!eu!agora!que!tirei!do!gelo!me!identifico.!Eu!
me!sinto!vaidoso!quando!Gabriel!vai!exibir!um!filme!dele!em!Roterdam.!
Muito! embora! no! esquema! de! produção! da! gente,! eu! não! precise!
necessariamente! atuar! em! um! filme! dele.! Mas! é! uma! coisa! quase! de!
time!!(DANIEL!BANDEIRA,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2011).!
!

No! grupo! da! Símio,! o! afeto! é! tematizado! nos! filmes,! sobretudo! nos!
documentários,!por!um!posicionamento!político,!que!encontramos!no!cerne!da!formação!
do! grupo.! Este! posicionamento! é! relativo! às! experiências! partilhadas! no! movimento!
estudantil! e! no! Cineclube! Barravento,! durante! o! período! da! universidade.! Na!
filmografia 54 !esboçada! pelos! diretores,! a! postura! questionadora! transforma8se! em!
atitude! concreta,! através! da! linguagem! dos! filmes,! o! que! coloca! os! diretores! muitas!
vezes! em! situação! de! risco,! como! é! o! caso! do! diretor! Marcelo! Pedroso,! que! foi!
processado!pelos!personagens!de!seu!filme!Câmara'Escura!(2012).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54!Para$a$filmografia$completa$da$Símio$Filmes,$cf.$anexos$da$tese.!
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2.7*Trincheira*Filmes*

*

!

Figura!10:!Marcelo!Lordello,!Tião!(Bruno!Bezerra)!e!Leonardo!Lacca!

!

Um!grupo!de!estudantes,!do!Ensino!Médio!do!Colégio!São!Luís,!se!reunia!para!ver!
filmes! alugados! nas! locadoras! cults! da! cidade,! como! a! Classic! e! a! SMS! da! Madalena,!
durante!a!madrugada.!Leonardo!Lacca,!um!desses!jovens,!preparava!café!para!os!amigos!
durante! as! sessões! dos! clássicos! da! história! do! cinema! mundial.! É! nesse! contexto!
estudantil!que!a!ideia!de!um!grupo!de!cinéfilos/realizadores!começa!a!dar!os!primeiros!
passos,!como!conta!Leonardo!Laca.!

A!Trincheira!na!verdade!começou!comigo!e!Tião.!Eu!o!conheço!desde!os!
16!anos,!desde!o!colégio.!Ele!fez!vestibular!para!Administração!e!eu!fiz!
Comunicação,! Publicidade.! A! gente! mantinha! entre! alguns! amigos! (eu!
não! vou! dizer! um! cineclube),! mas! encontros! frequentes! para! assistir!
filme!na!madrugada!com!amigos.!Amigos!que!não! têm!nada!a!ver! com!
cinema!também:!Romero,!Gustavo!e!Bernardo.!A!gente!sempre!fazia!isso!
e!foi!aí!que!eu!comecei!a!mexer!com!café!também,!eu!sempre!fazia!café!
pra!galera.!Acredito!que!foi!no!terceiro!ano!na!casa!de!Tião!que!a!gente!
fez!uns!experimentos!em!VHS,!a!gente!não!tinha!nenhum!equipamento!
(tipo!edição),!a!gente!apenas!filmou!um!roteiro!da!gente!que!se!perdeu.!
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A!gente!também!frequentava!lista!de!discussões!de!cinema!na!internet:!!
infacinéfilos,! aquelas! do! geocities,! tinha! outra! que! era! cinema! amador,!
enfim.!Várias!listas!de!cinema!em!que!as!pessoas!compartilhavam,!tanto!
sobre! filmes,! como! pra! fazer! (LEONARDO! LACCA,! em! entrevista! à!
autora,!2013).!
!

As! atividades! de! assistir! aos! filmes! com! os! amigos! e! discutir! sobre! eles,! fazer!
experimentos!com!VHS!e!frequentar!as! listas!de!discussões!sobre!a!prática!na!internet!
(onde! as! pessoas! comentavam! como! fazer! determinado! set! de! iluminação! de! forma!
caseira,! como! garantir! certos! movimentos! de! câmera,! ou! mesmo! qual! câmera! ou!
programa!de!edição!utilizar)!instigaram!o!grupo!de!amigos!a!fazer!o!seu!primeiro!curta.!

Durante! a! programação! do! Festival! Cine8PE! de! 2003,! Leonardo! Lacca! e! Tião!
(Bruno!Bezerra)!conheceram!Roberto!Santos.!Roberto!era!cinéfilo,!tinha!uma!câmera!Hi8
8!e!gostava!muito!de!filmar.!Foi!com!a!câmera!de!Roberto!que!os!amigos!começaram!a!
ensaiar!para!fazer!Ventilador!(2004).!!

Leonardo! cursava! Comunicação! Social! –! Publicidade! e! Propaganda! na!
Universidade! Federal! de! Pernambuco.! A! atriz! do! filme! era! da! mesma! sala,! Luciana!
Freire.55!O! filme! foi! realizado!na! casa! de! uma! ex8namorada!de!Tião,! com!a! câmera! de!
Roberto,!contando!com!a!ajuda!dos!amigos!do!colégio!e!usando!as!dicas!de!iluminação!
da!internet.!

Eu! tinha! visto! nessas! listas! da! internet! que! isopor! era! uma! coisa!
interessante! para! difundir! a! luz.! Ventilador! a! gente! rodou! com! uma!
lâmpada! como! se! fosse! um! abajur! com! isopor! em! cima,! uma! lâmpada!
forte,! o! isopor! difundia! a! luz! pelo! quarto! inteiro,! um! quarto! pequeno,!
então!o!quarto!ficava!iluminado,!ultra8amador,!mas!era!noite,!a!primeira!
luz! que! a! gente! fez! junto! e! funcionou! pro! que! a! gente! queria!
(LEONARDO!LACCA,!em!entrevista!à!autora,!2013).!

!
No! Centro! de! Artes! e! Comunicação! da! Universidade! Federal! de! Pernambuco!

encontros! importantes! aconteceram! e! relações! foram! estreitadas,! culminando! na!
profícua!produção!audiovisual!contemporânea,!no!Estado.!Foi!no!ônibus,!durante!uma!
visita!(atividade!de!extensão)!da!turma!de!Publicidade!da!UFPE,!ao!Alto!José!do!Pinho,56!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!Luciana'trabalha'com'Artes'Plásticas'e'mora'no'Canadá.!
56!A" atividade" de" extensão" era" conhecer" a" Rádio" Comunitária," Alto" Falante," coordenada" pelo" músico"
pernambucano,,Canibal.!
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que! Leonardo! Lacca! conheceu! Marcelo! Lordello.! No! Diretório! Acadêmico! de!
Comunicação,! Leonardo! conheceu! Gabriel! Mascaro,! que! o! apresentou! a! Juliano!
Dornelles.!

!
No!corredor!de!comunicação!tinha!um!monte!de!gente!que!queria!fazer!
cinema,! mas! não! tinha! o! curso! de! cinema.! Alguns! optavam! por! fazer!
Rádio!e!TV!porque!achavam!que!isso!era!estar!mais!perto;!outros!faziam!
Jornalismo,!mas!Jornalismo!eu!tive!menos!contato!porque!era!de!tarde,!e!
tinha! muita! gente! que! fazia! Publicidade,! pensando! que! poderia! se!
aproximar! também,! como! foi! o! caso! de!Marcelo! e! outras! pessoas! que!
inclusive!são!da!minha!sala.!Por!exemplo,!Jonatas!Andrade,!que!trabalha!
com! artes! plásticas! hoje! também.! Alberto! designer! tinha! uma! galera!
massa!ao!redor,!essa!galera!já!tinha!o!interesse!(LEONARDO!LACCA,!em!
entrevista!à!autora,!2013).!

!

Nessa! época,! ainda! no! corredor! de! Comunicação,! surgiu! uma! oficina! que! uniu!
muita!gente!e!aproximou!a!turma!de!Publicidade!e!a!de!Radialismo.!Daniele!Duperron,!
que!tinha!estudado!cinema!em!Los!Angeles!e!possuía!uma!câmera!de!3ccd,57!uma!XL1!da!
Canon,!promoveu!uma!oficina!de!produção!audiovisual!e!disponibilizou!a!câmera!para!a!
realização!de!um!curta.!O!curso!foi!pago,!mas!o!valor!revertido!para!a!produção!do!filme.!
Foram! poucas! (cerca! de! duas)! aulas! teóricas! no! CAC! e! um! roteiro! foi! escolhido! pela!
turma!para!ser!produzido.!

!
A! gente! discutiu! e! escolheu! uma! ideia! que! inicialmente! era! de!Gabriel!
Mascaro,! se! chamava! Eros! e! Tanatos,! era! um! roteiro! meio! pesado.!
Marcelo! começou! a! trabalhar! no! roteiro,! eu! também.! Foi! algo! que! foi!
surgindo! e! as! funções! foram! divididas,! tinha! muita! gente! envolvida,!
inclusive! Daniel! Bandeira! se! envolveu! um! tempo! depois.! As! pessoas!
produziram!esse!curta!chamado!Sob'a'Mesa,!durante!um!final!de!semana!
em! Olinda.! As! pessoas! se! ajudavam,! mas! foi! estressante! porque! a!
maioria!estava! fazendo!aquilo!pela!primeira!vez,! e! como! foi!uma!coisa!
bem! coletiva,! todo! mundo! dava! pitaco! e! isso! pode! tornar! o! processo!
mais!lento.!É!um!filme!meio!maldito!que!todo!mundo!tem!vergonha!de!
ter! feito,! não! está! em! canto! nenhum,! acho! que! o! pessoal! destruiu!
(LEONARDO!LACCA,!em!entrevista!à!autora,!2013).!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57!Na#época#havia#uma#hierarquia#das#câmeras#digitais:#a#mini8DV,$que$tinha$1ccd#com#o#chip#de#cor;#a#3ccd,$
em#que#a#imagem#era#muito#superior,#e#a#que#filmava#em#24!quadros,)mais)próxima)do)cinema.!
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A!realização!do!curta!Sob'a'Mesa58!foi!interessante!por!conta!da!mobilização!dos!
estudantes!de!diferentes!cursos,!que!vieram!a!definir!as!áreas!que!se!dedicaram!a!seguir,!
a!partir!daquele!momento.!Marcelo!Lordello,!Gabriel!Mascaro!e!Leonardo!Lacca!fizeram!
a!direção!do! filme.!Os!estudantes!de!Radialismo!e!TV,!Pablo!Nóbrega,!Diogo!Balbino!e!
Phelipe!Cabeça59!trabalharam!como!diretor!de!Fotografia,!diretor!de!Arte!e! técnico!de!
Som,!respectivamente.!Raul!Luna,60!que!era!do!curso!de!Arquitetura,!e!Flora!Noberto,!de!
Jornalismo,!também!trabalharam!no!filme.!!

Dentro! dessa! lógica! de! produção! estudantil! e! autofinanciável,! o! professor! do!
Departamento!de!Comunicação!Social,!Eduardo!Duarte,!produziu!uma!trilogia!de!curtas,!
chamada! de! Doces! Apegos,! que! foram! exibidos! e! premiados! no! Festival! de! Vídeo! do!
Recife.!Seguindo!a!lógica!de!produção!universitária,!as!pessoas!votavam!no!roteiro!e!iam!
produzir,!as!pessoas!bancavam!juntas!e!geralmente!os!filmes!eram!exibidos!no!festival!
de!vídeo!da!cidade.!!

O! Departamento! de! Comunicação! tinha! equipamentos! assim! que!
chegava!e!demorava!um!ano!pra!tombar!e!o!professor!Eduardo!Duarte!
foi!importante!pra!tentar!deixar!as!coisas!mais!imediatas.!Ele!juntou!um!
pessoal! e! fez! um! grupo! de! cinema! que! tinha! a! lógica! de! financiar! o!
próprio! filme,! revezar! nas! funções,! produzir! outros! filmes,! resultando!
em!alguns! curtas.! Eu! filmei! um!que! também!é!meio!maldito,! chamado!
Interferência.!A!produção!foi!muito!grande,!a!gente!armou!um!ringue!de!
boxe! na! TVU,! tinha! cenas! com! criança,! cena! de! estúdio,! teve! cena! de!
sexo,!enfim.!O!resultado!não!foi!muito!interessante,!mas!foi!importante!
pra!mim!como!diretor!o! contato! com!cenas! características;! eu!aprendi!
muito!com!o!filme.!Diogo!Balbino!fez!a!arte,!Lívia!Melo!produziu,!Pablo!
Nóbrega! fotografou,! Marcelo! Lordello! ajudou! e! o! professor! Eduardo!
Duarte! atuou! (LEONARDO! LACCA,! em! entrevista! concedida! à! autora,!
2013).!
!

Depois!da!série!encontros!pessoais!e!profissionais,!e!das!experiências!partilhadas!
na! realização! dos! projetos! universitários,! a! Trincheira! Filmes! começa! a! tomar! forma,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!O"curta"Sob$a$Mesa!ganhou'o'primeiro'lugar'da'categoria%ficção%no%V%Festival%de%Vídeo%de%Pernambuco,%
no#ano#de#2003.!
59!Pablo&Nóbrega,&atualmente,&é&diretor&de&Fotografia&e&diretor&da&empresa&DUB&Color,&onde&trabalha&com&
correção' de' cor' em'diversas' produções' locais.'Diogo'Balbino' é' diretor' de' arte' e' cenógrafo,$ atuando$no$
mercado(publicitário(e(em(diversos(projetos(audiovisuais.(Phelipe(Cabeça(é(técnico(de(som(e(microfonista,(
trabalhando*em*filmes*em*Pernambuco*e*fora*do*Estado.*!
60!Raul% Luna% entrou% para% a% Trincheira% no% ano% seguinte% e% foi% um% dos% diretores% da% Eisenstein,' junto' com'
Leonardo(Lacca(e(Tião.(!
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incluindo! na! primeira! formação! os! estudantes! Leonardo! Lacca,! Tião! (Bruno! Bezerra),!
Raul!Luna,!Ana!Maria!Maia61!e!Marcelo!Lordello.!!

Na!verdade,!esse!nome!surgiu!quando!a!gente!lançou!Ventilador.!Porque!
antes!de!lançarmos,!no!prédio!de!Tião!a!gente!fez!uma!sessão!de!(junto!
com! uma! amiga! nossa,! Bruna! Pedrosa,! que! hoje! está! na! Fundação!
Joaquim!Nabuco! na! parte! de! Coordenação! de!Artes! Plásticas)! exibição!
de! Ventilador! na! TV! e! tinha! uma! exposição! de! litogravura! de! Bruna,!
depois! a! gente! exibiu! no! Capibar! também,! enfim.! Mas,! nessa! época,! a!
gente!começou!a!pensar!num!nome!e!trincheira!na!verdade!vinha!de!um!
grupo! de! amigos! que! via! filme! e! tal,! tinha! essa! coisa! de! adolescente!
assim! de! brincadeira! com! nome.! As! pessoas! acham! que! são! filmes! de!
guerrilha,! mas! não! tem! nada! a! ver.! Acho! que! o! nome! é! questão! de!
sonoridade,!de!achar!bonito,!gírias.!Talvez!a!símio!tenha!um!nome!que!
eles! tenham! uma! origem! que! faça! sentido! (LEONARDO! LACCA,! em!
entrevista!concedida!à!autora,!2013).!
!

Fundada!formalmente!em!2004,!a!produtora!teve!como!primeiro!projeto!o!curta!
Eisenstein'(2006).!No! curta,! todos!os! amigos! trabalharam!em!prol!da!primeira! grande!
produção! do! grupo.62!O! filme! foi! o! primeiro! projeto! da! Trincheira! a! receber! verba! do!
Governo! do! Estado! para! finalização.! A! partir! daí,! começaram! a! buscar! financiamento!
para!os!seus!projetos!em!audiovisual.!

A! gente! tinha!uma!pretensão!muito! grande.!Não! lembro! exatamente! o!
ano,!mas!em!2004,!quando!tiveram!os!editais!do!Minc,!a!gente!escreveu!
uns!três!projetos.!O!primeiro!projeto!que!a!gente!escreveu!foi!um!longa,!
Mentira'que'Tu'é'um'Tira,! tinha!dois!nomes!“mentira!que!tu!é!um!tira/!
em! dinheiro! de! macumba! não! se! mexe”,! era! um! filme! para! ser!
engraçadinho.! Relendo! tem!muita! coisa! boa! e!muita! coisa! horrível.! Eu!
lembro! que! a! gente! colocou! esse! longa! e! havia! poucos! longas! de!
Pernambuco! e! era! uns! dos! projetos! que! estavam! na! fase! seguinte.! Na!
época!não! tinha!orçamento!e!não!pediam!produtora!oficial,! teve!outro!
curta! que! nunca! foi! filmado,! Seios,! por! uma! consciência! grande! têm! a!
mesma!ideia!inicial!de!O'céu'de'Suely!que!se!chamava!Rifa_me.!Seios'era!
um! curta! sobre! um! casal! que! estava! passando! por! dificuldades!
financeiras!e!o!homem!rifava!o!corpo!da!mulher!(LEONARDO!LACCA,!em!
entrevista!concedida!à!autora,!2013).!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!Ana$Maria$Maia$hoje$trabalha$como$curadora$de$arte$em$São$Paulo.!
62!No#filme,#há#uma#sequência#gravada#na#ladeira#da#Misericórdia,#na#cidade#de#Olinda,#que#é#um#remake#da#
cena%da%escadaria%de%Odessa%no%filme%o%Encouraçado*Potenkim."!
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Após!10!anos!de!existência,!o!grupo,!hoje!formado!apenas!por!Lordello,!Lacca!e!
Tião,! acumula! a! realização! de! curtas! e! longas! premiados! em! festivais! nacionais! e!
internacionais.! Entre! os! filmes! produzidos! pela! Trincheira,! estão! os! curtas! Eisenstein'
(2006),! de! Tião,! Raul! Luna! e! Leonardo! Lacca;! Décimo' Segundo' (2007),! de! Leonardo!
Lacca,! fotografado! por! Marcelo! Lordello;!Muro! (premiado! no! Festival! de! Cannes! em!
2008),! de! Tião;!No' 27! (2008),! de! Marcelo! Lordello;! Ela'Morava' na' Frente' do' Cinema!
(2010),! de! Leonardo! Lacca;! Sem' Coração' (premiado! na! Quinzena! de! Realizadores! no!
Festival! de!Cannes! em!2014);! e! os! longas!Vigias! (2010),!Eles'Voltam! (2012),! dirigidos!
por!Marcelo! Lordello.!Mais! dois! longas! em!processo! de! finalização! e! com!previsão! de!
estreia!em!2014:!Animal'Político,'de!Tião,!e!Permanência,'de!Leonardo!Lacca.!

Segundo!o!diretor!Marcelo!Lordello,!o!mais!interessante!da!existência!do!grupo!é!a!
possibilidade!de!ver!seus!trabalhos!realizados.!Para!o!diretor,!a!ideia!de!três!diretores!se!
unirem,! para! trabalhar! nos! mesmos! filmes,! não! anula! o! ímpeto! autoral! de! cada!
participante.!Pelo!contrário,!o!trabalho!coletivo!permite!a!concretização!dos!filmes:!

Depois!da!amizade,!e!de!um!conhecer!o!outro,!eu!consigo!ver!identidade!
nos! filmes!de! cada!um.!Eu!vejo!Tião,!nos! filmes!de!Tião.!Vejo!Leo,!nos!
filmes!de!Leo.!E!por!ter!esse!comparativo,!eu!consigo!me!ver!nos!meus!
filmes.! Esse! privilégio! de! estar! percebendo! essa! autoralidade,!
conhecendo! os! caras! e! vendo! os! filmes! deles,! tanto! numa! relação!
autônoma,!como!numa!relação!conjunta,!é!único.!E!perceber!no!roteiro!o!
que! Leo! está! pensando,! o! momento! de! vida! do! cara! que! está! jogado!
naquele!roteiro.!Como!Tião,!no!cinema!que!ele!tá!conhecendo!e!as!coisas!
tão!no!outro! filme!dele.!E!me!perceber!nos!meus! filmes,! entender!que!
aquilo!é!uma!construção!colaborativa!dos! três,!mas!é!uma!pesquisa!de!
cada!um!também,!e!sentir!que!ambos!estão!apoiando!essa!pesquisa!do!
outro!faz!com!que!o!projeto!da!Trincheira!seja!meio!esse,!a!coisa!de!um!
suporte! e! ao! mesmo! tempo! de! uma! percepção! do! outro! ali! dentro.! E!
sentir!muito!orgulho!e!prazer!em!estar!ajudando!o!cara!a!se!realizar!ali,!
tanto!realizar!o! filme!como!realizar!a!ele!próprio,!sem!nenhum!tipo!de!
concessão,!o!que!eu!acho!mais!massa.!Que!isso!vem!lá!do!Ventilador,! lá!
no!Eisenstein,!de'Muro,! vem!dessas!coisas!de!estar!ajudando!o!amigo!a!
conseguir!estar!realizando!o!cinema!que!ele!quer.!Na!Trincheira!não!tem!
uma! forma! única! de! fazer,! ou! um! manifesto.! Acho! que! é! muito! mais!
auxiliar! o! outro! a! dar! vazão! a! si! nos! filmes! que! faz! (MARCELO!
LORDELLO,!em!entrevista!concedida!à!Série!Olhar,!2011).!
!

Os!membros! da! Trincheira,! diferentemente! dos! da! Símio! (que! por! vezes! podem!
chegar!a!não!participar!do!filme!dos!outros!como!membros!da!equipe),!se!dividem!em!
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diversos! cargos! em! todos! os! projetos.! Não! só! nas! funções! principais,! mas! como!
assistentes!de!Direção,!de!Produção!ou!até!mesmo!motoristas.!O!importante!é!ajudar!na!
realização!do!projeto.!!

Nessa!dinâmica!de!produção!adquirida,!os!membros!da!Trincheira!trafegam!por!
outros!grupos,! inclusive!das!diferentes!gerações,!participando!ativamente!do!esquema!
de! brodagem! descrito! a! seguir.! Leonardo! Lacca! comenta! sobre! a! sua! relação! com! as!
diferentes!gerações:!!

Nos! primeiros! períodos! da! faculdade,! conhecia! mais! Daniel! Bandeira.!
Marcelo!Pedroso!vim!conhecer!um!tempo!depois.!Juliano!eu!conheci!de!
uma! maneira! bem! engraçada;! eu! estava! conversando! com! Gabriel!
Mascaro!sobre!uma!ideia!e!Juliano!chegou.!Já!era!mais!amigo!de!Gabriel!
que!falou!para!ele!que!a!gente!estava!conversando!sobre!uma!ideia!e!ele!
já!chegou!com!aquele! jeitão!dele:!“qual!a! ideia?!Vamos!filmar!agora!”!e!
tal,! ele! já! estava! com! a! câmera! e! empurrou! a! gente! pra! filmar! logo!
naquele!mesmo!momento.! E! hoje! ele! se! tornou! um! grande! amigo,! um!
grande!parceiro,!trabalhou!nos!meus!filmes!agora.!!!
Eu!acho!que!Kleber!é!um!ponto!de!transição,!porque!ele!já!me!disse:!Ah,!
eu!tenho!vontade!de!pegar!uma!câmera!Mini8DV,!filmar!uma!coisa!muito!
simples.! E,! por! outro! lado,! ele! dialogou!muito! com! o! pessoal! da! outra!
geração.! Com! certeza,! ele! é! muito! mais! próximo! de! mim,! Juliano,!
Bandeira! do! que!Cláudio,! por! exemplo.! Apesar! de! que,! Cláudio...eu!me!
aproximei! muito! dele,! Marcelo! até! mais! por! conta! de! coisas! da! vida!
mesmo.!Ontem!estávamos!eu,!Tião,!Cláudio!e!Marcelo!na!mesma!mesa.!
Isso! tempo!atrás! seria!quase! impossível,!mas! se! aproximou!de!alguma!
forma! de! uma! mesa! de! bar,! não! se! aproximou! numa! troca! de! ideia.!
Cláudio! se! sentiu! atraído! depois! que! viu'Muro,! ele! ficou!muito! tocado.!
Num!debate!no!Cinema!da!Fundação,!ele!gritou!pra!Tião:!Ah,!você!deu!
uma!rasteira!na!nossa!geração!!É!interessante!perceber!a!outra!geração!
te!dar!o!valor.!Dou!muito!valor!a!Cláudio,!dou!muito!valor!a!Lírio.!Pode!
existir! um! conflito! mais! de! questões! humanas,! do! que! de! classe!
(LEONARDO!LACCA,!em!entrevista!concedida!à!autora,!2013).!
!

Uma!das!práticas!de!grupo,!da!qual!os!membros!da!Símio!e!o!cineasta!Kleber!
Mendonça!também!corroboram!é!o!screening:63!

Eu!vou!mostrar!uma!cena!para!Kleber,!Marcelo,!Tião,!eles!vão!dizer!tipo:!
“tira! essa! cena,! pelo! amor! de!Deus!”! A! gente! tem!um!desprendimento!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63!Screening(tests!são$uma$prática$muito$ comum$no$ cinema$americano$de$ se$ fazer$ sessões$de$ teste$ com$
audiência(antes(do(lançamento(dos(filmes.(!
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maior!em!relação!às!cenas,!em!relação!a!potencializar!o!filme.!Com!meu!
filme,!eu!mostrei!pra!todos!e!eles!falaram!umas!coisas!bem!importantes!
que! me! ajudaram! a! tomar! decisões! mais! difíceis.! Acho! que! a! gente!
mostra!muito!o!filme!um!ao!outro,!isso!é!muito!interessante.!Gabriel!me!
chamou!pra!ver!o! filme!junto!com!Tião,!agora!a!pouco.!Ele!me!chamou!
pra! ver! o! novo! longa! dele,! depois! chamou! Pedroso,! Juliano! e! Moloco!
(Daniel!Aragão),!e!a!galera!fala!mesmo!que!está!uma!merda!e!a!pessoa!
vai!trabalhar.!Eu!vi!o!filme!de!Kleber!seis!vezes,!ele!mostrou!pra!muitos!
amigos,!eu!mostrei!Permanência!pra!muita!gente,!vamos!mostrar!Animal'
Político...!(LEONARDO!LACCA,!em!entrevista!concedida!à!autora,!2013)!
!

Eles'Voltam! (2013),! primeiro! longa! de! ficção! do! diretor!Marcelo! Lordello! e! da!
Trincheira!Filmes.!Inicialmente,!o!filme!era!um!curta8metragem,!e!ganhou!o!dinheiro!de!
um!edital,!para!a!sua!realização.!Três!anos!depois!e!após!terminar!a!montagem!de!Vigias,!
Marcelo! transformou! o! roteiro! em! um! longa.! Marcelo,! em! conversa! com! a! autora,!
contou:! “O! que! deu! força! para! realizar! um! longa! com!um!orçamento! de! curta,! 40!mil!
reais,!foi!Amigos'de'Risco.!Se!os!meninos!da!Símio!conseguiram,!nós!também!podemos!”!
A!produção!teve!percalços,!mas!o!clima!de!amizade!e!confiança!fazia!andar!o!processo.!O!
filme!dividiu!o!prêmio!de!Melhor!Filme!no!45o!Festival!de!Brasília!em!2012!junto!com!
Era'Uma'Vez'Eu,Verônica.!

Na! filmografia! do! diretor! Leonardo! Lacca,! os! afetos! emergem!da!memória.! Em!
Décimo'Segundo,! um! casal! se! reencontra! após! anos! de! um! final! de! namoro! e! revive! o!
sentimento,!através!das!palavras.!Em!Ela'Morava'na'Frente'do'Cinema'é!revelado!a!partir!
dos!diálogos!dos!personagens!de!Leonardo,!das!pessoas!comuns!que!se!relacionam.!No!
cinema!de!Tião,! o! afeto! está!no! impacto! imagético,! fruto!de!uma! forte! relação! com!as!
artes! plásticas,! como! é! possível! ver! no! filme' Muro,! por! conta! das! instalações! e! das!
estranhas! situações.! No! cinema! de! Marcelo! Lordello,! o! afeto! está! na! sutileza! dos!
movimentos!de!câmera!e!no!fluxo!temporal!do!mundo!do!jovem!da!classe!média!e!nos!
seus!deslocamentos.!!

!
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2.8*Coletivos*de*Audiovisual*

*

Na!virada!para!o!século!XXI,!a!brodagem!se!expandiu!pela!cena!audiovisual!local!e!
vários!coletivos!de!cinema!surgiram!na!cidade.!A!maior!parte!dos!coletivos!é! formada!
por!estudantes!oriundos!dos!cursos!do!Departamento!de!Comunicação!Social!da!UFPE.!
Devido!ao!número!expressivo!de!pessoas!trabalhando!com!audiovisual!em!Pernambuco,!
tornou8se! necessária! a! catalogação! de! todas! as! pessoas! envolvidas! com! a! realização.!
Nesta!tese,!resolvemos!focar!na!história!dos!coletivos!mais!atuantes!e!que!têm!chamado!
atenção!do!público!para!além!do!Estado.!Convocamos,!então,!brevemente!a!história!dos!
coletivos:!Asterisco,!Jacaré,!Vurto!e!Surto!&!Deslumbramento.!

*

Asterisco*

O!Coletivo!Asterisco!surgiu!em!2006,!quando!os!estudantes!do!curso!de!Rádio!e!
TV!da!UFPE,!Felipe!Peres!Calheiros,!Evandro!Dunoyer,!Paulo!Sano,!Rafael!Travassos!e!
Sérgio!Santos,!muito!interessados!por!cinema,!tiveram!a!ideia!de!construir!um!coletivo!
de!audiovisual,!depois!de!realizar!alguns! filmes! juntos!para!os! trabalhos!da! faculdade.!
Quando!surgiu,!a!ideia!dos!estudantes!era!de!aprender,!praticar!e!experimentar.!

Todo!mundo! estava! experimentando! realizar! e! a! gente! se! dividia! nas!
várias! atividades,! mas! ao! longo! do! tempo! as! pessoas! do! coletivo! se!
especializaram!em!uma!área!mais! que!outra.! Eu! sempre!me! interessei!
mais!pela! fotografia,!pela!direção!e! roteiro.!Paulo!Sano! se!especializou!
em!montagem,!muito!embora! também!dirija.!Rafael!Travassos! tem!um!
portfólio! importante! na! área! de! som! para! audiovisual! e! depois!
constituiu!uma!sociedade!com!outro!especialista!na!área!de!som,!que!é!
Nicolau! Domingues,! mas! também! já! dirigiu! filmes! e! percorre! outras!
áreas! do! cinema.! Evandro! Dunoyer! naquela! época! era! pesquisador,!
estava! fazendo! um!mestrado,! e! sempre! foi! uma! pessoa! que! teve! uma!
aproximação!muito!grande!com!o!universo!da!teoria!do!documentário!e!
que! também! tem! começado! a! realizar! produtos! recentemente.! Sérgio!
Santos!é!outra!pessoa!que!também!passou!por!diversas!áreas,!entende!
um!pouco!de!tudo!e!também!dirigiu!alguns!filmes!de!ficção!no!coletivo!
(FELIPE!PERES,!em!entrevista!concedida!à!autora,!2014).!!
!

Os! cinco! integrantes!do!grupo! têm!um!perfil! bastante!questionador!em!relação!
aos!assuntos!políticos.!A!identidade!do!coletivo!é!marcada!por!uma!contestação!política!
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e! inquietude!audiovisual! impressa!nos!filmes,!ao!longo!de!dez!anos.!O!curta8metragem!
Acercadacana! (2010),! dirigido! por! Felipe! Peres,! conta! a! história! da! luta! de! Maria!
Francisca! Lima,! a! última! resistente! das! terras! de! onde! uma! empresa! de! etanol! e! a!
expansão!do!latifúndio!canavieiro!decidiram!expulsar!as!famílias!que!trabalharam!lá!por!
gerações.! O! poder! do! documentário! é! usar! o! aparato! cinematográfico! como! justiça!
social.!O!filme!recebeu!os!prêmios!de!Melhor!Filme!e!Melhor!Montagem!no!Festival!de!
Brasília!de!2010.!

Felipe! Peres! dirigiu! curtas! e! produtos! para! televisão.! A! maioria! dos! projetos!
contou!com!a!colaboração!mais!diversa!de!todos!os!que!fazem!o!coletivo.!Sempre!houve!
um! interesse! em! debater! as! propostas! dos! filmes.! O! Coletivo! Asterisco! nunca! se!
constituiu! enquanto! empresa! ou! sociedade,! nem! participa! de! reuniões,! facilitando! o!
fluxo!mais!orgânico.!!

É! como! se! o!Asterisco,! pelo!menos!para!mim,! dissesse! respeito! a! uma!
assinatura!que!a!gente!construiu!ao!longo!do!tempo.!Que!diz!respeito!a!
essa!história!que!a!gente!tem!em!comum,!mas!que!não!necessariamente!
precisa!dizer!respeito!a!um!grupo!que!tem!uma!identidade!específica!e!
que!vai! responder!de!uma! forma!especial!a!um!modo!de! fazer!cinema.!
Enfim,!acho!que!Asterisco!para!mim!significa!muito!mais!esse!senso!de!
que! temos! uma! trajetória! juntos! e! que! a! gente! dá! nome! a! essa!
construção! de! cada! um! junto! que! ficou! essa! coisa! bacana! de! realizar!
também!junto,!então!é!comum!que!a!gente!esteja!se!desdobrando!nessa!
atividade.!Todos!os! filmes!que! realizei! foram!com!participação! intensa!
das! pessoas! do! coletivo! (FELIPE! PERES,! em! entrevista! concedida! à!
autora,!2014).!
!

Aos!poucos,!os!integrantes!foram!tocando!os!seus!projetos!individuais!e!contando!
com!a!colaboração!de!outros!parceiros,!como!os!cineastas!Luís!Henrique!Leal,!Marcelo!
Pedroso!e!Rafael!Cabral.!Entre!os!principais!trabalhos!do!grupo,!estão:!Até'Onde'a'Vista'
Alcança! (2007),! de! Felipe! Peres,! um! curta! que! mostra! uma! comunidade! quilombola,!
onde!a!partir!de!uma!reunião!de!membros!da!associação!surge!a!ideia!de!organizar!um!
bingo!e!arrecadar!recursos!para!alugar!um!ônibus!e!levar!pessoas!de!várias!idades!que!
ainda!não! conhecem!o!mar;!Dia'de'Clássico! (2010),! de!Paulo! Sano! e!Rafael!Travassos,!
que! mostra! a! cidade! do! Recife! em! um! dia! de! jogo! dos! times! clássicos! do! futebol!
pernambucano;! e! Malunguinho! (2012),! de! Felipe! Peres,! um! média8metragem! para!!
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televisão,! transformado! em! curta.! Trata! da! história! da! divindade! guerreira,! negra! e!
índia,!ícone!da!resistência!quilombola!no!Recife.!!

Jacaré*

Em!2008,!o!estudante!de!Jornalismo!da!UFPE,!João!Lucas,!realizou!o!seu!projeto!
de!conclusão!de!curso!junto!com!os!estudantes!Hugo!Coutinho,!na!função!de!diretor!de!
Fotografia,!e!Rafael!de!Amorim!e!Leandro!Santonioni,!como!pesquisadores!e!diretores.!O!
projeto!era!um!curta8documentário!sobre!a!relação!dos!animais!e!homens!da!cidade!do!
Recife.!O!animal!escolhido!para!ser!representado!foi!o!jacaré,!predominante!no!ambiente!
urbano! da! cidade! em! época! de! chuva.! O! filme! ficou! pronto! em! janeiro! de! 2009! e! é!
considerado!o!projeto!embrião!do!Coletivo!Jacaré.!!

O! grupo! foi! criado! com!a! intenção!de! ser!uma!empresa!produtora!de! cinema!e!
audiovisual!independente.!Em!2009,!o!coletivo!idealizou!o!Festival!de!Arte!Livre!Pai!da!
Mata,! que! ocorre! próximo! à! reserva! florestal! do! bairro! de! Dois! Irmãos.! Há! uma!
tendência!natural!para!o!ativismo!no!grupo,!principalmente!na!contestação!da!relação!
homem8natureza.! Busca! participar! de! manifestações! e! ações! políticas,! através! de!
transmissão!(streaming)!e!cobertura!audiovisual.!!

O!Coletivo!Jacaré!produz,!de!forma!independente,!filmes!de!ficção,!documentários!
e! institucionais,! financiados! por! editais! públicos.! Entre! os! trabalhos! realizados! pelo!
coletivo,! estão:! É' Por' Aí,! uma! série! sobre! mobilidade! urbana;! Cinema' Império,!
documentário! sobre! o! antigo! cinema! de! bairro! localizado! em! Água! Fria;! o! curta! de!
ficção,!Compartilhe.!Copie,'é'legal,!uma!crítica!às!leis!antipiratarias.!Desde!2010,!o!grupo!
iniciou!uma!parceria!com!a!TV!Pernambuco!e!participa!de!vários!projetos!para!televisão.!!

O! grupo! faz! suas! produções! de! forma! horizontal,! atua! de! maneira! não!
hierárquica.!Como!os!quatro!integrantes!dominam!as!áreas!de!fotografia,!som!e!edição,!
alternam!as!funções!a!cada!projeto.!!

Vurto*

O!Coletivo!Vurto!é!um!projeto!desenvolvido!por!Marcelo!Pedroso!e!Felipe!Peres,!
a! partir! de! uma! inquietude! dos! realizadores,! de! poder! realizar! rapidamente! produtos!
audiovisuais,! sem! ter! de! captar! recursos,! formar! equipe,! passar! por! uma! edição!
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demorada,!não!ter!de!distribuí8los!estritamente!no!circuito!de!festivais,!mas!sim!através!
da!internet.!!

A! ideia! da! dupla! de! diretores! era! usar! a! internet! como! um! lugar! de!
experimentação! de! linguagem,! que! bebesse! de! diversas! fontes! audiovisuais,!
experiências! da! televisão,! do! cinema,! da! publicidade! e! até! de! outros! produtos! para!
internet.!Assim,!foi!criado!o!site'www.vurto.com.br,!para!o!público!ter!acesso!a!intenções!
de! realização!dos!diretores.!Os! filmes!em!geral! são!curtos,! feitos!para! ser! lançados!no!
próprio!site!e!não!necessariamente!dirigidos!por!Felipe!ou!Marcelo.!Podem!ser!projetos!
de!parceiros!desde!que!queiram!ser!lançados!na!internet.!

O!termo!Vurto!veio!de!uma!ideia!que!a!gente!teve,!a!partir!de!um!verbo!
popular!que!é!usado!principalmente!na!Zona!da!Mata!de!Pernambuco.!
As!pessoas!falam!em!Vurtar8se,!é!como!uma!corruptela!de!vulto.!É!como!
se!as!pessoas!na!Zona!da!Mata!tivessem!dando!uma!outra!atribuição!ao!
substantivo! vulto.! “Ah! fulano! vurtou8se,”! é! como! se! fulano! tivesse!
desaparecido,!se!transformado!em!vulto.!Para!a!gente!transformar!esse!
verbo! de! volta! a! um! substantivo,! pensamos! em! Vurto.! E! acabou!
significando!um!pouco!dessa!história!não!muito!bem!resolvida,! rápida,!
de!experimentação,!que!a!gente!não!consegue!definir!rapidamente!o!que!
é,! mas! que! isso! existe,! está! presente,! isso! pode! agir! rapidamente! no!
espaço!e!no!tempo!em!algum!grau.!A!inspiração!foi!essa!para!a!utilização!
do!nome!Vurto! e! é! esse!que! tem!sido!o! significado!desse! trabalho!nos!
últimos!anos!(FELIPE!PERES,!em!entrevista!concedida!à!autora,!2014).!!
!

Desde! 2011,! o! coletivo! tem! realizado! peças! audiovisuais.! Em! geral,! os! filmes!
tocam!em!assuntos!que!dizem!respeito!a!questões!de!poder!na!cidade!e!no!mundo.!Por!
tratar!da!vida!urbana!e!do!cotidiano!na!cidade!do!Recife,!as!peças!têm!sido!usadas!em!
espaços!de!discussão!e!influenciado!de!alguma!forma!a!opinião!pública!local.!!

Surto!&!Deslumbramento!

O! Coletivo! Surto! &! Deslumbramento! surgiu! em! 2012,! durante! uma! viagem! de!
estudantes!da!Pós8Graduação!em!Comunicação!da!UFPE,!para!o!congresso!da!Asaeca,64!
na! Argentina,! em! 2011.! Fundado! pela! vontade! de! fazer! o! primeiro! filme,!Mama,! os!
estudantes! Chico! Lacerda,! Rodrigo! Almeida! e! André! Antônio,! ao! voltar! da! viagem,!
chamaram!Fabio!Ramalho,!que!na!época!fazia!doutorado!sanduíche!em!Montreal.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64!Associación)Argentina)de)Estudios)sobre)Cine)y)Audiovisual.!
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Os! integrantes! do! coletivo! têm! uma! postura! de! contestação! em! relação! a! uma!
certa!heteronormatividade!soberana!no!cinema!realizado!em!Pernambuco,!e!ainda!com!
a! abordagem! política! –! sisuda,! solene,! orgulhosa,! e! autoimportante! (nas! palavras! de!
Chico!Lacerda)!–!também!preponderante!no!cinema!local.!Tinham!o!desejo!de!contestar,!
trazer! alternativas! à! normatividade! audiovisual.! Da! contestação! à! falta! de! uma!
sensibilidade! gay! no! cinema! pernambucano,! criaram! os! nomes! Surto! &!
Deslumbramento.!!

O! coletivo! tem! interesse! em! uma! estética! que! se! relaciona! com! o!
artifício,! a! frivolidade,! a! pinta! e! a! irreverência,! como! formas! de!
intervenção.! Enfim,! tem! a! ver! com! a! vontade! de! algo! que! a! gente!
chamava,!meio!brincando!(mas!nem!por!isso!com!menos!convicção!),!de!
virada!travesti.!Daí!os!nomes!dos!coletivos,!que!surgiram!como!paródias!
dos! nomes! do! projeto! Vurto! e! do! Coletivo! Alumbramento,!
respectivamente.!Hoje,!no!entanto,!o!grupo!compartilha!da!convicção!de!
que! o! cenário! mudou! completamente,! com! uma! leva! muito!
representativa! de! filmes! que! seguem! essa! via! do! artifício,! da! afetação,!
sendo! Doce' Amianto,! de! Guto! Parente,! e! Uirá' dos' Reis,! o! mais!
emblemático!deles.!De!fato,!poderíamos!dizer!que!Doce'Amianto!tornou!
sem! sentido! a! paródia! ao! Alumbramento!! (FÁBIO! RAMALHO,! em!
entrevista!concedida!à!autora,!2014).!
!

Ao! mesmo! tempo! em! que! as! ideias! para! os! filmes! são! muito! discutidas! pelo!
grupo,!cada!um!tem!sua!própria! ideia!e! trabalha!de!uma!forma!autoral.!Quem!dirige!o!
projeto!também!monta!o!filme.!Até!então,!os!filmes!são!independentes!de!editais.!Tudo!é!
na!base!do!esforço!pessoal,!da!produção!compartilhada!e!todos!tentam!dividir!tudo.!!

No!geral,! as! funções! são!bem! flutuantes,!dependendo!da!disposição!de!
cada!um.!Todos!topam!atuar,!e!a!gente!pensa!papéis!que!caibam!melhor!
ao!físico!e!personalidade!de!cada!um.!Todos!topam!também!fazer!o!que!
for! necessário,! som,! arte,! figurino,! produção! de! set,! etc.! Tirando! a!
fotografia,! de! que! sou! mais! próximo,! ninguém! tem! especialização! em!
uma! função! específica,! todo! mundo! é! meio! amador! em! tudo,! então! a!
gente!se!permite!dividir!as!funções!de!acordo!com!as!vontades!de!cada!
um! e! necessidades! do! filme,! todo! mundo! meio! que! aprendendo!
enquanto! faz! (CHICO! LACERDA,! em! entrevista! concedida! à! autora,!
2014).!
!

Outra!característica!do!grupo!é! ter!de! trabalhar!on8line.!Por! ser!pesquisadores,!
além! de! realizadores,! durante! as! viagens! no! curso! de! doutorado! não! fazem! reuniões!
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presenciais.! A! comunicação! acontece! através! de! chats! privados! pelo! facebook! e! em!
conversas!de!bar,!ambos!em!fluxo!contínuo.!Além!dos!integrantes!principais!do!coletivo,!
contam! com! a! participação! de! outros! amigos! que! integram! o! processo! de! diferentes!
maneiras:! Pedro! Neves,! Erick! Volgo,! Thales! Oliveira! e! Cíntia! Guedes! no! elenco,! entre!
outros.!E!o!amigo!Sócrates!Alexandre!(Sosha),!com!quem!realizaram!o!filme!Metrópole.!

No! primeiro! projeto! do! Coletivo,!Mama! (2013),! dois! amigos! de! ressaca! bebem!
vinho!enquanto!discutem!o!fascínio!pela!música!Mama,!de!Valesca!Popozuda.!Estudo!em!
Vermelho! (2013),! em! um! prólogo,! dois! atos! e! um! número! musical,! o! filme! traz! uma!
releitura!humorada!do!videoclipe!da!música!Wuthering'Heights,!da!cantora!Kate!Bush.!
Casa' Forte! (2013),! sobre! o! tradicional! bairro! da! zona! norte! do! Recife! povoado! por!
fantasmas!de!um!relacionamento.!A!narrativa!traz!um!diálogo!em!off!de!conversas!sobre!
relacionamentos! gays! e! a! aristocracia! recifense,! ilustrada! por! vários! planos! fixos! de!
fachadas!de!prédios!do!bairro.!!

Ao! final!desta! longa! trajetória!do! cinema!em!Pernambuco,! comprovamos!que!a!
existência!de!grupos!e!a!reunião!de!pessoas!em!torno!da!produção!audiovisual!local!são!
recorrências!históricas.!Esta!marca!do!modo!de!produzir!pernambucano!é!intensificada!
na!última!década,! com!o! advento!do!digital.!O! fácil! acesso! aos! aparatos!de! captação!e!
edição!de! imagem!e!som!surge! junto!ao!desejo!de!representação!(histórico!na!cidade),!
promove! um! surto! de! formação! de! grupos! e! coletivos! de! produção! audiovisual,! na!
última!década.!Associando!essa!história!à!abertura!das!políticas!públicas,!à!consolidação!
do!Edital!Audiovisual,! aos! festivais!de! cinema! locais! e! ao!público!das! salas!de! cinema,!
partimos! para! um! mapeamento! dos! espaços! cinematográficos,! para! revelar! como! a!
cidade!vai!suportar!a!cena.!!

!

!

!

!

!

!

!
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Capítulo*3*

A*CIDADE*

*

“Como! a! escrita,! a! invenção! das! imagens! é! um!meio! de!
convocar!o!mundo!simbolicamente”!!

(AUMONT,!2004,!p.80)!

!

São! diversas! as! apropriações! do! espaço! e! da! cidade,! esboçando! uma! geografia!
repleta! de! novos! endereços,! personagens! e! climas.! Da! cinematografia! que! surge! em!
Pernambuco! a! partir! do! século! XX,! a! cidade! nasce! província,! se! transforma! em!
metrópole!e!vive!na!sua!multiplicidade!única:!no!melodrama!da!moderna!província!em!A'
Filha' do' Advogado! (1925);! no! Recife! fedorento! de! cor! Amarelo'Manga;! na! metrópole!
(em)balada!do!Árido'Movie;!na!periférica!personagem!do!Rap'do'Pequeno'Príncipe'contra'
as'Almas'Sebosas;!no!Recife!Deserto!de!felicidade!e!nenhum!afeto!às!suas!mulheres;!no!
cenário!de!época!de!um!Baile'Perfumado;!nos!anseios!e! incertezas!dos!moradores!das!
coberturas! em! Um' Lugar' ao' Sol! (2009)! e! das! palafitas! de! Avenida' Brasília' Formosa!
(2010);!no!Recife!assoberbado!de!uma!violência!física!e!arquitetônica!de!O'Som'ao'Redor!
(2012).! Uma! cidade! que! é! capaz! de! subverter! o! seu! úmido! calor! (in)suportável! e! se!
congela!aos!olhos!de!Kleber!Mendonça,!em!Recife'Frio!(2009).!!

Em! cada! filme,! uma! cidade.! Em! cada! canto! da! cidade,! um! filme.! Em! cada! local,!
uma!história! e! vice8versa.!Múltipla,! híbrida,! heterogênea! e! repleta! de! contrastes.!Uma!
cidade! que! se! transforma! e! afirma! sua! heterogeneidade! a! cada! nova! representação! a!
qual!é!sujeita.!Uma!cidade!com!a!vocação!para!ser!o!que!não!é.!A!vocação!para!a!imagem!
chama! a! cidade:! Recife.! A! cidade! convida! os! jovens! cineastas! para! usufruí8la! e!
representá8la.!

A!representação!da!província,!no!início!do!século!XIX,!surgiu!como!uma!forma!de!
mercadoria,!conforme!Cunha!(2010).!As!primeiras!projeções!aconteceram!no!centro!do!
Recife,! no! Animatógrafo! da! Rua! da! Imperatriz,! em! 1902.! Em! relação! à! produção,! há!
registros! de! cinejornais! e! documentários! na! década! seguinte.! Já! a! produção!
cinematográfica!de! “posados”!da! cidade! se! concentrou!entre!os! anos!1923!e!1931,!no!
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Ciclo! do! Recife,! quando! a! representação! pela! primeira! vez! começou! a! interferir! na!
produção!de!imagens!técnicas!na!cidade:!!

O!Ciclo!faz!a!cidade!acreditar!no!desafio!de!tornar8se!centro!produtor!de!
imagens! técnicas! [...]! O! Ciclo,! comandado! por! pequenos! burgueses! e!
operários,! conseguiu! convencer! a! elite! recifense,! os! comerciantes! da!
cidade,! não! apenas! a! financiar,! mas! a! participar,! muitas! vezes! como!
meros!figurantes,!da!produção.!Este!vínculo!entre!jovens!remediados!e!a!
burguesia!deu!ao!Recife!uma!posição!diferenciada!no!quadro!da!cultura!
urbana!periférica!moderna!e,!por!um!breve!momento,!a!cidade!adotou,!
de!fato,!a!tarefa!de!se!representar!através!de!imagens!técnicas!(CUNHA,!
2006,!p.!27).!
!

Os!filmes!seguiam!a!linguagem!dos!clássicos!americanos,!mas,!ao!mesmo!tempo,!
obras!como!Aitaré'da'Praia! (1926)! já! inovavam!o!cinema!do!Nordeste!pela!escolha!de!
elementos! regionais,! ao! introduzir! como! personagens! pescadores! locais.! A! busca! por!
elementos!da!região!pode!ter!sido!uma!influência!do!movimento!regionalista!no!cinema!
local!(SILVA,!1995,!p.!31).!!

No!início!da!década!de!1920,!o!Recife!foi!bastante!agitado!culturalmente.!Por!um!
lado,! por! intermédio! de! Gilberto! Freyre,! e,! por! outro,! por! um! pequeno! grupo! de!
renovadores!intelectuais,!que!se!reunia,!se!completava!e!se!agitava,!nas!mesas!de!bares!e!
cafés,! em! torno! da! Revista' Norte.! Como! faziam,! à! sua! maneira,! os! intelectuais! dos!
grandes! centros! europeus! em! torno! de! mesas! de! cafés! (Coupole,! Rotonde,! Dôme,!
Anglais),!em!Montmatre!e!em!outras!esquinas,!que!muitas!afirmações!e!normas! foram!
seguidas! e! registradas,! assim! também,! à! moda! europeia,! constituiu! um! núcleo! de!
intelectuais! na! Esquina! Lafayette,65!entre! a! Av.! Guararapes! e! a! Rua! Imperial,! no! Café!
Continental! (BARROS,! 1985,! p.! 153).! Luís! Jardim,! um! dos! fundadores! do! Cenáculo!
Lafayette,!em!testemunho!no!livro!de!Souza!Barros!(1985),!O'Recife'na'década'de'20,!fala!
da!dinâmica!do!grupo.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65!O!nome!Lafayette!se!deve!à!charutaria!e!ponto!de!cigarros!da!Fábrica!Lafayette.!Era!uma!loja!
bem!cuidada,!com!estantes!envidraçadas!e!envernizadas,!onde!sempre!pontificava,!com!ares!de!
ministro!do!Império,!um!senhor!decentemente!vestido,!camisa!de!peito!duro!e!gravata,!punhos!
supostos! ou! soltos! onde! brilhavam! as! abotoaduras! de! ouro.! As! mesas! do! Continental! se!
estendiam! na! calçada! larga,! à! sombra! de! oitizeiros! e! se! aproximavam! quase! da! esquina.! Daí!
aparecer!o!nome!do!Café!Continental!em!certas!notas!ou!referência,!como!o!de!Café!da!Lafayette!
ou!simplesmente!Lafayette.!!
!
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A! partir! dos! fins! de! 25,! retornando! o! hábito! desde! 1918,! fui! um! dos!
fundadores,!pela! frequência,!da!calçada!da!esquina!Lafayette,! em!certo!
café! cujo! nome! não! era! Lafayette! (Café! Continental).! Ali! discutíamos,!
falávamos! de! tudo.! O! grupo,! aliás,! era! heterogêneo,! não! constituído!
apenas!de!quem!gostasse!de!literatura!e!arte.!Albuquercão,!por!exemplo,!
agenciador! de! anúncios! de! jornais,! era! figura! indispensável.! Antes,!
quando! o! Borba! estava! no! Recife,! apareciam! o! velho! Fernando! Griz,!
Manuel! Augusto,! Esmaragdo! de! Freitas,! alguns! políticos! e! Ascenso!
Ferreira.!O!velho!barroco!do!Recife!fazia!parte!das!nossas!preocupações,!
assim! como! as! coisas! típicas,! a! comida,! os! folguedos! populares,! o!
carnaval.! Queríamos,! e! ainda! queremos,! o! velho! Recife! com! a! sua!
expressão!própria,!o!seu!caráter,!os!seus!dois!rios!outrora!pachorrentos!
a! deslizar! barrentos! ao! longo! das! ruas.! Éramos! consumidores! de!
abacaxis!dos! canoeiros!que!encostavam!perto!das!velhas!gameleiras,! a!
enfeitar!o!cais!ali!atrás!da!Biblioteca.!Fiz!parte!da!romântica!Revista'do'
Norte,'de!aparecimento!tão!remoto!quanto!o!Cometa!Halley,!Zé!Maria!e!
seus!tipos,!o!seu!amor!pelos!papéis,!pelas!máquinas! impressoras!–!são!
páginas!de!um!passado!curioso!(Testemunho!de!Luís!Jardim!in!BARROS,!
1985).!
O! movimento! modernista! do! Nordeste! localizou8se! quase!
exclusivamente! no! Recife.! Seria! uma! decorrência! ainda! da! capital!
regional! que! guarda! até! hoje! essa! posição! de! centro! de! cultura! e! de!
irradiação! na! área.! Era! uma! cidade! com! emulação,! com! um! porto! de!
região,! com! livrarias! que! se! orgulhavam! de! acompanhar! o! vient' de'
paraître! de! Paris! e! de! outras! capitais! europeias.[...]! Se! não! tinha!
condições!de!dar!maior!força,!de!comunicação!às!suas!atitudes!e!ao!seu!
pensamento,! não! deixava! porém! de! “cozinhar”! e! de! promover! uma!
agitação! dentro! da! corrente! de! ideias! que! ia! avassalando! o! mundo!
(BARROS,!1985,!p.!1548155).!

!

3.1*O*Cinema*e*a*Cidade*

*

“A!história!do!cinema,!como!toda!história,!consiste!no!que!sobrevive.”!Isso!inclui!
não! apenas! os! próprios! filmes,!mas! as!memórias! e! os! escritos! de! quem!participou! ou!
experimentou!as!obras.!Mesmo!que!um!determinado!filme!não!mais!exista!ou!esteja!em!
total! estado!de!degradação,66!ele!pode! continuar! a! ser!parte!da!história!do! cinema,! se!
tem!valor!narrativo,!ou,!no!nosso!caso,!se!o!filme!tem!valor!por!representar!uma!vitória,!
por!ser!feito!em!um!lugar,!onde!até!sua!realização,!era!impossível!se!fazer!cinema.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!Como$ é$ o$ caso$ de$ alguns$ filmes$ pernambucanos,$ que,$ pela$ falta$ de$ preservação,$ se$ perderam$ com$ o$
tempo,'como'os'filmes'realizados'por'jovens'cineastas'no'início'da'década'de'1980.!
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Um! tempo! e! um! lugar! onde! não! havia! recursos! financeiros,! equipamentos!
cinematográficos,! nem! técnicos! que! pudessem! operar! os! equipamentos,! ou! mesmo!
profissionais.!Entretanto,!sempre!houve!uma!vontade,!um!desejo!de!um!grupo!de!jovens,!
que!unem!suas!forças!e!mostram!que!podem!fazer!cinema.!E!não!só!podem!fazer!cinema,!
como!podem!fazer!um!cinema!autoral,!e!ainda!mostrar!um!ponto!de!vista!diferente!do!
mainstream!com!total!liberdade!estética!e!narrativa.!!

Talvez! por! isso,! aqui! seja! o! melhor! lugar! para! produzir.! Porque! podemos!
adicionar!a!essas!contribuições!a!grande!produção!cultural!que!existe!em!Pernambuco,!e!
o!sofrimento!do!nordestino,!que! transforma!em!arte!a!sua!experiência!de!vida.!Alguns!
filmes!podem!não!ter!sobrevivido!ao!tempo,!mas!resiste!este!desejo!incrustado!nos!que!
transitam/habitam!este!lugar.!Novos!grupos!se!formam.!Um!valor!afetivo!que!é!fruto!das!
relações!que!foram!construídas!antes,!durante!e!depois!do!filme.!

Quando! a! história! é! contada! a! partir! das! memórias! afetivas! das! pessoas! que!
fizeram! parte! dela.! Experimentou,! vivenciou! e! fez! parte! da! escrita! de! uma! história.! A!
história!do!cinema!sobrevive!nos!filmes!e!deixa!parte!dela!nos!lugares!por!onde!passa.!!

As!cidades!sempre!foram!uma!fonte!de!inspiração!na!poesia,!na!literatura,!muitas!
vezes!atravessando!obras!completas.!O!Recife!é!uma!dessas!cidades!singulares,!evocada!
nas! canções! de! Capiba! e! Nelson! Ferreira,! proferida! nos! versos! de! Carlos! Pena! Filho,!
Manuel!Bandeira,!Ascenso!Ferreira,!João!Cabral!de!Melo!Neto!e!Joaquim!Cardozo,!entre!
muitos!outros.!Impressa!nas!telas!através!do!olhar!dos!cineastas,!desde!o!Ciclo!do!Recife,!
que!transportaram!os!lugares,!os!afetos!com!a!cidade!para!o!sonho!cinematográfico.!!

No! Recife,! várias! gerações! de! artistas! reproduziram! culturalmente! regiões!
inteiras!da!cidade.!A!sombra!das!faculdades,!bares,!cafés,!rios!e!pontes!se!estendia!por!
todo! o! país.! E! quem! vinha! de! fora,! morar! ou! estudar! no! Recife,! não! levava! apenas!
lembranças! ou! um! diploma,! mas! sua! agitação! criadora,! um! poder! mágico! da! sua!
presença!(PARAÍSO,!2010,!p.!13).!

Tanto!na!literatura,!como!no!cinema,!um!Recife!multifacetário!foi!criado,!em!suas!
ruas,! teatros,! pontes,! sua!música,! seus! times! de! futebol,! seus! tipos! característicos,! os!
antigos!e!os!contemporâneos.!Todo!o!seu!caldeirão!cultural!foi!representado,!de!forma!
espontânea,! na!década!de!1920,! graciosa!nos! anos!40,! figurativa! e! crítica! a! partir! dos!
anos!90.!!
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Amizades!são!feitas!na!infância!e!na!juventude,!onde!não!há!necessidade!
de! declaração! formal! ou! escrita,! onde! o! desentendimento! de! hoje! se!
dilui!na!brincadeira!do!amanhã,!onde!não!se!tem!que!pedir!desculpa!ou!
se!explicar!a!todo!instante!(ERNANI,!Carlos!in!PARAÍSO,!p.!17,!2010).!
!

Para!Will! Straw! (2002),! as! cenas! são! tratadas! como! elementos! fenomenais! na!
vida! cultural!das! cidades.!Memoráveis! e! efêmeras,! as! cenas! conjugam!uma!história!de!
lugares!urbanos,!decretando!uma!visibilidade!dramática.!Elas!são!a!medida!do!declínio,!
vitalidade!e!clareza!de!uma!cidade:!!

Scenes! treating! these! as! phenomenal! elements! in! the! cultural! life! of!
cities.! Both! memorable! and! ephemeral,! scenes! conjugate! a! history! of!
urban!places!by!enacting!a!dramatic!visibility.!They!are!a!measure!of!the!
decline,! vitality! and! distinctness! of! a! city.! A! century! or! more! of!
theorizing! has! subdivided! city! cultures! into! communities,! subcultures,!
networks!and!innumerable!other!unities.!Scenes!are!both!the!haziest!of!
such!unities! and! some!of! the!most! productive.! Amidst! an! explosion! of!
writing!on!all!aspects!of!urban!culture,!our!focus!on!scenes!has!served!to!
constrain!and!inspire!the!studies!contained!in!this!issue!(STRAW,!2002,!
p.!1).!
!

Na!literatura!e!em!pesquisas!gerais!sobre!as!cidades,!a!questão!das!cenas!parece!
ser!omissa.!A!Economia!política!ignora!as!cenas!como!um!fenômeno,!tratando8as!como!
ocasiões!de! falsa! consciência.!Mafesolli! (1996),! por! seu! lado,! conceitua! as! cenas! como!
explosões! de! consciência! tribal,! não! havendo! nenhuma! tentativa! de! teorizar! as! cenas!
como!formações!sociais.!A!não!ser,!Karl!Mannheim!(1956),!que!vai!tratar!da!importância!
das!casas!de!café!da!Inglaterra,!no!processo!de!democratização!social.!

A! cena! é! ligada! à! cidade,! na!medida! em! que! as! cidades! são! pensadas! para! ser!
lugares! criadores! de! cenas,! onde! elas! são! fertilizadas.! A! cena,! como! forma! social,! na!
mistura! das! funções! públicas! e! privadas! em! espaços! de! uma! cidade,! depende! de! uma!
certa! teatralidade,! exigindo! o! desempenho! dos! seus! moradores.! O! conceito! de! cenas!
relacionado! às! cidades! geralmente! é! concebido! como!mercadorias:! a! cena! gay,! a! cena!
musical,!a!cena!de!drogas,!a!cena!de!artes!e!a!cena!rave.!

Por!outro! lado,! se!uma!cena!aponta!para!uma!característica! recorrente!de!uma!
cidade! (como! é! o! caso! da! cena! audiovisual! na! cidade! do! Recife),! então! uma! função!
universal!é!distribuída!de!forma!diferente.!A!cena!ressoa!como!uma!atividade!concreta,!
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uma!atividade!articulada,!diferenciada,!e!não!necessariamente!secreta.!Pelo!contrário,!na!
cena! audiovisual! na! cidade,! mesmo! sendo! legitimada,! existem! elementos! de! sigilo,!
diferenciados! do! que! se! propaga.! Ou! seja,! há! uma! aura! esotérica! conectada! com!
qualquer!cena!que!muitas!vezes! torna!o!conhecimento!de!seu!paradeiro!um!problema!
para! pessoas! de! fora! ou! para! aqueles! que! são! novos! na! cidade,! como! é! o! caso! da!
estrutura!da!brodagem.!!

Que!a!localização!da!cena!é!problemática!não!está!ligada!apenas!ao!conhecimento!
especializado!exigido!daqueles!que!orientam!para!isso,!mas!à!ideia!de!que!a!delicadeza!
de! tal! conhecimento! requer! um! grau! de! isolamento! de! influências! profanas.! A! cena!
aparece! frequentemente! sagrada,! porque! as! práticas! que! cultiva! podem! ser!
interrompidas! por! interesses! que! não! se! envolvem! com! a! gravidade! que! pensa! e! que!
requer!(BLUM,!2002,!p.!9).!

Os!líderes!e!coadjuvantes!da!cena!pernambucana!se!ocupam!da!cidade,!dos!seus!
ambientes! físicos! onde! ocorrem! os! encontros,! trocas! de! ideias! e! discussões,! dando!
sentido! à! identidade! de! grupo.! No! cenário! atual,! se! encaixam! a! Fundação! Joaquim!
Nabuco,!onde!temos!a!sala!do!Cinema!da!Fundação,!o!Café!Castigliani,!a!sede!do!Canne!e!
do!CTAv.!Com!relação!aos!bares,!o!muito!festejado!bar!Central,!os!bares!da!rua!Capitão!
Lima,!os!arredores!da!Rua!da!Aurora,!onde!os!diretores!trocam!sentimentos!e!afetos.!O!
imaginário! social,! cultural! e! posicionamento! político! é! constitutivo! da! identidade! dos!
grupos.! O! grupo! de! cineastas! constitui,! para! si! próprio,! uma! cena! cultural!
cinematográfica!na!cidade.!

As! universidades,! os! bares,! os! cineclubes,! as! salas! de! cinema! e! os! cafés! são!
espaços!de!sociabilidade,!de!aglutinação!e!discussão!dos!grupos!e!coletivos!de!cinema,!
que!serviam!para!acumular!forças!e!formar!uma!identidade!de!grupo,!além!de!permitir!a!
formação!teórica!e!prática!autodidata!dos!participantes!do!movimento.!Jovens!da!classe!
média,! encantados! pelo! aparato! audiovisual,! escolheram8no! como! forma! de! troca! de!
experiências,!vida!e!meio!de!expressão.!!

No! Recife,! ao! longo! das! últimas! décadas,! o! audiovisual! foi! se! fortalecendo! em!
vários!setores!da!cadeia!produtiva:!!

a) Cineclubes!–!a!formação!autodidata!dos!cineastas!a!partir!da!participação!nos!
cineclubes!e!reflexões!sobre!o!cinema,!o!fortalecimento!da!exibição;!
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b) Centro!de!Artes! e!Comunicação!–!mesmo! sem!um!curso!de!bacharelado!em!
cinema! durante!mais! de! 90! anos! de! atividade! cinematográfica! no! Estado,! a!
Universidade! Federal! de! Pernambuco! foi! um! ponto! de! encontro! por! onde!
passaram!todos!os!cineastas!pertencentes!aos!grupos!aqui!estudados.!Assim,!
embora!não!havendo!uma!formação!efetiva!na!área!de!cinema!até!2009,!uma!
aura!cinematográfica!sempre!rondou!pelos!corredores!do!CAC.!

c) Bares! –! lugares! de! encontros! para! troca! de! ideias! de! filmes! e! ponto! de!
encontro!das!folgas!e!das!comemorações!dos!filmes.!!

d) ABD! –! a! articulação! política! dos! realizadores! vai! garantir! a! existência! de!
políticas!públicas!de!financiamento,!como!a!Carta!de!Olinda!de!1984,!a!criação!
do!Edital!do!Ary!Severo!e!a!promulgação!da!Lei!do!Audiovisual!em!2014.!!!

Se!os!filmes!são!idealizados,!produzidos!e!finalizados!na!cidade!do!Recife,!por!que!
falar!de!um!cinema!pernambucano?!O!nome!cinema!pernambucano!hoje!está!bastante!
ligado! à! fonte! de! financiamento! para! realização! de! todos! os! filmes:! o! Edital! do!
Audiovisual!do!Funcultura.!Um!cinema,!que,!sobretudo,!hoje!é!idealizado!e!realizado!na!
cidade! do! Recife,! poderia! voltar! a! ser! chamado! (como! do! Ciclo! do! Recife)! de! cinema!
recifense.! Institui8se,! portanto,! como! um! cinema! pernambucano,! principalmente! por!
conta!da!política!pública!governamental!que!garante!a!sua!existência.!!

!

3.2*Cineclubes*

A! partir! da! década! de! 1940,! na! cidade! do! Recife,! foi! verificada! uma! intensa!
atividade!cineclubista,!que!vai!se!estender!pelas!décadas!seguintes,!até!os!dias!atuais.!A!
exibição! e! o! debate! de! filmes! no! espaço! cineclubista! contribuíram! fortemente! na!
formação!dos!futuros!cineastas,!na!construção!de!um!imaginário!fílmico!de!referências!e!
principalmente!no!despertar!para!o!desejo!de!realizar!filmes.!!

Em! Pernambuco,! o! movimento! cineclubista! teve! início! a! partir! da! década! de!
1940,!quando!Pedro!Salgado!Filho!promovia!em!sua!casa!a!exibição!de!filmes!nacionais!e!
estrangeiros.! Iniciativa! conhecida! como! Cine! Siri.! Em! 1943,! Jota! Soares! propõe! a!
mudança! do! nome! para!Museu8Cinema.! No! final! da! década! de! 1950,! o! casal,! Marilda!
Vasconcelos!e!Lauro!Oliveira,!criou!o!Cineclube!Vigilanti'Cura,!na!Rua!do!Riachuelo,!no!
bairro!da!Boa!Vista,!contando!com!o!apoio!de!Jomard!Muniz!de!Britto!na!organização.!No!
início!dos!anos!1960,!antes!do!golpe!militar,!surge!o!Cineclube!Projeção!16,!no!prédio!da!
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Associação!de!Imprensa!de!Pernambuco,!no!centro!do!Recife,!organizado!por!Francisco!
Bandeira!de!Mello!(CARVALHO,!2012,!p.!788).!

Durante!a!década!de!1980,!a!cidade!do!Recife!era!devastada!do!ponto!de!vista!da!
produção! cinematográfica.! Os! cineclubes! eram! o! primeiro! passo! para! os! jovens!
começarem!a!pensar!em!fazer!cinema.!!

Eu!me! lembro! do! cineclubismo,! que! tinha! o! Cineclube! Leila! Diniz! e! o!
Cineclube! Macunaíma.! Esses! cineclubes! eram! a! oportunidade! de! ver!
filmes!que!não!passavam!no!cinema.!Eu!me!lembro!de!um!filme!que!me!
impressionou!muito!nessa!mesma!época,!já!dos!filmes!que!começaram!a!
bater! que! foi!A'Hora'e'a'Vez,! de! Augusto!Matraga,! do! Roberto! Santos.!
Este! filme,! eu! vi! em! Olinda! no! Centro! Luiz! Freire,! no! Cineclube! Leila!
Diniz.! Era! uma! cópia! 16mm! velha! e! eu! lembro! que! partia! toda! hora.!
Acho! que! esse! filme! foi! que!me! deu! o! primeiro! estalo! para! começar! a!
pensar! em! ser! cineasta.! E! outros! filmes! que! passaram! nessa! época!
nesses! cineclubes! foram! bem! importantes! para!mim! (PAULO! CALDAS,!
em!depoimento!à!Série!Olhar,!2013).!
!

Era! inimaginável! para! alguns! aspirantes! a! cineastas! da! classe!média! recifense,!
dentro! das! condições! de! trabalho! do! período,! fazer! um! curso! ligado! à! área! de! artes,!
como!era!o!caso!do!cineasta!Marcelo!Gomes.!!

Marcelo!entrou!para!o! curso!de!Engenharia! com!cerca!de!16!anos.!Em!seguida,!
começou! a! trabalhar! para! pagar! o! curso! de! Jornalismo! na! Universidade! Católica! de!
Pernambuco.!Na!época,!só!existia!exibição!de! filmes!de!arte,!no!Cinema!do!Parque.!Na!
universidade,!encontrou!outros!estudantes!interessados!em!cinema!e!decidiram!juntos!
criar!o!Cineclube!Jurando!Vingar.!!

Foi! o! momento! em! que! eu! comecei! a! me! envolver! profissionalmente!
com! cinema.! Eu! tinha! um! fusca! 68! que! a! gente! usava! para! pegar! e!
devolver!as! latas.!A!gente!exibia! tudo!em!35mm.!Era!uma!confusão!de!
latas! no! terraço! da!minha! casa,! e!minha! família! se! envolvia! com! isso.!
Todas!as!férias!que!eu!tirava!eu!ia!para!São!Paulo!e!para!o!Rio!para!ver!
filmes!e!fazer!cursos!de!cinema.!Eu!tinha!amigos,!como!Samuel!Holanda!
e!Alexandre!Figueirôa,!que!estudavam!cinema!e!davam!umas!dicas!pra!
gente! fazer! a! programação,! além! daqueles! que! ajudavam! e! das!
distribuidoras.! A! gente! trouxe! temas! bem! inusitados! para! o! cinema!
porque! a! gente! não! queria! ser! só! cult.! As! minhas! referências!
cinematográficas,! eu! tive! a! partir! do! cineclube.! Ali! foi! minha! grande!
formação!(MARCELO!GOMES,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2013).!



! 122!

Em! 1987,! o! cineclube! promoveu! exibições! durante! quatro! anos! na! Sala! José!
Carlos!Cavalcanti!Borges.!As!sessões!do!cineclube!aconteciam!no!Cinema!da!Fundação,!
localizado! na! sede! da! Fundação! Joaquim! Nabuco,! no! bairro! do! Derby,! na! cidade! do!
Recife,!hoje! reconhecido!como!sala!de! circuito!alternativo!de! filmes.!O! Jurando!Vingar!
era! patrocinado! pelos! frequentadores! do! cineclube,! que! tinham! até! carteirinha! de!
sócios.! Eles! pagavam! uma! mensalidade! e! poderiam! participar! de! todas! as! sessões!
durante!o!mês.!!

*

Cineclube*Barravento*

A! ideia! de! projetar! filmes! raros! (como! era! sempre! divulgado! nos! cartazes! das!
sessões)! e! de! promover! debates! e! reflexões! sobre! cinema! começou! no! quarto! de!
Leonardo!Sette,!em!sua!casa,!reunindo!amigos.!

Comecei!a!fazer!um!cineclube!no!meu!quarto,!na!casa!da!minha!mãe,!eu!
comecei! a! alugar! filmes! que! eram!mais! difíceis,! que! não! passavam! no!
cinema!e!nem!iam!passar,!e!chamava!os!amigos!para!assistir!no!quarto!e!
comecei! a! bolar! dali! uma! ideia! de! fazer! uma! coisa! na! faculdade.! Foi!
quando!aí!eu!propus!a!Júlio!Cavani.!Mas!eu!comecei!no!quarto,!em!casa!
com! os! amigos! a! discutir,! e! era! o! tipo! de! filme! em! que! eu! estava!
interessado!na!época.!Que!não!era!mais!ET!nem!Guerra'nas'Estrelas.!Era!
o!momento!em!que!eu!descobri!e!fui!conhecer!a!obra!de!um!cineasta!que!
me!fascinou!muito,!que!é!Glauber.!Eu!estava!vendo!Terra'em'Transe,!que!
é! um! filme! que! você! quer! discutir,! quer! conversar.! Eu! estava! vendo!
filmes!da!Nouvelle!Vague.!Filmes!mais!rotulados!como!intelectuais,!que!
você!quer!conversar,!saber!qual!é!a! intenção.!São!filmes!que!você!quer!
estar! com! outras! pessoas.! Foi! nesse! momento! que! li! a! biografia! de!
Truffaut!e!conheci!a!figura!de!Henry!Langlois.!Aquilo!me!impulsionou!a!
ver! filmes,! exibir! filmes,! as! pessoas! puderem! ver! e! mais.! Porque! no!
Recife!nesse!momento!não!tinha.!Tinha!o!Cinema!da!Fundação!e!tinha!o!
São! Luiz,! que! tinha! uma! sessão! de! arte! uma! vez! ou! outra.! Quando! a!
gente! fez!o!cineclube!Barravento,!a!gente!tinha!uma!espécie!de! lema,!a!
gente! tinha! filmes!em!VHS!projetados!em!projetor!de!vídeo,!que!nessa!
época!não!era!bom,!então!a! ideia!era!passar!filmes!que!não!iam!passar!
no!cinema.!Então!se!alguém!tinha!um!filme!que!ia!ser!lançado!e!alguém!
conseguia!uma!cópia!para!passar!desse! filme,!ou!uma!cópia!em!35mm!
circulando!na!Cinemateca!da!Embaixada!Francesa!do!Rio,!então!a!gente!
não! vai! passar! esse! filme! porque! essa! cópia! vai! chegar! e! alguém! vai!
passar! no! cinema.! Kleber! ou! alguém! vai! trazer! e! passar! o! filme! no!
cinema,!que!é!o! lugar!mais! legal!de!ver!o! filme.!Então,!era!esse!tipo!de!
material! que! a! gente! tentava! pegar,! coisas! mais! raras,! traficadas,! e!
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promover! essa! exibição! para! assistir! juntos,! porque! não! ia! ter! como,!
então!tinha!essa!ideia!de!ver!filmes.!Ver!filmes!é!uma!coisa!que!sempre!
me!motivou! até! hoje! (LEONARDO! SETTE,! em! entrevista! à! Série!Olhar,!
2013).!

O! Cineclube! Barravento! foi! concretizado! enquanto! espaço! de! exibição,! na!
Universidade!Federal!de!Pernambuco,!para!levar!ao!público!filmes!de!difícil!acesso,!em!
maio!de!2001,!pelos!estudantes!do!curso!de!Jornalismo:!Leonardo!Sette,! Júlio!Cavani!e!
Diogo! Almeida.! A! primeira! sessão! de! filmes! raros! aconteceu! de! forma! improvisada,!
quando!foram!exibidos!os!curtas!The'Big'Shave,!de!Martin!Scorcese,!e!Antoine'e'Collete,!
de! François!Truffaut.! As! sessões! do!Cineclube!Barravento! aconteciam!no! auditório! do!
Centro! de! Artes! e! Comunicação,! nas! terças8feiras,! no! horário! das! 17h30.! Foram! sete!
sessões!semanais!até!a!Universidade!entrar!de!férias,!em!julho!de!2001.!!

Quando!o!cineclube! já!estava!atraindo!um!público!grande,!houve!a!maior!greve!
de!instituições!públicas!nacionais,!da!história!do!Governo!FHC.!No!caso!da!Universidade,!
estendeu8se!por!mais!de!quatro!meses.!O!Cineclube! foi!obrigado!a!parar!as!atividades!
por!falta!de!segurança!no!campus,!mas,!mesmo!assim,!ainda!organizaram!duas!sessões.!
Neste!período,!o!Barravento!estava!sob!a!responsabilidade!do!Diretório!Acadêmico!do!
Curso!de!Comunicação!Social!(Dacom),!e!dos!integrantes!da!Símio!Filmes.!!

Nesse! aspecto,! eu!me! lembro!de!uma! sessão!do!Cineclube!Barravento,!
que!foi!uma!sessão!que!a!gente!fez!na!época!da!greve,!e!foi!uma!sessão!
que! a! gente! passou! o! filme! chamado! Barravento,! depois! veio! a! dar! o!
nome!do!cineclube.!E!eu!lembro!que!foi!uma!sessão!muito!forte,!porque!
era!uma!greve!dessas!do!Governo!FHC,!que!durava!3,!4,!6!meses,!e!essa!
tinha! sido! uma! das! greves!mais! longas.! Então! tinha! um! clima! de! uma!
politização! que! não! se! consumava.! A! Universidade! toda! parada,! mas!
poucos! professores! estavam! ligados! ao! movimento,! os! alunos! nem! se!
fala.!Em!um!universo!de!20!mil! estudantes,! a! gente! fazia! reunião!para!
100! pessoas.! Tinha! um! desejo! de! fazer! política,! de! ver! as! coisas! se!
transformando,!o!que!de!fato!não!se!consumava!na!prática.!A!gente!vivia!
num!mundo!da!busca!da!utopia!que!não!se!materializava.!E!aí!quando!a!
gente!passou!Barravento'no!cineclube,!foi!justamente!uma!sessão!que!a!
gente!fez!para!tentar!trazer!os!estudantes!para!dentro!da!universidade,!
uma!universidade!que!estava!desertificada!nessa!época.!Eu!lembro!que!
foi!uma!sessão!muito! forte,!por! conta!do!contexto!político!que!a!gente!
estava! vivendo! e! por! conta! da! força! do! filme,! que! também! tem! um!
debate!político!muito! forte.!Eu! lembro!que!eu!vi!do! lado!de!um!amigo!
que!é!Leonardo!Sette!e!a!gente!via!e!ficava!trocando!impressões!do!filme!
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durante! a! própria! sessão,! e! isso! foi! um!momento!muito! forte! para! eu!
perceber!a!força!que!o!cinema!tem!(MARCELO!PEDROSO,!em!entrevista!
à!autora,!2013).!

Para!organizar!as!sessões,!os!estudantes!contavam!com!o!apoio!da!UFPE!em!toda!
a! estrutura.! Por! conta! do! improviso,! eles! tinham! constantes! problemas! técnicos! e!
contavam!com!o!apoio!de! toda!a! estrutura!da!universidade,! que!era!precária.!Quando!
Leonardo!Sette!viajou!para!a!França,!os!membros!da!Símio!assumiram!a!programação!
do!Barravento!junto!com!o!Diretório!Acadêmico!do!Curso!de!Comunicação!Social.!!

Foi!durante!a!greve!que!a!gente!entrou!no!Barravento.!Porque!antes!o!
Barravento! era! Júlio,! Diogo! e! Leo! Sette.! A! gente! falou,! vamos! fazer! o!
Barravento! na! greve! e! ali! expandiu! o! negócio.! Que! aí,! eu,! Daniel,!
Maurício,! Juliano,! todo! mundo! foi! pro! Barravento.! O! Barravento!
inicialmente! foi! Júlio!Cavani,!Diogo!Almeida! e! Leo! Sette.! Esta!primeira!
formação! durou! seis! meses.! O! que! acontecia! na! greve! é! que! elas!
duravam!entre!um!e!seis!meses,!e!essa!foi!a!maior!de!todas,!durou!seis!
meses,!e!aí!a!universidade!ficava!vazia,!nem!os!professores!iam,!nem!os!
alunos! iam,! e! isso! causava! um!mal8estar! terrível,! porque! greve! não! é!
para!ficar!em!casa!de!férias,!só!que!como!a!greve!atrapalhava!as!férias,!a!
galera! ficava! em! casa! de! férias.! Como! a! greve! era! um! movimento!
político,!a!gente!teve!a!ideia:!vamos!transformar!a!greve!numa!ocupação!
da!Universidade.!Aí! a!gente!acampou!na!vila!dos! reitores!durante!dois!
meses,!a!gente!pintava,!esse!movimento!que!tem!aí!do!ocupe!todinho,!a!
gente!fazia,!mas!sem!esse!nome,!que!era!promover!atividade.!Aí!uma!das!
atividades! era! o! cineclube,! a! gente! teve! duas! sessões! do! cineclube! na!
greve,!a!gente!passou!Barravento!e!La'Strada,!de!Fellini.!Mas!começou!aí,!
o!próprio!CAC!disse:!galera,!vamos!ter!que!interromper!porque!não!tem!
segurança.!Só!tinha!um!funcionário!que!ia!lá!abrir!o!CAC!e!fechar,!mas!aí!
começou! a! rolar! assalto! e! a! diretoria! cancelou.! A! internet! funcionava!
como! lista! de! e8mails.!Deu! em! torno!de! quarenta! pessoas,! e! para! uma!
greve!era!muita!gente,!eu!me! lembro!da!gente!comemorar.!Mas!depois!
que!acabou!a!greve,!e!Leo!Sette! foi!morar!em!Paris,!Diogo! já!estava!na!
Globo!e!Júlio!parece!que!estava!trabalhando!no!jornal,!aí!ficou!na!mão!da!
gente.!A!gente!assumiu!e!tinha!sessões!que!davam!120,!140!pessoas!no!
auditório!do!CAC,!e!foi!nesses!dois!anos!que!o!Barravento!consolidou!a!
identidade!dele,!que!era!aquela! coisa!dos! filmes! raros,!os! cartazes!que!
Juliano! fazia,! os!debates! (MARCELO!PEDROSO,! em!entrevista! à! autora,!
2013).!
!

Na! exibição! dos! filmes! Barravento,! de! Glauber! Rocha! (mostra! que! mais! tarde!
batizaria!o! cineclube),! e!La'Strada,! de!Fellini,!durante!a!greve,! a!média!de!público!das!
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duas!sessões!foi!de!30!pessoas.!As!atividades!regulares!voltaram!somente!em!janeiro!de!
2002,!com!a!retomada!das!aulas.!Tinha!cópias!de!filmes!que!traziam!de!São!Paulo,!tinha!
cópia! do! acervo! do! colecionador! da! Classic,! outros! filmes! conseguiam! com! Kleber!
Mendonça,! e! Daniel! Bandeira! conseguia! “contrabandear”! outros! filmes! raros! pela!
internet.!!!

Marcelo!Pedroso!organizava!as!sessões!e!promovia!os!debates!com!convidados;!
Juliano!Dornelles!(do!curso!de!Artes!Plásticas)!fazia!os!cartazes!das!sessões;!e!todos!se!
revezavam! para! fazer! os! releases! das! sessões,! uma! leitura! crítica! do! filme,! que! era!
divulgada!pela!lista!do!grupo!na!internet,!Diogo!Almeida,!Thiago!Delácio,!Arthur!Grupilo!
e!Mariana!Martins,!entre!outros!que!faziam!parte!do!Dacom.!!

Os! cartazes! do! Cineclube! Barravento! eram! desenhados! à!mão.! Os! cartazes! dos!
filmes!tomavam!outras!figurações!nos!traços!das!canetas!de!Juliano.!Por!trás!das!linhas!
coloridas,!está!o!afeto!do!grupo!em!torno!daquele!movimento!cineclubista.!No!cuidado!
como!organizavam!as!sessões.!Na!alegria!em!que!comentavam!o!sucesso!dos!debates!na!
lista!de!e8mails!do!grupo.!!

!
Figura!11:!Cartaz!de!sessão!do!Cineclube!Barravento!

!
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!
Figura!12:!Cartaz!de!sessão!do!Cineclube!Barravento!

!

Durante! os! seis! anos! de! existência,! o! cineclube! fez! mostras! em! parceria,! com!
outros! cineclubes,! consulados,! fundações,! priorizando! a! exibição! de! filmes! raros! na!
cidade!e!a!criação!de!um!espaço!dedicado!à!discussão!de!temas!ligados!ao!audiovisual.!

No!início!de!2003,!o!Cineclube!Barravento!realizou,!em!parceria!com!o!
Cineclube! Revezes,! da! Unicap,! e! a! Aliança! Francesa,! a!Mostra! Godard,!
com!filmes!raros!do!diretor!francês!em!16mm.!A!mostra!obteve!grande!
divulgação! na! mídia,! trazendo! ao! auditório! do! Centro! de! Artes! e!
Comunicação! um! público! ainda! mais! diversificado.! Outra! mostra!
organizada! juntamente! com! o! Revezes! e! a! Fundação! Joaquim! Nabuco!
(Fundaj)!trouxe!para!o!Recife,!diretamente!de!Cuba,!em!2004,!filmes!das!
décadas!de!60,!70!e!80!(Fonte:!site!do!Cineclube!Barravento).!

Na!semana!de!comemoração!dos!quatro!anos!de!existência,!entre!os!dias!2!e!6!de!
maio! de! 2005,!o! Cineclube! Barravento! promoveu! uma! semana! de! aniversário! com!
programação!comemorativa!que!incluiu!uma!mostra!dos!cartazes!artesanais,!exibição!e!
discussão! do! filme! Ganga' Bruta,! de! Humberto! Mauro,! e! de! A' Carne,! de! Gaspar! Noé;!
mesa8redonda!sobre!Propriedade!Intelectual,!debate!sobre!o!Movimento!Cineclubista!no!
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Brasil,! com! a! participação! de! críticos,! cineastas! e! estudiosos.! Professores! do! curso! de!
Comunicação! Social,! como! a! professora! Cristina! Teixeira! e! o! professor! Paulo! Cunha,!
entre! outros,! promoveram! debates! que! movimentaram! bastante! as! sessões,! que!
variavam!entre!30!e!100!espectadores.!!

Após!assumir!o!Barravento,!a!Símio!e!o!Dacom!promoveram!as!sessões!de!vários!
filmes,!seguidas!de!debates,!no!ano!de!2002.!Algumas!sessões!tinham!convidados,!mas!
outras!eram!debates!informais!com!os!organizadores!do!cineclube.!O!Barravento!acabou!
quando! começaram!a!democratizar!o!download!de! filmes,! pela! internet.! Foi!quando!o!
filme! de! Gus! Van! Sant,! Dogville,! passou! no! cineclube,! que! já! era! dirigido! por! outra!
geração!de!organizadores.!!

!!!!

3.3*Associação*Brasileira*de*Documentaristas*–*ABD/APECIaPE*

A!Associação!Brasileira! de!Documentaristas! surgiu! a! partir! de! um! encontro! de!
realizadores! e! produtores! de! filmes! culturais! (como! se! chamava! na! época! o! cinema!
independente),!no!ano!de!1973,!quando!sentiram!a!necessidade!de!criar!uma!entidade!
de!classe!que!os!representasse.!

Em! meio! à! efervescência! do! Movimento! Super88! em! Pernambuco,! no! ano! de!
1979,! surgiu! a! Associação! Pernambucana! de! Cineastas! (Apeci).! Neste! momento,! os!
cineastas! contavam! com! os! críticos! de! cinema! e! cineastas,! Fernando! Spencer! e! Celso!
Marconi! (que! trabalhavam! nos! principais! jornais! da! cidade),! para! ganhar!
reconhecimento!local!e!conseguir!espaço!na!mídia.!

Fruto!da!necessidade!de!congregar!e!representar!os!cineastas!pernambucanos,!a!
Apeci!teve!como!primeiro!presidente!o!cineasta!Cleto!Mergulhão.!Em!1980,!a!entidade!
teve!seu!nome!alterado!para!ABD/Apeci.67!!

Durante!a!década!de!1980,!a!ABD!contava!com!11!sessões!regionais,!e!uma!das!
grandes! conquistas! da! entidade,! de! cunho! nacional,! foi! a! aprovação! da! Lei! do! Curta8!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67!Atualmente,! a! Associação! Brasileira! de! Documentaristas! e! a! Associação! Pernambucana! de! Cineastas!
(ABD/Apeci)! são! sociedades! civis,! sem! fins! lucrativos,! que! congregam! realizadores! do! audiovisual! e!
Pernambuco!e!têm!o!intuito!de!mobilizar!a!classe!para!assuntos!relacionados!à!área.!!
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Metragem,68!que!regulamentava!a!exibição!de!filmes!brasileiros!de!curta8metragem!nas!
salas!de!cinema!no!país.!

Em!Pernambuco,!durante!a!década!de!1980,!a!ABD!foi!presidida!pelos!cineastas!
Fernando!Spencer,!Cláudio!Barroso,!Paulo!Caldas,!Cláudio!Assis!e!Mayerber!de!Carvalho,!
dentre! outros.! Durante! este! período,! a! ABD! promoveu! cursos! de! formação! com!
realizadores!já!experientes!no!Estado,!e!incentivou!os!primeiros!trabalhos!da!geração!da!
década!de!1980,!como!relata!Paulo!Caldas:!

Desde! o! começo,! eu! queria! que! isso! fosse! uma! atividade! profissional!
para! mim,! apesar! de! que! naquele! momento! em! Pernambuco! nada!
favorecia!isso.!Não!tinha!uma!alternativa!possível.!Eu!cheguei!a!fazer!um!
curso!da!ABD/Apeci,!em!1981,!e!eu!dirigi!um!filme!que! foi!o!resultado!
do! curso,! que! é! chamado! de!Frustrações,! que! é! o!meu! primeiro! filme.!
Mas!aquilo! foi!uma!experiência.!O!curso!era!um!primeiro!momento!de!
profissionalização,! tinha!Luiz!Maranhão,!que!comprou!alguns! livros!de!
José!Lins!do!Rego!e!queria!adaptar.!E!o!primeiro! livro!era!Usina.! E! ele!
tinha!feito!um!filme!com!João!Cabral!de!Melo!Neto,!quando!fez!um!curso!
de! cinema! na! França.! A! ideia! do! curso! da! ABD! era! de! formar! pessoas!
para!esses!filmes!aí.!Mas!o!curso!foi!feito!em!Super88.!Firmo!Neto!foi!um!
dos! professores.! Esse! curso! foi! importante! para! encontrar! umas!
pessoas:!Mayerber!de!Carvalho,!que!é!um!cara!das!antigas!de!televisão,!
também!foi!professor.!Agenor!Coutinho,!que!era!um!cara!de!produção!e!
também!foi!professor.!Spencer!foi!professor.!Deste!curso!em!diante,!eu!
fui!encarar!as!coisas!mais!profissionalmente.!Meu!primeiro!filme!que!eu!
considero!é!Morte'no'Capibaribe,! que! foi!o! filme!que!eu! tive!a! ideia!de!
fazer.!E!o!filme!é!um!drama!terrível,!é!a!história!de!um!pai!que!assassina!
e! joga! o! filho! no! rio,! no! réveillon.! E! era! um! caso! real.! E! foi! depois! do!
curso!que!eu! fiz,!e!a!gente! já! tinha!uma!ideia!profissional! tão!maluca!e!
tão! ousada,! que! a! gente! depois! exibiu! o! filme! na! Casa! da! Cultura,!
cobrando! ingresso.! O! filme! tinha! vinte! minutos.! Tinha! uma! sala! de!
Super88!lá,!Jota!Soares.!Era!o!único!lugar!do!Brasil!que!tinha!uma!sala!de!
cinema! Super88.! Isso! é! uma! das! coisas! que! já! demonstravam! a! nossa!
vocação!cinematográfica! (PAULO!CALDAS,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!
2013).!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68!A!base!da!"Lei!do!Curta"!é!o!artigo!13!da!Lei!Federal!6.281,!de!9!de!dezembro!de!1975.O!texto!da!Lei!diz!
simplesmente!o!seguinte:!Art.!13.'Nos'programas'de'que'constar'filme'estrangeiro'de'longa_metragem,'será'
estabelecida' a' inclusão' de' filme' nacional' de' curta_metragem,' de' natureza' cultural,' técnica,' científica' ou'

informativa,'além'de'exibição'de'jornal'cinematográfico,'segundo'normas'a'serem'expedidas'pelo'órgão'a'ser'

criado'na'forma'do'artigo'2º.!Parágrafo!único.'Para'os'efeitos'deste'artigo,'o'órgão'a'ser'criado'na'forma'do'
artigo'2º'estabelecerá'a'definição'do'filme'nacional'de'curta_metragem.!
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Ainda!durante!a!década!de!1980,!uma!das!principais! realizações!da!ABD/Apeci!
foi!a!organização!do!encontro!nacional!das!ABDs!na!cidade!de!Olinda.!Durante!o!evento,!
no! ano! de! 1984,! aconteceu! um! fato! que! é! fundamental! para! a! existência! do! cinema!
pernambucano! hoje.! Não! só! para! o! cinema! de! Pernambuco,! mas! para! o! início! da!
produção!de!curtas!fora!do!eixo!Rio8São!Paulo.!

Em! 1983,! durante! o! encontro 69 !nacional! da! Associação! Brasileira! de!
Documentaristas!no!Festival!de!Brasília,!o!cineasta!Cláudio!Barroso!e!então!presidente!
da!ABD8Apeci/PE,!e!o!cineasta!Paulo!Caldas,!na!ocasião!vice8presidente,!sugeriram!que!
os!próximos!encontros!da!ABD!Nacional! acontecessem!de! forma! itinerante,! em!outras!
cidades!do!país,! e! sugeriram!que!Olinda,! a! histórica! cidade!pernambucana,! sediasse! o!
encontro!nacional!da!ABD!do!ano!seguinte,!descentralizando!a!concentração!no!eixo.!

Cláudio! Barroso! nasceu! no! Rio! de! Janeiro! e! fazia! parte! da! ABD/RJ.! Em! 1979,!
Cláudio! veio! para! Pernambuco,! fazendo! a! produção!de! um! longa8metragem!para! uma!
produtora! francesa! e! acabou! se! estabelecendo! no! Recife.! O! filme! era! sobre! as! ligas!
camponesas! na! Paraíba.! Por! questões! financeiras,! a! produtora! acabou! não! usando! o!
material!da!pesquisa.!Cláudio!usou!o!material!e! fez!um!curta!de!27!minutos,! chamado!
Pedra'de'Fogo.!O! filme!conta!a!história!do! líder!camponês! João!Pedro!Teixeira,!que! foi!
assassinado!em!uma!emboscada.!Neste!período,!se!aproximou!do!Movimento!Super88!e!
de! Paulo! Caldas,! que! já! fazia! alguns! trabalhos,! e! juntos! se! candidataram! a! retomar! a!
ABD/PE.!!

Então,!nós!fomos,!eu!me!candidatei!e!acabei,!enfim,!éramos!eu!e!Paulo.!A!
ABD!estava!inerte,!daí!a!gente!se!reunia!numa!sala!da!Fundaj!lá!que!sai!
no! largo! do! internacional.! Num! primeiro!momento,! nós! começamos! a!
buscar! mais! associados,! porque! afinal! de! contas! é! a! única!
representatividade!do!cineasta!com!consistência!até!hoje!é!a!ABD,!que!
está!aí! forte!e!participativa.!Nessa!época,!nós! tínhamos!umas!11!ABDs,!
então,!no!encontro!de!Brasília!ficou!acertado!que!teria!esse!encontro!no!
próximo! ano! e! seria! no! Recife/Olinda.! Foi! uma! proposta! nossa! pra!
começar!a!descentralizar!tudo.!A!ABD!do!Rio!e!de!São!Paulo!eram!muito!
fortes! porque,! enfim,! eram! os! Estados! produtores! até! então,! era! um!
pessoal! bem! articulado! que! estava! do! lado! da! Embrafilme! na! época,! a!
gente!fez!essa!proposta!(CLÁUDIO!BARROSO,!em!entrevista!concedida!à!
autora,!2013).!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69!O"Encontro"Nacional"da"Associação"Brasileira"de"Documentaristas" acontecia" todos"os" anos,"durante"o"
festival)de)Brasília.!
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Após! uma! forte! mobilização! da! ABD/PE,! o! evento! aconteceu! em! Olinda.! Foi!
estruturado!com!palestras,!oficinas!e!mostras!de! filmes!pernambucanos,!desde!o!Ciclo!
do! Recife,! até! a! década! de! 1980.! O! encontro! foi! bastante! divulgado! pela! imprensa,!
principalmente! através! da! coluna! de! Fernando! Spencer! para! o! jornal! Diario' de'
Pernambuco,!que!dava!notícias!diariamente!do!encontro,!com!as!últimas!informações.!

Encontro*Nacional*das*ABDs*
Pela! primeira! vez,! o! Conselho! Nacional! da! Associação! Brasileira! de!
Documentaristas! descentraliza! seus! encontros.! De! 24! a! 27! de!maio,! o!
Conselho! Nacional! da! ABD! reúne8se! em! Pernambuco! e! contará! com! o!
apoio!da!Secretaria!de!Esporte,!Cultura!e!Turismo,!Fundarpe,!Fundação!
Joaquim! Nabuco,! Embrafilme! e! Centro! de! Preservação! dos! Sítios!
Históricos!de!Olinda.!No!Recife,!estavam!cerca!de!20!cineastas!de!vários!
pontos!do!país,!para!debater,! trocar! informações!e! ideias!sobre!o! filme!
cultural,! junto! à!Embrafilme! e! ao!Concine.!O! cineasta!Cláudio!Barroso,!
presidente! local! da! ABD8Apeci! está! preparando! uma!mostra! de! filmes!
pernambucanos! e! de! outros! Estados,! para! apresentação! ao! público! e!
convidados.!Será!uma!oportunidade!única!de!se!apreciar!o!que!de!mais!
recente!e!de!boa!qualidade!está!sendo!realizado!pelos!documentaristas!
brasileiros!de!Norte!a!Sul.!Paralelamente!à!Mostra,!a!Fundação!Joaquim!
Nabuco! apresentará! uma! retrospectiva! do! Ciclo! do! Recife,! com! a!
exibição! de!A'Filha' do'Advogado,! de! Jota! Soares,! e!Aitaré' da'Praia,! de!
Gentil! Roiz,! com! Ary! Severo,! Jota! Soares,! Rilda! Fernandes! e! Almery!
Steves.!Alguns!curtas8metragens!sobre!o!Ciclo!estarão!acompanhando!a!
programação!(SPENCER,!Diario'de'Pernambuco,!4!de!abril!de!1984).!
!

Após! três! dias! de! grande! discussão! política,! foi! votada! para! a! verba! da! área!
cultural!da!Embrafilme!uma!divisão!em!cotas:!33%!para!o!Rio!de!Janeiro;!33%!para!São!
Paulo;!e!34%!para!o! resto!do!país.!Durante!a!decisão,!esta!divisão!causou!muita!briga!
entre! os! cineastas! locais! (pernambucanos),! que! foram! quase! às! tapas,! achando! que! a!
divisão!era!humilhante.!Entretanto,!no!contexto!do!incentivo!à!produção!de!cinema!no!
Brasil,!a!divisão!representava!um!avanço!que!foi!constatado!ao!longo!dos!anos.!!

No! encontro! nacional! das! ABDs! em! Olinda,! havia! representações! do!
Ceará,! Pará,! Minas! Gerais,! Alagoas! e! Paraná.! Enfim,! saiu! a! Carta! de!
Olinda.!A! gente!não! tinha!nada,! a! gente! arrumou!34%!para!o! resto!do!
país.! Nós! demos! um! passo! importantíssimo! no! sentido! de!
descentralizar.!Virou!obrigatório! ter! filmes! fora!do! eixo!Rio/São!Paulo!
porque!senão!era!uma!proporção!absurda,!eram!50!e!pouco!por!cento!
pro! Rio,! 40! para! São! Paulo! e! sobrava! 3%! pro! Brasil! (CLÁUDIO!
BARROSO,!em!entrevista!concedida!à!autora,!2013).!
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!

Foi! quando! locais,! como! o! Recife! ou! Porto! Alegre,! retomaram! a! produção! de!
curtas,! sendo! financiados! pela! Embrafilme.! A! Carta! de! Olinda! permaneceu! oculta! por!
todos!estes!anos.!O!furor!em!torno!da!profícua!produção!de!filmes!no!Estado!apagou!a!
memória! do! movimento! político! que! viabilizou! a! existência! da! produção! de! cinema!
discutida!neste!trabalho.!O!texto!da!Carta!de!Olinda!na!íntegra!se!encontra!nos!anexos!
desta!tese.!!

Uma! luta! nascida! em!Olinda,! neste! encontro! das! ABDs,! e! que! gerou! o!
cinema! pernambucano! contemporâneo.! Porque! a! partir! desta! reserva!
de! mercado! para! o! resto! do! país,! é! que! Claudão! conseguiu! fazer! os!
primeiros!curtas,!Lírio!conseguiu!fazer!os!primeiros!curtas,!eu!consegui!
fazer! os! meus! primeiros! curtas! profissionais.! Eu! e! Barroso! éramos!
delegados!da!ABD!aqui!em!Pernambuco!e!fomos!ameaçados!por!pessoas!
do! cinema! pernambucano,! julgando! que! a! gente! não! estava!
conquistando! nada.! Mas! na! verdade! era! muito! que! a! gente! estava!
conquistando,! porque! as! pessoas! achavam! que! tinha! que! ser! outras!
cotas,! mas! era! impossível! naquele! momento,! qualquer! coisa! até!
parecida! com! isso.! Foi! feito! um! acordo! com! Rio! e! São! Paulo! para!
permitir!que! isso!passasse!dentro!do!conselho.!E! isso!gerou!realmente!
recursos!que!não!só!Pernambuco,!mas!outros!Estados!do!Brasil!também!
nessa!mesma!levada!conseguiram!melhorar!e!criar!gerações!de!cinema,!
acho!que!a!Bahia,!Edgard!Navarro,!Araripe,!são!filhos!desses!curtas!que!
foram!beneficiados!com!esse!edital!da!Embrafilme!e!com!esse!encontro,!
que! foi! conhecido! como! A! Carta! de! Olinda,! que! foi! acatada! pela!
Embrafilme!e!veio!gerar!os!filmes!da!década!de!1980.!Dessa!geração!da!
Embrafilme,!vem!O'Chá,!Soneto'do'Desmantelo'Blue'e!O'Crime'da'Imagem!
(PAULO!CALDAS,!em!entrevista!à!Série!Olhar,!2013).!
!

Durante!a!década!de!1990,! a!ABD! foi! registrada70!finalmente! como!entidade!de!
classe,! o! seu! estatuto! foi! atualizado! e! houve! a! criação! do! Concurso! de! Roteiros! Ary!
Severo71!e!do!Festival!de!Vídeo!de!Pernambuco.!Nos!anos!2000,!a!ABD!nacional!e!suas!
regionais! participaram! da! estruturação! do! Programa! de! Fomento! à! Produção! e!
Teledifusão!do!Documentário!Brasileiro!–!DOC!TV,!do!Governo!Federal.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70!Em#agosto#de#1993,#um#grupo#de#cineastas,#tendo!à"frente"Kátia"Mesel,"resolveu"retomar"as"atividades"e"
registrar(juridicamente(a(entidade(como(ABD/Apeci.!
71!O" Concurso" de" Roteiros" Ary" Severo" Firmo" Neto" (como" foi" nomeado" posteriormente)" foi" realizado"
durante(11(edições,(em(parceria(com(o(Governo(do(Estado"de"Pernambuco"e"da"Prefeitura"do"Recife),"junto"
com$ a$ Fundação$ do$ Patrimônio$ Histórico$ e$ Artístico$ de$ Pernambuco$ (Fundarpe).$ O$ concurso$ foi$
fundamental*para*a*retomada*da*produção*de*curtas8metragens)no)Estado.)Nas)primeiras)edições,)foram)
contemplados,os"primeiros"curtas"de"Adelina"Pontual,"Cláudio"Assis,"Lírio"Ferreira"e"Marcelo"Gomes,"entre"
outros.'Atualmente,'o'concurso'faz'parte'do'Edital'do'Audiovisual'promovido'pela'Fundarpe. 
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Com! sede! na! cidade! do! Recife,! a! ABD/Apeci! possui! como! principal! objetivo! a!
defesa!e!a!promoção!da!produção!audiovisual!independente!em!todos!os!formatos!e!em!
qualquer! gênero,! seja! eles! curtas,! médias! ou! longas8metragens,! de! caráter! cultural,!
técnico,!artístico,!didático,!científico!ou!informativo!(Fonte:!Blog!da!ABD/Apeci).!

Em!parceria!com!o!Governo!do!Estado!de!Pernambuco,!a!entidade!e!os!cineastas!
locais!articularam!a!criação!do!Edital!do!Programa!de!Fomento!à!Produção!Audiovisual!
em!Pernambuco,72!que!trouxe!à!existência!os!filmes!estudados!nesta!tese.!Atualmente,!a!
ABD/Apeci!articula! junto!ao!Governo!do!Estado!a!promulgação!da!Lei!do!Audiovisual,!
que!vai!garantir!a!continuação!e!manutenção!do!financiamento!a!toda!a!cadeia!produtiva!
audiovisual! pernambucana.! O! surgimento! do! Edital! também! proporcionou! a!
profissionalização!dos!grupos,!como!o!Trincheira!Filmes.!!

Com! o! surgimento! do! edital,! o! nosso! modo! de! produção! mudou! um!
pouco,! eu! diria! que! a! grande! parte! da! história! a! gente! se! juntava! e!
estávamos!juntos!naquele!projeto!a!qualquer!custo!e!mobilizávamos!as!
pessoas!que!estavam!ali!porque!gostavam!e!queriam!participar!daquela!
experiência.! Era! algo! que! era!muito! próprio! de! uma! época! de! vida,! só!
era! possível! pela! idade,! responsabilidades! que! permitiam! aquilo.! A!
gente!depende!hoje!de!edital.!Eu!só!filmei!meu!longa!por!causa!do!edital,!
assim!como!Animal!Político!e!Eles'Voltam!só!existem!por!causa!de!edital.!
Seria! mentira! falar! que! não.! Eles' voltam! foi! a! última! loucura! da!
trincheira,! era! premiação! para! curta! e! tinha! 54!mil,! e!mesmo! assim! a!
gente! filmou!um!longa!que!na!prática!não!representa!o!orçamento!que!
ele!foi!feito,!não!se!mostra!precário!(LEONARDO!LACCA,!em!entrevista!à!
autora).!
!

3.4*O*Cinema*da*Fundação*

A!Sala! José!Carlos!Cavalcanti!Borges,! conhecida! como!o!Cinema!da!Fundação,! é!
localizada! na! Fundação! Joaquim! Nabuco,! no! bairro! do! Derby,! no! Recife.! O! prédio! da!
Fundaj,! além! do! cinema,! abriga! também,! dentre! outros! setores,! a! sede! do! Centro! de!
Audiovisual!Norte!e!Nordeste!(Canne),!o!Café!Castigliani,!a!produtora!Massangana,!e!as!
reuniões! da! Associação! Brasileira! de! Documentaristas! ABD! e! do! Sindicato! dos!
Trabalhadores!Audiovisuais!de!Pernambuco.!A!Fundaj!hoje!é!o!lugar!por!onde!circulam!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72Em!2008,! a! linguagem!de!Audiovisual!passou!a! ter!um!edital! próprio!de! fomento.!Com!o!1°!Edital!do!
Programa!de!Fomento!à!Produção!Audiovisual,!foram!2,1!milhões!investidos!e!29!projetos!contemplados.!
Na!sua!sétima!edição,!no!ano!2013,!o!valor!chegou!a!11,5!milhões,!com!mais!de!100!projetos!aprovados!
(Fonte:!site'da!Fundarpe).!
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pessoas! de! toda! a! cadeia! produtiva! do! cinema:! estudantes,! produtores,! espectadores,!
diretores,! etc.! É! o! lugar! de! pensar! o! cinema! pernambucano! nas! áreas! de! formação,!
política!cinematográfica,!produção!e!exibição.!

Nos!anos!1980,!a!sala!dividia!as!pautas!entre!as!áreas!de!música,!teatro!e!cinema,!
quando!ainda!não!havia!programação!diária!de!filmes.!Foi!nela,!que!entre!os!anos!1989!e!
1990! funcionou! o! já! mencionado! Cineclube! Jurando! Vingar,! na! época! liderado! por!
Marcelo!Gomes,!que!tinha!Kleber!Mendonça!Filho!como!estagiário.!!

!

Figura!13:*A!sala!do!Cinema!da!Fundação,!após!a!reforma,!em!2005!

!

Em! março! de! 1998,! Kleber! Mendonça! é! convidado! para! criar! uma! política! de!
exibição!formadora!de!público!na!cidade!do!Recife,!num!momento!em!que!havia!pouco!
espaço!para!o!cinema!de!arte!ou!não!comercial.!A!partir!daí,!a!programação!valorizava!a!
cinefilia! num! formato! diário,! colocando! em! cartaz! filmes! e! mostras! (articulados! com!
ministérios!e!consulados),!que!não!tinham!sido!exibidos!no!Recife.73!!

A!sala!do!Cinema!da!Fundação!tem!197!lugares,!projeção!em!35mm!e!em!formato!
digital!DCP,!e!tem!uma!média!de!público!de!60!mil!espectadores!por!ano.!No!ano!2013,!
dos! 59.976! espectadores,! 21.838! foram! para! filmes! pernambucanos.! Entre! os! títulos!
dessa! leva,!estão:!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica,!Boa'Sorte,'Meu'Amor,!Doméstica,!O'Som'ao'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73!Fonte:'Fundaj.'Site:"http://www.fundaj.gov.br/!
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Redor,! Jardim' Atlântico,! Brennand! e' Tatuagem.74!Pouco! mais! de! um! terço! do! público!
anual! do! cinema! foi! para! filmes! produzidos! no! Estado,! fazendo! com!que! a! sala! seja! a!
maior!janela!de!exibição!de!filmes!pernambucanos.!!

!

!!!!!!!!! !

Figura!14:*Os!corredores!do!Cinema!da!Fundação!como!ponto!de!encontro!

!

3.5*Bebidas*e*Cafés*

Café!Castigliani!

O!cineasta!Leonardo!Lacca!se!interessava!por!café!desde!a!pós8adolescência,!mas!
tinha!pouca!experiência!por!conta!do!acesso!ao!assunto!na!cidade!do!Recife.!Antes!de!
rodar!Décimo'Segundo,!as!reuniões!durante!a!pré8produção!do!filme!eram!marcadas!nos!
cafés!da!cidade.!!

Após!o!filme,!fez!um!curso!de!formação!básica!de!barista!em!São!Paulo,!junto!com!
a!sua!sócia,!Nara!Oliveira,!em!um!lugar!chamado!Centro!de!Preparação!de!Café.!Durante!
um!Encontro!Nacional!dos!Estudantes!de!Arquitetura!de!2006,!tiveram!a!experiência!de!
abrir!um!quiosque!bem!pequeno!e!trazer!para!o!encontro!o!café!Suplicy,!que!o!diretor!
considera! um! dos! melhores! cafés! do! Brasil,! na! questão! de! grão.! A! experiência! foi!
interessante,! mas! deu! um! prejuízo! por! conta! de! disparidade! de! vender! o! café! num!
encontro!estudantil!e!dos!impostos!que!eram!cobrados.!No!ano!2006,!Leonardo!e!Nara!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74!Boa$ Sorte,$ Meu$ Amor! (2012),' de' Daniel' Aragão;' Jardim' Atlântico! (2013),( de( Jura( Capela;( Brennand'
(2012),#de#Mariana#Fortes.!
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ficaram! sabendo! de! uma! licitação! (a! cantina! que! existia! havia! fechado)! na! Fundação!
Joaquim!Nabuco!do!Derby.!Fizeram,!então,!uma!consultoria!na!Suplicy!e!abriram!o!Café!
Castigliani,!em!abril!de!2007.!

Na!minha!cabeça!era! juntar!o!útil! ao!agradável,! com!cinema!na! frente,!
perto!da!galera!toda.!Durante!três!anos,!eu!trabalhava!direto,!balcão,!eu!
vivi! para! aquilo.! Foi! uma! fase! até!menos!produtiva! em! relação! a! filme!
porque! era! difícil! conciliar,! mas! eu! encontrava! o! pessoal! de! cinema!
daqui.!Hoje,!eu!vejo!filmes!nascendo!lá,!reuniões!que!fazem!lá.!Já!fizeram!
filmes! lá,! Pablo! Pólo,! Kleber! filmou! uma! cena! de!O'Som'ao'Redor! e! de!
Recife' Frio,! filmes! universitários! da! galera,! inclusive! o! meu! filme!
(LEONARDO!LACCA,!em!entrevista!à!autora,!2013).!
!

Segundo! Leonardo,! a! escolha! do! nome! Castigliani! é! por! causa! de! uma! cena! do!
filme!Cidade'dos'Sonhos,! do! diretor!David! Lynch.! Tem!uma! cena! em!que! o! diretor! faz!
uma!reunião!com!os!produtores!e!com!financiadores!da!máfia!italiana,!que!são!os!irmãos!
Castigliani.!Eles!levam!a!foto!da!atriz!e!dizem:!“É!essa!atriz!”!O!diretor!fica!sem!entender!
um!clima!tenso!na!reunião,!e,!para!amenizar,!oferece!aos!irmãos!um!expresso.!Ele!prova!
o!café!e!cospe!no!guardanapo.!Por!conta!disso,!a!reunião!acaba!porque!o!café!era!ruim.!!

O! café! não! só! se! tornou! uma! locação! recorrente! para! os! filmes! locais,! como!
também! um! dos! locais! constituintes! da! cena! audiovisual! pernambucana,! por! onde!
circulam!várias!pessoas!de!cinema,!onde!marcam!reuniões!e!até!escrevem!argumentos!e!
roteiros,!por!conta!dos!cursos!técnicos!que!acontecem!na!Fundação.!!

!
Figura!15:!O!café!frequentado!por!cineastas,!professores!e!produtores!da!cidade!

!
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Bar!Central!

O!Bar!Central!é!o!point!da!boemia!cinematográfica.!É!mais!um!local!por!onde!se!
estendem! as! práticas! de! sociabilidade! do! cinema! pernambucano.! Os! cineastas! se!
ocupam!desses!ambientes,!dos! lugares! físicos! como!pano!de! fundo!para!ocorrerem!os!
encontros,! as! fervorosas! discussões! (entre! grupos! e! mais! ainda! dentro! dos! próprios!
grupos),!as!tomadas!de!decisões.!

Aberto! há! dez! anos! pelos! irmãos! André,75!Isio! e! Regina! Rosemberg,! tem! o!
cardápio!com!foco!nas!comidas!judaica,! indiana,!tailandesa!e!vegetariana.!Nos!dias!dos!
festivais!de!cinema!e!estreias!de!filmes!pernambucanos,!os!cineastas!lotam!as!mesas!do!
salão! e! da! calçada! do! bar! decorado! com! fotos! antigas! da! cidade! e! com! uma! jukebox!
colorida,!com!um!grande!acervo!de!músicas!da!cena!pernambucana.!

Localizado! na! Rua! Mamede! Simões,! próximo! ao! Parque! 13! de! maio,! é! o! lugar!
onde!os!roteiristas!vão!falar!sobre!os!roteiros,!os!produtores!vão!afogar!as!mágoas!dos!
percalços!do!dia!a!dia!das! filmagens!e!os!diretores!vão!comemorar!as!premiações!nos!
festivais.!Em!frente!ao!Bar!Central,!foi!aberto!um!concorrente,!o!bar!Frontal,!frequentado!
pelos!integrantes!outsiders!da!cena,!por!ser!mais!acessível!em!termos!econômicos.!
!

3.6*Geografia*dos*afetos*

! Passado8presente,! tradição8modernidade,! centro8periferia,! tudo! se! mistura,!
quando! na! década! de! 1990,! a! produção! cinematográfica! no! Recife! é! retomada.! Os!
cineastas!Paulo!Caldas,!Cláudio!Assis,!Lírio!Ferreira,!Marcelo!Gomes!e!Adelina!Pontual,!
preocupados! com! a! renovação! da! dramaturgia! nacional,! utilizam! o! espaço! da! cidade!
como! o! cenário! de! seus! filmes:! O' Rap' do' Pequeno' Príncipe' contra' as' Almas' Sebosas!
(2000),!Amarelo'Manga'(2003),!Árido'Movie!(2003),!Deserto'Feliz!(2007),!Febre'do'Rato'
(2011),! Era' Uma' Vez' Eu,' Verônica' (2012),! Rio' Doce/CDU! (2013),! traçando! um!
mapeamento!geográfico!humano.!!

Em!meados!dos!anos!2000,!uma!inquietude!audiovisual!paira!sobre!a!mente!dos!
jovens! realizadores:! Daniel! Bandeira,! Marcelo! Pedroso,! Gabriel! Mascaro,! Marcelo!
Lordello! e! Kleber! Mendonça! Filho.! O! cinema! do! passado! e! as! questões! do! presente!
incomodam.! Em! uma! nova! virada! de! linguagem,! que! surge! do! advento! do! digital,! a!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75!André&Rosemberg&era& cadastrado& como&produtor& cultural& e& chegou&a& ser&um&dos&produtores&do& filme&
Deserto'Feliz,"além"de"apoiar,"por"meio"de"refeições,"diversos"filmes"e"produções"locais.!
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cidade!não! é!mais! cenário.! A! cidade! é! o! tema!dos! filmes:!Amigos'de'Risco! (2007),!Um'
Lugar'ao' Sol' (2009),!Avenida'Brasília' Formosa! (2010),!Vigias! (2010),!O'Som'ao'Redor!
(2012),!cartografando!uma!sociologia!das!questões!urbanas.!!

Podemos! apontar,! de! modo! panorâmico! e! superficial,! algumas! características!
esboçadas! pela! filmografia! pernambucana:! 1.! Documentação! do! local:! registros! da!
cidade,! locações! reais! e! figuração! local.!Os! filmes! tentam!descobrir! a! cidade!do!Recife!
com!uma!câmera! fixa!em!Cinemascope!ou!solta!no!movimento!da!cidade.!Assim!vai!se!
projetando! a! representação:! na! surpresa! de! uma! descoberta,! na! constatação! de! uma!
vocação! cultural,! na! canonização! de! uma! identidade! local,! em! um! realismo! social!
espacializado.! Da! representação! local,! afloram! as! tensões,! rural/urbana,! nordeste/sul,!
modernidade/tradição,!e!são!expostas!as!feições!alteradas!da!cidade.!2.!Rearticulação!da!
tradição:! referência! à! cultura! local! e! às! histórias! da! região.! A! apropriação! da! fala!
pernambucana,! das! expressões! idiomáticas! e! do! sotaque! local.! Os! disfemismos,! assim!
como!a!recuperação!de!histórias!e!lendas!da!região,!são!desdramatizados!por!um!típico!
humor!local,!ou!por!uma!ironia.!3.!Construção!de!uma!identidade!local!contemporânea.!
Valorização! da! cultura! local! e! de! temáticas! que! perpassam! os! costumes! da! região:!
banditismo,! migrações,! miséria,! coronelismo,! misoginia! e! corrupção.! A! tradição! é!
valorizada! como!um!patrimônio! local! e! o! que! vem!de! fora! é! destacado! em! termos! de!
progresso.!O!que!se!sobressai!da!cultura!popular!é!representado!de!forma!positiva,!tanto!
por! seu! valor! de! testemunho! de! uma! herança! cultural,! como! por! marcar! a! região!
Nordeste!com!elementos!estéticos!que!a!diferem!das!outras!áreas!do!país.!!

Nos! filmes! de! Paulo! Caldas,! Cláudio! Assis,! Lírio! Ferreira! e! Marcelo! Gomes,! o!
Recife! é! o! espaço!por!onde! transitam!seus!personagens.!O! local! onde!Garnizé,! Jéssica,!
Kika,! Zizo,! Jonas! e! Verônica! intensificam! seus! conflitos! pessoais! e! põem! em! xeque! as!
suas! identidades.! No! bojo! das! problematizações! identitárias,! vivenciadas! por! seus!
personagens,!está!a!escolha!por!temas!que!tratam!da!realidade!social,!da!política!do!real!
e!da!periférica!marginalidade!estetizada.!!

A! cidade,! repleta! de! referências! a! si! própria,! é! complacente! com! a! sua!
realidade/representação!social.!Através!do!olhar!dos!diretores!do!Grupo!da!Retomada,!
temos:!a!cidade8cenário8de8época!do!Baile'Perfumado;!a!cidade!musical!do!Rap,!do!Árido'
Movie,! a! metrópole! periférica! de! Deserto' Feliz,' Era' Uma' Vez' Eu,' Verônica,' na! cidade!
marginal!de!Amarelo'Manga!e!de!Febre'do'Rato.!
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! !
Figuras!16!e!17:!Recife,!cidade!cenário.!Fonte:!Febre'do'Rato!(2013)!

!

“Se!Deus! fosse! colocar!um!piercing! no!mundo!seria!no!Recife,!pois!o!Recife!é!o!
umbigo!do!mundo.”!Proferida!por!Garnizé!no'Rap'do'Pequeno'Príncipe,!a! frase!traz!um!
pouco! do! espírito8personagem! da! cidade,! resgatado! pelo! Grupo! da! Retomada:! uma!
cidade!multifacetada,!híbrida,!diversa!na!sua!própria!cultura!que!está!imersa!em!outras!
diversas!culturas.!!

O!Recife!é!personagem!e!é!onde!a!narrativa!se!desenvolve.!A!cidade!se!mostra!em!
prédios,! ruas,! pontes! e! rios.! Nos! filmes! acima! mencionados,! o! foco! está! na! cultura!
urbana:! atravessamos! pontes! a! bordo!dos! carros! e! ônibus! que! sufocam!o! trânsito.!Os!
movimentos!travellings!do!ponto!de!vista!dos!veículos!identificam!locais!representativos!
da!cidade!–!Av.!Boa!Viagem,!Marco!Zero,!Ponte!do!Pina,!Teatro!de!Santa!Isabel,!Avenida!
Conde! da! Boa! Vista,! Avenida! Guararapes,! Avenida! Agamenon!Magalhães,! Alto! José! do!
Pinho,!os!bairros!do!Recife,!de!Casa!Amarela!e!dos!Coelhos,!etc.!!

E!a!cidade,!emoldurada!por!um!calor!central.!O!Recife!se!define!como!um!espaço!
estruturado!em!dois!registros:!o!de!seus!exteriores!urbanos,!onde!a!sucessão!dos!planos!
nos! revela! uma! metrópole! periférica,! dotada! de! uma! diversidade! arquitetônica! e!
estrutural;! e! de! seus! interiores!marginais,! nos! barracos,! hotéis! e! prédios! decadentes,!
casas!e!calçadas!da!periferia,!onde!se!confina!a!população!local.!

Em!Amarelo'Manga!e!Febre'do'Rato!nos!deparamos!com!a!região!metropolitana!
nos! planos! documentais! que! captam! o! cotidiano! dos! habitantes! anônimos! da! cidade,!
tomados! como! figurantes! dos! bares,! calçadas,!mercadinhos! e! paradas! de! ônibus.! Nos!
filmes!de!Cláudio!Assis,!a!construção!do!local!é!manifesta!pela!construção!do!estranho!–!
personagens! exóticos,! deliberadamente! grotescos! ou! até! bizarros.! Os! conflitos!
identitários! dos! personagens! revelam8se,! sobretudo,! a! partir! do! binômio!
inclusão/exclusão,! apelando! para! oposições! muitas! vezes! estereotipadas! entre! tipos!
normais,! que! acatam! as! convenções! sociais! (integrados),! e! tipos! anormais,! que,! por!
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romper! com! essas! convenções,! colocam8se! à! margem! –! mulher! asmática! que! busca!
prazer! com!o! nebulizador,! necrófilo! que! encomenda! cadáveres! ao! funcionário! do! IML!
gay!e!maconheiro,!magarefe!adúltero,!prostitutas,!travestis,!coveiros,!poetas!marginais,!
etc!(NOGUEIRA,!2010,!p.!144).!!

! !

! !
Figuras!18,!19,!20!e!21:!Personagens!anônimos!do!Recife.!Fonte:!Amarelo'Manga!(2003)!

!

Febre'do'Rato! recorre!ao!Recife!como!espaço!geográfico!urbano!e! faz!da!cidade!
branca! e! preta! o! espaço! de! representação! e! problematização! de! suas! características!
marginais.! Como! parte! do! esforço! para! construir! personagens,! sustentados! por!
determinadas! identidades! locais,! o! diretor! Cláudio! Assis! não! hesita! em! apelar! para! a!
encenação!de!situações!e!comportamentos!de!certos!personagens!da!cidade:!tomar!uma!
cerveja! em! um! boteco! decadente,! fumar! maconha! com! os! amigos! num! cais,! escutar!
música!em!radiola!de! ficha!nos!bares!da!periferia,!morar!com!os!amigos!numa! fábrica!
abandonada,!recitar!poesias!pelas!ruas.!Durante!a!celebração!da!páscoa!na!casa!de!Zizo,!
amigo! Boca!Mole! conta! uma! piada! sobre! um!morto! que! queria! descer! do! céu! para! o!
inferno,!e!finaliza!assim:!“Mago,!aqui!é!o!inferno?!Não,!doido!!Aqui!é!o!Recife!!O!inferno!é!
mais!adiante!!Hellcife!”!
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! !
Figuras!22!e!23:!O!cais!e!a!fábrica!abandonada.!Fonte:!Febre'do'Rato!(2011)!

!

Em'Árido'Movie,!o!olhar!sobre!a!cidade!do!Recife!é!apresentado!por!Lírio,!a!partir!
da!figura!do!estrangeiro.!Ele!aparece!em!That’s'a'Lero'Lero76!(1995),!de!Lírio!Ferreira,!na!
farra! de! Orson! Welles! pela! noite! recifense;! em! Árido' Movie,! por! meio! de! Jonas,!
estrangeiro! em! sua! própria! terra.! Em! cada! filme,! porém,! essa! figurativização! do!
estrangeiro!vai!assumindo!diferentes!conotações:!pode!estar!associada!à!descoberta!da!
novidade! que! vem! de! fora! interagir! com! a! cidade;! pode! estar! associada! aos!
deslocamentos!de!um!universo!cultural!ao!outro;!pode!nos!remeter,!alegoricamente,!a!
confrontações! dialéticas! que! ocupam! lugar! central! na! construção! identitária!
contemporânea.!Para!Lírio!Ferreira,!o!Recife!é!uma!cidade!com!uma!temperatura!de!cor,!
cheia!de!contraste,!com!belas!paisagens!e!muitos!bares.!Neste!percurso,!as!estratégias!de!
alusão! são! centrais,! principalmente! para! os! espectadores! que! compartilharam! das!
mesmas! experiências! que! o! diretor! do! filme,! numa! determinada! época! na! cidade! do!
Recife.!Conhecimentos!prévios!e!identificação!com!as!“gréias”!e!códigos!culturais,!desse!
momento! particular,! facilitam!o! reconhecimento! das! diversas! referências! (NOGUEIRA,!
2010,!p.!116).!

! !
Figuras!24!e!25:!Paisagens!e!bares!do!Recife.!Fonte:!Árido'Movie!(2005)!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76!Na! década! de! 1990,! o! curta8metragem!de! Lírio! Ferreira,! intitulado!That’s'a'Lero'Lero! (1992),!mostra!
uma!grande! farra!do!cineasta!Orson!Welles! com! intelectuais!pernambucanos,! ao!passar!pelo!Recife,! em!
1942,!durante!as!filmagens!de!It’s'All'True.!
!
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Em!Deserto'Feliz,'o!Recife!representa!a!periferia!prostituída!do!Terceiro!Mundo!
em!oposição!a!Berlim!desenvolvida!e!um!dos!centros!da!cultura!europeia!do!Primeiro!
Mundo.! A! representação! da! Alemanha! é! calcada! em! um! olhar! estrangeiro.! O! edifício!
Holiday,! a! praia! de! Boa! Viagem,! o! Amazonas! Bar! são! testemunhas! de! personagens!
desiludidas,! da! prostituição! descarada! e! parte! da! vida! da! cidade.! O! edifício!Holiday! é!
descrito!pelo!alemão!como!um!“deserto!de!concreto.”!Um!entre!os!tantos!arranha8céus!
que!cobrem!de!sombra!a!beira8mar!da!cidade.!A!praia!de!Boa!Viagem!é!o!cartão8postal!
da! cidade,! tanto!para!os! turistas!que!a!visitam,!quanto!para!aqueles!que!usurpam!seu!
encanto,!devorando!suas!mulheres.!

!

Figuras!26!e!27:!Periferia!prostituída.!Fonte:!Deserto'Feliz!(2007)!

!

Fica!evidente!nos!filmes!a!compreensão!das!identidades!individuais,!a!partir!das!
determinações!de!uma!identidade!local.!Em!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica,!a!partir!do!olhar!
lançado! sobre! a! protagonista,! emerge! a! discussão! do! local.! A! relação! que! o! diretor!
Marcelo!Gomes!constrói!com!a!cidade,!de!modo!subjacente!à!sua!personagem,!é!de!afeto.!
No!constante!movimento!de!Verônica!entre!as!sessões!psiquiátricas!com!seus!pacientes!
do! hospital! e! os! encontros! celebrados! com! a! turma! de! amigas,! a! jovem! reconhece! ou!
desconhece! de! si! a! partir! das! experiências! vividas.! Por! um! lado,! a! afirmação! da!
identidade!de!Verônica! se! constrói!por!meio!de!elementos!que! fazem!remissão!a!uma!
cena! cultural! da! cidade! do! Recife,! com! seus! lugares,! carnavais,! músicas,!
comportamentos!e!personagens.!Essa!afirmação!de!uma!paisagem!local!é!resultante!de!
influências! recíprocas! do! trabalho! colaborativo! e! de! uma! estrutura! de! sentimento!
compartilhada.!!
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!

Figuras!28!e!29:!O!encontro!com!o!lugar8afeto.!Fonte:!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica!(2012)!

!

Em!Rio'Doce/CDU,!a!cidade!se!revela!durante!uma!viagem!de!ônibus,!simulada!em!
tempo!real,!por!bairros!da!periferia!do!Recife!e!Olinda.!No!deslocamento!da!linguagem!
documental,! a! via! urbana! é! colorida,! repleta! de! discursos! sonoros! e! musicais.! São!
vendedores,!mães,!pais,!crianças!e!fiteiros,!nos!encontros!e!desencontros.!!No!âmbito!da!
narrativa,! fazemos!uma!viagem!antropológica! entre!o! sufocante! trajeto! em!um!ônibus!
amarrotado!e!a!vida!de!pessoas!comuns!em!trânsito.!Nas!paradas,!nos!deparamos!com!
os!lugares!que!marcam!historicamente!o!caminho.!Nos!intervalos!entre!o!ônibus!lotado!e!
as!histórias!pessoais,!lidamos!com!fragmentos!visuais!puros!da!urbanidade.!

! !

Figuras!30!e!31:!O!trajeto!de!ônibus!revela!a!cidade.!Fonte:!Rio'Doce/'CDU!(2013)!

!

Os! filmes! da! geração! da! Retomada! fazem! à! sua! maneira! um! mapeamento!
geográfico,!histórico!e! cultural!da!cidade!do!Recife.!A!circulação!dos!personagens!pela!
cidade! é! necessária! para! a! compreensão! do! Recife! cinematográfico.! A! particularidade!
dessa! filmografia! é!que,! ao!passear!pela! geografia!das! representações!das! identidades!
dos!personagens!da!cidade,!surge!uma!imagem!visual!e!sonora!montando!um!universo!



! 143!

heterogêneo,! multicultural,! mas! ao! mesmo! tempo! autoconsciente! de! um! sentimento!
local.!

A! nova! geração! de! cinema! em! Pernambuco! afirma! a! negação! do! passado.! Não!
interessa! o! que! a! geração! anterior! fez.! Os! novos! querem! fazer! diferente.! Há! um!
redirecionamento!do!olhar!sobre!a!cidade!para!outras!experiências.!Uma!virada!afetiva!
interpessoal.!O!Recife!está!se!transformando!rapidamente!em!um!novo!empreendimento!
imobiliário.! O! convívio! público! é! esgotado.! O! afeto! é! violento.! No! olhar! dos! novos!
diretores,! a! cidade! é! agressiva! (Marcelo! Pedroso),! excludente! (Gabriel! Mascaro),!
conservadora!(Kleber!Mendonça)!e!estéril!(Daniel!Bandeira).!!

A!hostil!periferia!da!Região!Metropolitana!do!Recife!está! inscrita!em!Amigos'de'
Risco,! por! meio! da! linguagem! crua! e! granulada! da! câmera! digital! de! 3ccd! e! do! som!
extremo! do! ambiente.! A! cidade! é! inegavelmente! escura.! A! noite! é! atravessada! pelo!
esvaziamento! das! ruas.! Somente! carros! de! polícia,! ambulâncias! e! um! bando! de!
delinquentes!circulam!pela!cidade.!As!situações!ameaçadoras!externam!o!confinamento!
dos! personagens! a! uma! violência! simbólica! sedimentada! historicamente.! Nelson! e!
Benito!vivem!o!cotidiano!estressante!de!trabalho!ordinário!e!se!jogam!em!um!percurso!
noturno!perigoso,!carregando!nos!braços!o!amigo!Joca!(após!uma!overdose!de!cocaína)!
que!pode!levá8los!à!morte.!!

!

! !

Figuras!32!e!33:!A!cidade!inegavelmente!escura.!Fonte:!Amigos'de'Risco!(2007)!

!
A!cidade!excludente!de!Um'Lugar'ao'Sol!se!dá!no!confronto!com!personagens!da!

elite! brasileira.! No! jogo! proposto! pelo! diretor,! Gabriel! Mascaro,! há! uma! negociação!
social!com!um!espaço!nunca!representado.!!A!cidade!é!vista!por!cima,!dos!terraços!com!
piscina! e! varandas! gourmets! e! das! coberturas! dos! apartamentos! de! luxo.! Um! espaço!
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onde! os! ruídos! da! elite! dominante! são! materializados! em! discursos! confusos! e!
totalizantes!de!um!extrato!social!perdido.!!

O!cotidiano!dos!moradores!de!Brasília!Teimosa!é!transformado!após!a!visita!do!
presidente!Lula.!O!conjunto!de!palafitas!ao!mar!dá!lugar!à!Avenida'Brasília'Formosa,!num!
projeto!de!reurbanização!social.!Uma!estrada!para!o!desenvolvimento,!uma!saída!para!a!
estagnação.! O! terceiro! documentário! de! Gabriel! Mascaro! documenta! o! espaço! e! a!
comunidade! de! Brasília! Teimosa,! pela! via! de! uma! fabulação! do! real.! Há! uma!
desconstrução!das!matrizes!discursivas!e!normativas!do!documentário.!As!ruas!estreitas!
de! paralelepípedo,! as! roupas! coloridas! nos! varais,! o! movimento! do! final! de! semana,!
assim!como!os!moradores!da!comunidade!são!todos!personagens!da!cidade.!!

!! !

Figuras!34!e!35:!O!Recife!visto!por!cima!e!por!baixo.!Fonte:!Um'Lugar'ao'Sol!(2009);!Avenida'
Brasília'Formosa!(2010)!

!

Em! Vigias,! a! violência! cotidiana! da! região! metropolitana! é! mapeada! em! seis!
bairros:! Cordeiro,! Boa! Viagem,! Candeias,! Casa! Forte,! Coelhos! e! Pina.! O! documentário!
acompanha!a!rotina!dos!vigias!noturnos,!responsáveis!pela!segurança!de!moradores!de!
prédios!de!classe!média!do!Recife.!A!noite!excitante!de!Amigos'de'Risco!é!subvertida!para!
uma!imersão!no!espaço!e!no!tempo!de!uma!madrugada!de!vigília.!A!cidade!ameaçadora!é!
guardada! por! rondas! noturnas! de! vigilantes,! que! passam! pelas! ruas! de! bicicleta! com!
seus! apitos,! e! pelas!modernas! câmeras! de! vigilância! que!monitoram! as! dependências!
internas!de!um!prédio.!
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! !

Figuras!36!e!37:!O!vigia!guarda!a!cidade.!Fonte:!Vigias!(2010)!

!

A!paisagem!sonora!do!Recife!é!construída!em!um!bairro!de!classe!média!e!média!
alta,! no! filme! O' Som' ao' Redor.! A! cidade! é! marcada! por! barulhos! pontuais,! reais! e!
imaginários,! presentes! do! início! ao! fim! do! filme:! ruas! movimentadas,! buzinas! dos!
automóveis,!o!bate8estaca!das!construções!imobiliárias!e!o!som!do!contato!das!crianças!
com!a!cerâmica.!É!um!universo!de!sons! industriais!dentro!de!um!bairro!urbano,!onde!
vivem!pessoas!comuns.!!

Um! bairro! demolido! para! a! construção! de! prédios,! com! muros! altos,! onde!
habitam!pessoas!normais!que!sentem!a!neurose!de!viver!em!uma!cidade!grande.!As!ruas!
são!vazias.!O!convívio!entre!os!vizinhos!é!mínimo,!não!há!espaço!para!a!convivência!em!
meio!aos!muros!de!quatro!metros!de!altura.!A!identidade!pernambucana,!calcada!numa!
história!de!apogeu!e!decadência!econômica!da!atividade!sucroalcooleira,!é!negociada!em!
prédios!altos!que!disputam!por!um!pedaço!de!visão!do!mar.!

!

Figura!38:!As!ruas!vazias!e!a!fila!de!prédios.!Fonte:!O'Som'ao'Redor!(2012)!

!

O!Recife!é!uma!cidade!assumidamente!periférica!(embora,!muitas!vezes!pretenda!
parecer! moderna! e! cosmopolita),! que! articula! internamente! correntes! populares!
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oriundas! de! diferentes! etnias,! e! que! ocupa! espaços! sociais! demarcados.! Quando!
diferentes! correntes! se! misturam! em! seus! diversos! espaços,! há! uma! necessidade! de!
entender! como! estão! se! articulando.! O! mapeamento! geográfico! e! humano! do! Recife,!
através!da!cinematografia!contemporânea,!é! importante!para!compreender!o!processo!
de! transformação! urbano! e! social! da! cidade.! Na! geografia! social! do! Recife,! o! afeto! é!
confesso.!!

*

*
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Capítulo*4**

MAPEAMENTO*CINEMATOGRÁFICO*DAS*EMOÇÕES*

!

O!que!se!chama!de!cinema!pernambucano!se!organiza!em!torno!de!um!ethos, uma!
condição! dos! discursos! fílmicos! que! vincula! as! imagens! e! os! sons! aos! cineastas! e! aos!
seus! companheiros! de! trabalho.! Cada! filme! enuncia! um! conjunto! de! realidades! que!
sintonizam!de!forma!particular!os!cineastas!e!seus!espectadores.!O!cineasta!filma!por!si,!
é! claro,! mas! suas! imagens! e! sons! são! como! liames! com! um! lugar! que! é,! em! geral,!
circunscrito!à!cidade!do!Recife.!!

Os! filmes,! dos! quais! nos! ocupamos,! aqui,! são! manifestações! desse! ethos, desse 

“tom”, de um certo caráter e dos corpos que se movimentam e se projetam no espaço da 

cidade.! Além! dos! enredos,! dos! temas,! das! escolhas! estéticas,! surge! assim! um! peso!
associado!aos!filmes!–!gestos,!modos!de!ver,!informações!extrafílmicas!que!acabam!por!
constituir!um!valor!diferente!a!cada!projeto!audiovisual.!!

Cada!filme!é,!portanto,!uma!apresentação!do!cineasta!individualmente!(porque!se!
trata,! obviamente,! de! um! conjunto! heterogêneo! de! propostas),! mas! igualmente! uma!
apresentação! do! grupo,! localizado! num! contexto! muito! específico! de! produção,! que!
estamos!caracterizando!aqui,!como!o!da!brodagem.!Ou!seja,!para!tentar!circunscrever!o!
que! seria!o! cinema!pernambucano:!um!conjunto!de! filmes!que! se! sustentam!no!que!é!
dito,! mas! também,! e! fundamentalmente,! no! que! é! revelado! para! além! do! que! está!
explicitado.!!

Filmes,!no!caso,!são!formas!de!expressão!de!algo!que!vai!para!além!das!histórias!
que!são!contadas,!seja!nos!documentários,!seja!nas!obras!de!ficção.!Então,!esse!conjunto!
de! filmes! é! a! revelação! de! um! esquema! coletivo,! capaz! de! evocar! imagens! que!
antecedem!e!que!sobrevivem!a!cada!um!dos!filmes.!!

Existiria,! portanto,! uma! personalidade! no! cinema! feito! em! Pernambuco.! Algo!
como!um!registro!daquilo!que!passou!ao!longo!da!filmagem.!Algo!em!torno!das!relações!
pessoais.! Da! relação! do! diretor! com! a! equipe.! Da! relação! do! diretor! com! os! seus!
parceiros!de!grupo.!Da!relação!do!diretor!com!a!cidade!do!Recife.!Esse!algo!está!revelado!
nos! negativos! ou! gravado! nas! cópias! DCP.! Essa! alguma! coisa,! que! chamamos! de!
sentimento,! pode! não! ser! vista! como! uma! referência! ao! grupo! por! um! espectador! de!
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fora,!que!não!conhece!o!modo!de!produção!da!brodagem.!Esse!negócio,!que!chamamos!
de!afeto,!deixa!de!ser!velado!quando!conhecemos!as!práticas!sociais!que!geraram!essa!
produção!cinematográfica.!

Nos! filmes! do! Grupo! da! Retomada,! o! sentimento! é! mais! explícito,! mas! para! o!
espectador!de!fora,!as!declarações!não!são!nada!além!de!parte!da!narrativa.!Nos!filmes!
da!nova!geração,!o!afeto!é!implícito,!mas!está!evidente!na!matéria!expressiva!do!cinema.!
Para!nós,!depois!do!percurso!traçado!até!aqui,!a!celebração!do!sentimento,!na!verdade,!
foge!à!narrativa,!paralisa!a!narrativa.!Parece8nos!que!o!fazer!cinema!para!os!amigos!é!o!
mais!importante.!Fazer!cinema!para!estar!com!o!grupo,!para!pertencer.!

Os! diretores! dizem! fazer! filmes! universais,! recusam! a! etiqueta! de! cineasta!
pernambucano,!mas!não!conseguem!fazer!filmes!universais,!sem!que!o!local!impregne!a!
imagem,! o! sotaque,! o! som.! Em! todos! os! trabalhos! que! analisamos,! ao! fazer! um! filme!
universal!em!Pernambuco,!o!cineasta!está!falando!de!Pernambuco!para!o!mundo.!Para!a!
imprensa,!o!filme!que!marca!a!retomada!do!cinema!em!Pernambuco,!o!Baile'Perfumado'
(1997),!trata!de!Lampião!e!seu!bando!de!cangaceiros,!tentando!desbravar!o!sertão.!Mas,!
rigorosamente! observado,! o! filme! mostra! um! grupo! de! cineastas! autodidatas!
(entusiastas),!tentando!desbravar!intuitivamente!o!cinema.!!

Amigos' de'Risco! (2007)! não! é! só! uma! noite! na! vida! dos! amigos! Joca,! Nelsão! e!
Benito.!Amigos'de'Risco!é!uma!ação!entre!amigos,!tentando!fazer!cinema!na!periferia!da!
cidade,!vivendo!a!tensão!urbana!da!madrugada!recifense!com!uma!equipe!mínima,!uma!
câmera!DVX100!de!3ccd!e!som!direto!repleto!de!interferências!do!ambiente.!!

Quando!temos!conhecimento!do!processo!de!produção!no!qual!o!filme!se!insere!e!
da! trajetória! de! vida! dos! que! o! realizaram,! acabamos! nos! deparando! com! a! análise!
fílmica!com!marcas!expressivas!e!temáticas!que!não!estão!no!filme.!Ou,!pelo!contrário,!
acabamos!nos!deparando! com!as! análises!de! elementos! tão! evidentes!que!não!podem!
ser!vistos!a!olhos!nus,!despidos!do!conhecimento!das!práticas!sociais!do!grupo.!

Poderíamos! seguir! o! caminho! tradicional! de! uma! análise! fílmica,! na! qual! nos!
deteríamos!na!observação!de!dentro!do!filme!para!fora.!Nesta!tese,!optamos!por!seguir!o!
caminho! inverso.!Com!base!nas!teorias!sociais,!exploramos!filmes!de! fora!para!dentro.!
Primeiro,! reconstruímos!o!contexto!em!que! foram!realizados.!Depois,!nos!debruçamos!
sobre!a!análise!das!sequências!em!busca!da!representação!dos!vínculos!afetivos.!



! 149!

O! discurso! cinematográfico! se! apoia! em! uma! tecnologia! que! afeta!
consideravelmente! seus! mecanismos! enunciativos.! Na! linguagem! cinematográfica,! a!
enunciação! é! construída! por! um! aparato! de! que! o! realizador! vai! se! apropriar! para!
articular! os! elementos! do! filme! às! relações! que! vai! estabelecer! com! o! espectador.! Os!
diretores!da!Retomada!do!Cinema!em!Pernambuco,! como!Lírio!Ferreira,!Paulo!Caldas,!
Cláudio!Assis,!Marcelo!Gomes,!Hilton!Lacerda,!Daniel!Bandeira!e!Kleber!Mendonça!vão!
usar!muito!bem!esses!mecanismos!enunciativos!em!prol!de!uma!série!de!momentos!de!
homenagens!nos!filmes.!!

O!sentimento!do!grupo!de!cineastas!ora!vai!estar!de!maneira!objetiva!na!tela,!ora!
será!representado!por!momentos!de!paralisação!narrativa,!onde,!no!que!foge!à!narrativa!
(seja! uma! cena! ou! personagem),! está! um! sentimento! intensificado.! Nos! filmes,! as!
declarações! explícitas! estão! nas! cenas! em! que! os! atores! da! cena! cinematográfica!
aparecem!como!personagens;!nas!sequências!musicais!e!de!celebração.!

Na!estrutura!de!brodagem!que!se!configura!no!Grupo!da!Retomada,!existem!três!
eixos! das! práticas! sociais,! das! experiências! vividas! que! vão! aparecer! com! recorrência!
nos! filmes:! amigos,! o! cinema! dos! amigos! e! a! celebração.! A! remissão! aos! amigos,! ao!
cinema!e!à!celebração,!por!meio!da!encenação.!

A!encenação!dos!sentimentos!é!a!materialização!espaço8temporal!da!experiência!
do! vivido.! A! encenação! não! é! limitada! à! filmagem,! mas! ao! que! se! passa! no! local! da!
filmagem.! A! encenação! dos! sentimentos! agrega! um! valor! estético! ao! cinema! da!
Retomada:!a!narração!dos!sentimentos!(citação!do! filme!de!um!amigo),!a!produção!de!
imagens8sentimentos.!

As! homenagens! fazem! parte! da! narrativa! dos! filmes:! presença! dos! amigos! nas!
figurações,! citações! diretas! dos! personagens! aos! cinemas! dos! amigos,! referências! ao!
local!por!meio!da!música,!dos! lugares.!A!encenação!dos!sentimentos!se!dá!através!dos!
diálogos,!da!encenação!(presença!constante!de!grupos!de!personagens)!de!personagens!
e! de! produtores! da! cena! cinematográfica! que! se! tornam! personagens,! da! trilha!
(momentos!musicais!de!paralisação!narrativa!para!exibição!da!música).!!

Para! Pasolini,! o! cinema! tem! uma! dupla! natureza:! é! ao! mesmo! tempo!
extremamente!objetivo! e! extremamente! subjetivo.!Utiliza8se!dos!objetos! (signos)!para!
operar! em! um! nível!metafórico! (simbólico).! Em!Heretical'Empiricism! (1988),! Pasolini!
disserta!sobre!a!representação!no!cinema.!!
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The! filmmaker! chooses! a! series!of! objects,! or! things,! or! landscapes,! or!
persons!as!syntagmas!(signs!of!a!symbolic! language)!which,!while!they!
have! a! grammatical! history! invented! in! that!moment! –! as! in! a! sort! of!
happening! dominated! by! the! Idea! of! selection! and! montage! –! do,!
however,! have! an! already! lengthy! and! intense! pregrammatical! history!
(PASOLINI,! 1988,! p.! 171).! Cinema,! lacking! a! conceptual,! abstract!
vocabulary,! is! powerfully! metaphoric;! as! a! matter! of! fact,! a! fortiori! it!
operates! immediately! on! the!metaphoric! level.! Particular,! deliberately!
generated! metaphors,! however! always! have! some! quality! that! is!
inevitably!crude!and!conventional!(PASOLINI,!1988,!p.!174).!

Nos! filmes!de!Pernambuco,!as!ações!e!os!objetos!relacionados!a!uma!expressão!
de! grupo! constituem,! tanto! uma! objetivamente! composta! representação! visual! do!
sentimento,! como! uma! metafórica! e! complexa! subjetividade! do! afeto.! De! que! forma!
então!os!encontros!e!amizades!mediam!as!relações!entre!os!afetos!e!o!cinema?!

Nos! capítulos! anteriores,! nos! detivemos! nos! encontros! e! nos! espaços! de!
compartilhamento!de!afetos.!Agora,!nos! concentramos!na! leitura!dos! filmes,! em!busca!
do!afeto!como!forma!de!produção!coletiva!e!colaborativa.!E!de!como!esse!sentimento!de!
grupo! vai! se! transformar! em! linguagem! objetiva,! pois! vimos! como! se! deram! os!
encontros,! agora! vamos! nos! concentrar! em! como! esses! afetos! vão! se! transformar! em!
linguagem.!!

São! diversas! as! apresentações! e! representações! dos! sentimentos! e! afetos! nos!
filmes.!Nos! filmes!da!geração!da! retomada!e!da!nova!geração,! sentimentos!e!afetos! se!
misturam!nos!elementos.!Em!meio!aos!conflitos!geracionais!e!estéticos,!as!duas!gerações!
dialogam,! muito! mais! do! que! se! opõem.! Há! dois! elementos! presentes! em! toda! a!
filmografia:!o!mar!e!o!coletivo.!!

O! mar77*está! presente! como! um! elemento! de! ligação! entre! as! duas! gerações.!
Aparece!nos!filmes!como!elemento!narrativo,!desde!o!Baile'Perfumado,!na!cena!do!porto!
do!Recife,!quando!Benjamim!Abrahão!profetisa:!“Os!inquietos!vão!mudar!o!mundo.”!Em!
Amarelo'Manga,!no!sonho!do!personagem!Isaac,!matador!de!cadáveres.!No!Árido'Movie,!
o!mar!representa!a!cidade!do!Recife!em!contraponto!com!a! imensidão!montanhosa!do!
sertão.!Os!créditos!iniciais!do!filme!têm!como!fundo!imagens!aéreas!do!litoral!do!Recife.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77!O! mar,! como! elemento! narrativo! no! cinema,! já! foi! diversas! vezes! representado.! No! entanto,! na!
filmografia!esboçada,!o!mar!não!é!só!o!mar:!é!uma!constante.!É!o!mar!da!orla,!da!praia!de!Boa!Viagem,!com!
seus!tubarões!e!arrecifes!que!formam!as!piscinas!e!protegem!os!banhistas.!!
!
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São! apresentados! justapostos! à!música,! que! diz:! “o! sertão! virou! o!mar,! e! o!mar! virou!
sertão.”!!

Em! Cinema,' Aspirinas' e' Urubus,! o! mar! está! no! desejo! de! Ranulpho! de! sair! da!
estagnação! do! Sertão,! de! ir! ao! Rio! de! Janeiro.! Em!Deserto' Feliz,! a! praia! é! o! lugar! de!
negociação!entre!turistas,!drogas,!prostituição,!e!das!placas!sobre!ataque!de!tubarão.!O!
mar!é!a!vista!das!coberturas!de!Um'Lugar'ao'Sol,!de!Gabriel!Mascaro.!Está!no!muro!que!
protege! a! Avenida' Brasília' Formosa! da! destruição.! E! os! documentários! de! Marcelo!
Pedroso,!Balsa!e!Pacific'têm!o!mar!como!paisagem!narrativa.!O!mar!traz!o!conforto!para!
Cris!em!Eles'Voltam.!Na!abertura!de!Febre'do'Rato,!pelo!mar!que!deságua!no!Capibaribe,!
entramos! no! universo! poético! de! Zizo.! E! no! banho! de! mar! noturno! do! senhor! de!
engenho!de!O!Som'ao'Redor.!Tatuagem!traz!as!águas!do!mar!e!a!areia!para!o!corpo,!em!
sua!sensorialidade!total.!!

! !

Figuras!39!e!40:!O!mar!e!sua!carne.!Fonte:!Tatuagem!(2013);!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica!(2012)!

!

A! narrativa! dos! filmes! é! composta! também! por! núcleos! de! personagens!
vivenciando! situações! coletivas.! De! vários! personagens,! ao!mesmo! tempo! disputando!
um! espaço! para! entrar! em!quadro.! É! a! turma!de! agroboys,! Cícero! (Caio!Blat),! Cilinho!
(China),!Esdras!(Samuel!Vieira)!e!Everardo'(Matheus!Nachtergaele)!do!Baixio'das'Bestas!
(2006).!Os!moradores!do!Texas!Hotel!de!Amarelo'Manga.!No!bando!de!cangaceiros!de!
Lampião,!no!Baile'Perfumado.!No!trio!de!Amigos'de'Risco,!Joca,!Nelsão!e!Benito.!Em!Febre'
do' Rato,! Zizo! e! seus! amigos,! o! traficante! Boca! Mole! (Juliano),! seus! companheiros!
músicos!e!a!mulher!que!mantém!relações!sexuais!com!todos!numa!fábrica!abandonada.!!
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! !

! !

! !
Figuras!41,!42,!43,!44,!45!e!46:!Cinema!em!grupo.!Fonte:!Árido'Movie!(2005);!Tatuagem!(2013);!

Febre'do'Rato!(2011)!

Mesmo!em! filmes!que!retratam!a! trajetória!de!um!só!personagem!em!busca!de!
algo,!como!Jéssica!em!Deserto'Feliz!(2007),!Jonas!em!Árido'Movie!(2005),!ou!Verônica!em!
Era' Uma' Vez' Eu,' Verônica! (2012),! eles! não! estão! sós.! Jéssica! faz! parte! do! grupo! de!
prostitutas.!Jonas,!do!seu!trio!de!amigos!maconheiros8recreativos.!Verônica!compartilha!
dos!seus!afetos!com!os!pacientes!e!suas!amigas.!Até!mesmo!a!personagem!Cris,!de!Eles'
Voltam!(2013),!abandonada!na!estrada!pelos!pais,!nunca!está!totalmente!só.!!

No!cinema!da!Símio,!Trincheira!e!de!Kleber!Mendonça,!ocorre!uma!virada!afetiva!
do!ponto!de!vista!temático.!Os!afetos!vão!ser!deslocados!para!outros!elementos,!como!as!
crianças,! que! vão! ser! uma! das! recorrências! temáticas! dos! filmes,! além! dos! desvios!
narrativos!e!fluxos!temporais!dos!quais!falaremos!na!análise!das!sequências.!!

Crianças! não! eram! personagens! de! filmes! em! Pernambuco! até! a! produção! de!
filmes! da! nova! geração! de! cinema! contemporâneo! ser! concretizada.! Por! que! tantas!
crianças?!Por!que! as!mesmas! crianças?!Crianças! em!um!universo! adulto.!A!Menina'do'
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Algodão,! Vinil' Verde,! Eletrodoméstica,! O' Som' ao' Redor,!No' 27,!Muro,! Eles' Voltam,! Sem'
Coração,!Pacific,!Av.'Brasília'Formosa.!De!que!maneira!as!crianças!afetam!esses!filmes?!!

!! !
Figuras!47!e!48:!Crianças!em!um!universo!adulto.!Fonte:!Pacific'(2009)!

A! imagem! das! crianças! geralmente! remete! a! uma! noção! de! encontro! e! de!
pertencimento!ao!lugar.!Um!pertencimento!questionado.!Vista!com!os!olhos!de!criança,!
mas! não! com! um! olhar! infantil.! Por! um! lado,! essa! geração! começou! a! fazer! cinema!
enquanto!tinha!filhos!e!formava!família.!Por!outro,!a!presença!constante!das!crianças!e!
dos! adolescentes! remete! aos! próprios! cineastas.! As! crianças! são! o! alter' ego! dessa!
geração,!Lordello,!Tião,!Kleber!e!Gabriel,!nos! filmes.!Elas!veem!o!mundo!ao!redor!com!
olhos!críticos,!sem!ponderação!na!linguagem!e!convenções!sociais,!despreocupadas!com!
julgamentos!sociais!e!preconceitos.!!

!

Figuras!49!e!50:!Crianças!e!a!noção!de!pertencimento.!Fonte:!Avenida'Brasília'Formosa'(2010)!

A!criança!pode!ser!algo!que!pertence!somente!ao!sensível,!potencialidade!pura.!
Na! recusa! de! um!mundo! transcendente.! Na! criança,! há! uma! dispersão! da! identidade.!
Uma!criança!do!Recife!é!igual!a!outra!criança!em!Teerã,!em!Pequim!ou!em!Washington.!
Crianças!são!crianças!desprovidas!de!sentidos!de!identidade!local.!Querem!desvendar!o!
mundo!criticamente,!mas!precisam!dos!outros!para!manifestar!sua!existência.!!
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! !

Figuras!51!e!52:!Crianças!como!potencialidade!pura.!Fonte:!Muro!(2008)!

No! rastro! do! caminho,! onde! a! filmografia! das! duas! gerações! se! encontra! e! se!
perde,! seguimos! à! procura! dos! afetos! na! análise! das! sequências! dos! filmes!
contemporâneos:!Tatuagem! (2013),!de!Hilton!Lacerda;!Eles'Voltam! (2012),!de!Marcelo!
Lordello;!Amigos'de'Risco!(2007),!de!Daniel!Bandeira;!O'Som'ao'Redor!(2012),!de!Kleber!
Mendonça! Filho;! Era' Uma' Vez' Eu,' Verônica! (2012),! de! Marcelo! Gomes.! Em! busca! de!
verbalizar!as!imagens8afetos.!

É!importante!mencionar!ao!leitor!a!necessidade!de!uma!análise!panorâmica!dos!!
filmes!da!geração!da!Retomada!e!do!novo!cinema!pernambucano!para!um!mapeamento!
mais!concreto!do!afeto.!No!intertítulo!Suspensão!dos!Afetos,!traçamos!a!nossa!análise!a!
partir! de! sequências8chave! dos! filmes! tratadas! isoladamente.! Já! na! Celebração! dos!
Sentimentos,! as! análises! são! construídas! intercalando! os! filmes! e! apontando! as!
sequências,!para!que!o! leitor!possa!verificar!diretamente!as!manifestações!de!autorre8!
missão.!!

!

4.1*Suspensão*dos*afetos*

Na!filmografia!esboçada!pelo!cinema!contemporâneo,!os!afetos!estão!suspensos:!!
em!desvios!narrativos!e!fluxos!temporais.!Vamos!nos!deter!na!análise!de!sequências!dos!
filmes! Tatuagem,! O' Som' ao' Redor,! Eles' Voltam,! Amigos' de' Risco! e! Era' Uma' Vez' Eu,'
Verônica,!em!busca!dos!afetos!compartilhados.!!

Tatuagem.(2013),*de*Hilton*Lacerda.

Na!abertura!de!Tatuagem'(2013),!um!lento!plano8sequência!desvenda!um!lugar!
em! ruínas,! pouco! iluminado! e! colorido.! Ao! fundo,! ouvimos! uma! voz! apresentar! um!
espetáculo:! “A!mais!nova!noite!do!Recife!!A!noite!que!abala!o!quarteirão!e! faz! tremer!
toda! forma! de! autoridade!! A!Moulin' Rouge! do! Subúrbio!! A! Broadway! dos! pobres!! O!
Studio'54!da!favela!!Bem8vindos!ao!Chão!de!Estrelas!”!Muitos!aplausos.!Corta.!Vemos!um!
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jovem!sentado!em!uma!cama,!pensativo.!A!câmera!se!afasta!à!medida!que!a!trilha!ganha!
mais! sonoridade.! A! mistura! de! sons! de! guitarra! ganha! vida! no! inconsciente! do!
personagem,!na!confusão!de!pensamentos!que!permeiam!sua!cabeça.!A!música!é!cortada!
bruscamente! pela! batida! da! porta.! Um! tenente,! num! estilo! Nascido' para' Matar,' de!
Stanley!Kubrick,!entra!e!avisa!que!o!pelotão!tem!três!minutos!para!chegar!ao!pátio.!!Os!
soldados!se!apressam!para!sair!do!quarto.!Corta.!!

! !

Figuras!53!e!54:!O!teatro!e!o!quartel.!Fonte:!Tatuagem!(2013)!

É! entre!o!quartel,! o! teatro/cabaré!da!periferia! e! o! casarão!de!Chão!de!Estrelas!!
que!o!enredo!de!Tatuagem'se!desenvolve.!Em!1978,!no!Brasil,!a!ditadura!militar!mostra!
sinais! de! esgotamento.! Uma! trupe! de! artistas,! conhecida! como! Chão! de! Estrelas! e!
liderada!por!Clécio!Wanderley!(Irandhir!Santos),!com!o!apoio!de!intelectuais!e!artistas,!
ensaia! uma! resistência! política,! por! via! da! anarquia! e! do! deboche.! Em! um! dos!
espetáculos! no! teatro/cabaré,! Clécio! conhece! Fininha! (Jesuíta!Barbosa),! um!garoto! do!
interior! de! 18! anos,! que! presta! serviço! militar.! O! romance! é! tensionado! entre! os!
universos!do!profano,!do!sagrado!e!do!censurado.!!

! ! !

Figuras!55!e!56:!O!romance!de!Clécio!e!Fininha.!Fonte:!Tatuagem!(2013)!

Os! encontros! do! casal! são!marcados! por!momentos! de! discussão,!movimentos,!
paixão! e! celebração.! Entre! a! anarquia! dos! espetáculos! do! teatro! cabaré,! em!meio! aos!
cômodos!do! casarão!do!Chão!de!Estrelas,! a!música! interpretada!por!Dolores!Duran,!A'
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Noite'do'Meu'Bem,!é!bailada!densamente!por!Clécio!e!Fininha!e!tem!toda!a!intensidade!
de! um! segundo! encontro.! São! opostos! (o! soldado! e! o! ator)! que! se! aproximam! a! cada!
passo!dado.!Fininha!ajuda!na!mudança!para!o!casarão,!participa!das!festas!e!se!envolve!
com!Érico,!um!dos!atores!da!trupe.!Clécio!é!possuído!de!ciúme!por!Fininha.!Os!encontros!
dos! dois! amantes! expõem! a! dificuldade! em! viverem! juntos.! Há! uma! evidente!
incompatibilidade!entre!a!construção!da!liberdade!e!a!ditadura!militar,!entre!o!amor!e!o!
real.!!

Em! Tatuagem,! tudo! se! encaixa! numa! intensa! fluidez.! A! câmera! extrapola! o!
sensorial.!Na!praia,!Paulete!e!Clécio!se!esfregam!na!areia,! se! jogam!no!mar.!É!possível!
sentir!o!cheiro!da!maresia,!a!aridez!dos!grãos!de!areia!e!o!refrescar!da!água!do!mar.!!

As! imagens! pictóricas! e! granuladas,! das! paisagens! em! Super88,! servem! como!
transição!ao! longo!da!narrativa.!Trazem!para!dentro:!os!coqueiros,!os!raios,!o!vento,!a!
cidade! e! a! estátua,! para! a! década! de! 1970.! O! filme! é! repleto! de! planos! gerais! com! o!
núcleo!de!personagens!em!quadro.!Ações!acontecem!em!primeiro!e! segundo!plano!ao!
mesmo!tempo,!onde!ouvimos!todas!as!vozes!dos!personagens!em!cena!(algo!que!lembra!
muito! A' Festa' da' Menina' Morta,! dirigido! por! Matheus! Naschtergaele.! A! cidade! do!
interior!de!Fininha!tem!o!clima!da!cidade!do!Baixio'das'Bestas.!!

Em!Tatuagem,! a! intensidade!do!afeto!que!exala!dos!corpos!cinematográficos!se!
põe!ao!espectador.!O!afeto!está!nas!cores,!luzes!e!no!brilho!do!cabaré.!!A!organicidade!da!
câmera!circular!permite!ao!espectador!observar!com!fluidez!os!espaços.!!

! !

Figuras!57!e!58:!Corpo!e!cor!em!Tatuagem.!Fonte:!Tatuagem!(2013)!

Os! espetáculos! do! Chão! de! Estrelas! ultrapassam! a! tela.! Os! corpos! dos!
personagens!do!Chão!de!Estrelas!têm!seus!movimentos!visualmente!intensificados!por!
uma!câmera!que!os!acompanha!como!um!parceiro!no!palco.!As!cenas!internas!têm!pouca!
luz!e!muita!cor,!a!poesia!visual!está!na!perfeita!harmonia!entre!a!fotografia!e!a!arte.!Os!
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planos8sequências! e! os! movimentos! circulares! tornam! os! movimentos! dos! corpos! de!
suas! personagens! ações! expressivas! que! articuladas! ao! som! do! filme! provocam!
verdadeiras!suspensões!narrativas.!No!limiar!de!uma!estética!relacional,!o!espectador!se!
desloca!para! aquele! ambiente.!A! encenação! transforma!os! corpos! em!acontecimentos,!
experiências!vivas.!Há!uma!manipulação!da!textura!cinemática!dos!corpos!em!torno!dos!
sentimentos.!!

Apresentação! musical! de! Clécio.! Descrição! da! cena:! Estamos! sentados! com! o!
público!no!teatro/cabaré!do!Chão!de!Estrelas.!A!apresentação!de!um!filme,!Prosopopéia'
Herética,!em!Super88,!com!poesia!de!Clécio,!termina.!O!palco!está!escuro!e!a!luz!é!só!a!da!
imagem!projetada.!Ouvimos!os!acordes!de!um!violão.!Uma!luz!direcionada!a!Clécio,!que!
está!no!palco!vestido!de!brilhos!e!um!casaco!de!pele,!de! flor!no!cabelo,! calça!dourada!
colada.!Acende.!!

Clécio! levanta,! à! medida! que! canta! Esse' Cara! (música! de! Caetano! Veloso,!
conhecida! pela! interpretação! de! Maria! Bethânia).! Clécio! interpreta! a! música! numa!
performance!de!conquista.!Ao!final!da!interpretação,!mantém!os!olhos!fixos!em!Fininha,!
que!está!na!plateia.!Vemos!uma!referência!do!rosto!de!Fininha!desfocado!em!primeiro!
plano! e! ao! fundo! Clécio! o! mira! envolventemente! (Fig.! 59).! Invadimo8nos! pelo! brilho!
envolvente!de!Clécio.!Somos!arrebatados!por!um!êxtase!audiovisual.!O!instante!dos!dois!
é! bruscamente! rompido! pelos! aplausos! à! interpretação! de! Clécio.! O! ator! recebe! os!
aplausos! desconcertado.! Fininha,! com! o! rosto! agora! focado,! evidencia! uma! ansiedade!
(Fig.!60).!Uma!das!mais!fascinantes!capacidades!do!cinema!é!a!de!fazer!o!espectador!se!
esquecer! de! si! mesmo,! do! seu! corpo,! da! sua!materialidade,! da! sua! existência,! nesses!
instantes!de!poesia.!!

! ! !
Figuras!59!e!60:!O!afeto,!suspenso!pelo!olhar.!Fonte:!Tatuagem'(2013)!

Em!Tatuagem,!as!interpretações!musicais!são!verdadeiras!suspensões!temporais:!
na! apresentação! de! Johnny! Hooker,! cantando! Volta,! música! de! sua! autoria! e! na!
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sequência! acima! mencionada,! em! que! Clécio! em! uma! interpretação! extremamente!
sensual!canta!Esse'cara.'A!música!define!o!ritmo!dos!movimentos!da!câmera!e!preenche!
a!atmosfera!do!teatro/cabaré.!As!cores!azul,!vermelha!e!verde!ocupam!o!espaço.!Fortes!e!
contrastadas!evidenciam!as!ruínas!do! lugar!e!o!estado!de!espírito!do!grupo.!A!casa!de!
espetáculos!do!Chão!de!Estrelas!é!o!lugar!do!sentimento.!!

Outra! sequência! na! qual! o! sentimento! é! aprofundado! é! na! dança! de! Clécio! e!
Fininha.!O!plano8sequência!começa!na!radiola!em!que!Clécio!põe!um!disco!e!começa!a!
tocar! A' Noite' do'Meu' Bem,! interpretada! por! Dolores! Duran.! Fininha! o! observa! pelas!
frestas! da! janela.! Fininha! caminha! até! a! sala.! Um!diálogo! sobre! os! nomes! dos! dois! se!
estabelece.!Clécio,!sempre!num!tom!sensual!provocativo,!convida!Fininha!para!dançar.!
Trocam!algumas!palavras!no!entrelace!dos!corpos!envolvidos!pelo!movimento!(Figs.!61!
e! 62).! Clécio! se! apossando! pouco! a! pouco! do! corpo! de! Fininha.! Fininha! num! tom!
adolescente! e! curioso.! A! partir! dali,! percebemos! que! o! encontro! dos! corpos! já! foi!
comungado.! !Clécio!pergunta!a!Fininha:!Tu! já!beijou!um!homem?!Fininha!olha!para!os!
lábios!de!Clécio!e!o!beija.!Tatuagem!é!corpo.!Tatuagem!é!afeto.!É!sentimento.!É!amor.!!

! !

Figuras!61!e!62:!A!contradança!de!Clécio!e!Fininha.!Fonte:!Tatuagem!(2013)!

!

Mas! há! em! Tatuagem' algo! que! destoa.! Foge! à! narrativa.! Quebra! a! sutileza! da!
montagem! do! romance! entre! Clécio! e! Fininha.! É! quase! uma! parada! narrativa! para! a!
exibição! de! Joubert! (personagem! que! é! uma! homenagem! direta! ao! cineasta! Jomard!
Muniz!de!Britto),!seja!pela!interpretação!ou!pela!criação!de!personagem!excessivamente!
político! e! possivelmente! embriagado.! Seu!discurso!não! convence.! As! cenas! de! Joubert!
quebram! a! fluidez! da! narrativa.! E! é! nesse! tom!de! uma! aparição! desnecessária! para! a!
construção!narrativa,!no!que!não!faz!parte!do!filme,!no!que!está!fora!(ou!deveria!estar)!
do!filme!onde!encontramos!o!afeto!intensificado.!!
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O! sentimento! de! pertencimento! de! grupo! na! geração! da! Retomada,! que! não!
importa!se!aquela!sequência!colabora!para!a!construção!narrativa.!Mas!ela!tem!que!estar!
lá.!Porque,!para!eles!como!diretores,!é!uma!remissão!aos!seus!amigos,!ao!seu!cinema,!à!
sua!memória!e!a!sequência!não!sai!do!filme!de!maneira!nenhuma!!O!afeto!implícito!em!
Tatuagem!está!no!desvio,!no!dissenso,!no!incômodo.!Está!nos!personagens!principais!e!
no!que! foge!ao!universo!diegético!do! filme.!O!afeto!está!onde!o! filme!se!perde,!onde!o!
desvio!mostra!a!fragilidade!da!narrativa.!!

! !

Figuras!63!e!64:!Joubert,!o!afeto!pelo!excesso.!Fonte:!Tatuagem!(2013)!

'

Tatuagem! termina! com! a! exibição! dos! filmes! do! professor! Joubert.! Ao! ser!
questionado,!por!uma!repórter,! sobre!o! filme!que!vai!exibir,!Ficção'e'Filosofia,! Joubert!
responde:!!“O!mais!importante!não!é!o!que!as!pessoas!vão!ver,!mas!o!que!elas!deixarão!
de!ver”(Fig.!64).!

A!poesia!do!cinema!está!fora!do!filme,!no!que!não!está!visível!aos!olhos,!no!que!
não!percebemos!subjetivamente,!naquilo!que!não!podemos!mensurar.!E!é!aí!que!está!o!
afeto,! o! sentimento.! Naquilo! que! não! podemos! ver,! nem! classificar,! somente! sentir,!
trocar!por!um!instante,!e!de!repente!o!filme!termina.!A!beleza!do!cinema!está!em!você!se!
apaixonar!junto!com!o!personagem,!se!angustiar!no!sofrimento!dele,!sentir!o!que!não!é!
seu!e!o!é.!!

A! consumação! do! encontro! amoroso,! entre! Clécio! e! Fininha,! sugere! a!
transcendência! do! afeto! em! relação! ao! humano! e! ao!mundo.! Tatuagem,! mais! do! que!
sentimentos!ou!afetos,!é!um!filme!sobre!amor.!Como!diziam!os!cartazes!do!filme!colados!
nos!postes!das!cidades,!onde!o! filme!estreou:! “Tatuagem.!Traz!o!amor!de!volta!em!90!
minutos.”!

!
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Eles.Voltam*(2012),*de*Marcelo*Lordello*

Em!Eles'Voltam'(2013),!Cris! (Maria!Luiza!Tavares)!e!seu! irmão!mais!velho,!Peu!
(Georgio! Kokkosi),! são! deixados! por! seus! pais! numa! estrada.! Foram! castigados! por!
brigar!constantemente!no!carro!durante!uma!viagem!à!praia.!Algumas!horas!se!passam,!
Cris!e!Peu!continuam!sentados!em!um!banco!à!beira!da!estrada!(Figs.!65!e!66).!Os!pais!
não! retornam!para! buscá8los.! Peu,! cansado! de! esperar,! decide! andar! até! um!posto! de!
gasolina!próximo.!Cris!tenta!ir!atrás!do!irmão,!mas!é!impedida!por!ele.!Cris!permanece!
sentada!no!banco,!à!beira!da!estrada,!por!um!dia! inteiro.!Sem!o!retorno!dos!pais!e!do!
irmão,!decide!percorrer!por!ela!mesma!o!caminho!de!volta!para!casa.!

! !

Figuras!65!e!66:!Cris!e!Peu!abandonados!à!beira!da!estrada.!Fonte:!Eles'Voltam!(2012)!

!

No!retorno!para!a!casa!de!Cris,!o!filme!dá!uma!impressão!de!tempo!suspenso.!Os!
movimentos! da! personagem! são! filmados! em! longos! planos! e! som!direto,! dando! essa!
impressão!de!que!o! tempo!não!passa.!A! tensão! construída!pela!montagem!perturba!o!
controle!do!espectador,!que!anseia!pelo!momento!de!a!personagem!chegar!em!casa!com!
segurança,! sã! e! salva.! Nesse! tenso! fluxo! temporal,! esperamos! que! algo! aconteça,!mas!
nada!acontece.!!

Os!momentos!de!longas!caminhadas!de!Cris!perpassam!todo!o!filme!e!enfatizam!o!
caráter!repetitivo!da!trajetória!da!personagem,!que!segue,!segue!e!será!que!vai!voltar?!
Cris! pouco! recorre! ao! diálogo.! Quando! fala,! sua! voz! quase! não! ecoa.! É! contida,! assim!
como!suas!emoções.!Em!Cris,!não!vemos!melancolia!nem!alegria.!Apenas!uma!ansiedade!
reprimida!em!voltar!para!casa.!

No!desfecho!do!filme,!vemos!Cris!e!seu!irmão!sentados!na!sala!de!espera!da!UTI!
de!um!corredor!de!hospital.!O!diálogo!estabelecido!entre!Cris! e!o! irmão!é!mínimo.!Os!
irmãos! estão! assustados! pela! possibilidade! de! perder! a! mãe.! Ambos! se! mantêm!
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concentrados!em!seus!aparelhos!eletrônicos,!o!videogame!portátil!do!irmão!e!o!celular!
de!Cris.!A!falta!de!contato!dos!dois!é!rompida!por!um!pedido!de!desculpas!do!irmão,!que!
a!deixou!sozinha!na!estrada!no!início!do!filme.!!

A!enfermeira!que!fazia!o!asseio!da!mãe!diz!que!já!podem!entrar!no!quarto!para!
vê8la.!Depois!da!viagem!de!autoconhecimento,!ao!se!deparar!com!outras!realidades,!com!
a! sensação! externa! de! insegurança! (mesmo! sem! expressar! corporalmente! um! certo!
desespero),! Cris! volta! confiante.! Cris! se! levanta! e! entra! no! quarto,! enquanto! o! irmão!
permanece!sentado,!jogando!no!seu!videogame.!!

Eles'Voltam!é!uma!experiência!sensorial!e!delicada.!Os!longos!planos8sequências!
e! a! trajetória! de! Cris! reportam! uma! tensão! de! afetos! nas! cenas! de! passagem,! pela!
subjetividade!de!Cris,! pelo! seu!olhar!nos! lugares!que!passa:! casa!no! acampamento!do!
MST,!floresta!de!bambus,!beira!da!estrada.!!

Elaine!e!Jennifer!têm!uma!relação!afetiva!com!certos!lugares!do!ambiente!em!que!
vivem.!Elaine!mora!num!acampamento!do!Movimento!dos!Sem!Terra,!anda!léguas!pela!
propriedade!para!chegar!a!uma!floresta!de!bambus,!onde!fica!sentada!contemplando!o!
vento! pairando! sobre! as! folhas! (Figs.! 67! e! 68).! Jennifer!mora! numa! cidade! do! litoral.!
Anda!quilômetros!pela!praia!para!chegar!num!lugar!afeto,!as!muralhas!abandonadas!de!
um!hotel!em!construção!na!beira8mar.!Jennifer!gosta!de!passar!as!tardes!lá.!

!! !

Figuras!67!e!68:!Cris!se!deleita!com!uma!experiência!temporal.!Fonte:!Eles'Voltam!(2012)!

!
O!mais!interessante!da!trajetória!de!volta!para!a!casa!de!Cris!é!sua!caminhada.!Na!

cidade!não!se!movimenta,!a!não!ser!de!carro.!Cris!experimenta!um!tempo!que!é!outro!
fora! da! cidade.! O! tempo! é! dilatado! pelas! longas! caminhadas! até! o! seu! destino.! Cris!
vivencia! mais! o! seu! próprio! tempo! nessa! viagem! de! autoconhecimento.! Os! longos!
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planos,! na! sequência! narrativa! em! que! são!montados! primorosamente,! instigam! uma!
tensão,!criamos!expectativas!onde!nada!acontece.!!

Nessa!viagem,!somos!conduzidos!por!uma!garota!que!troca!poucas!palavras.!Não!
sabemos!o!que!passa!por!sua!cabeça.!Os! índices!de!expressões!corporais!são!mínimos.!
Não! conseguimos! penetrar! em! suas! emoções,! apenas! deduzimos.! O! espectador! se!
relaciona!com!os!personagens,!que!Cris!encontra!no!caminho,!mais!do!que!ela!própria.!!

!

Figura!69:!Cris!e!suas!expressões!contidas!no!diálogo!com!Elayne.!Fonte:!Eles'Voltam!(2012)!

!
No! acampamento! do!MST,! Cris! acorda! e! se! vê! dividindo! a! cama! com!mais! três!

crianças.!Olha!para!a!situação!em!que!se!encontra!e!volta!a!dormir.!Em!outro!momento,!
Cris!está!sozinha!em!sua!cama,!num!quarto!confortável,!coberta!por!um!edredom.!Pela!
janela,!vemos!o!mar.!Ela!permanece!acordada.!Não!dorme.!

O!afeto!em!Eles'Voltam!se!espalha!por!todo!o!filme.!Na!maneira!como!a!câmera!se!
move! atenta! e! delicada! ao! abordar! a! situação! da! menina.! Há! uma! vocação! para! a!
expressão!da!subjetividade!de!Cris,!atendendo!a!uma!exacerbação!afetiva.!!

No!caminho!de!volta,!Cris!estabelece!encontros!com!Elayne! (Elayne!de!Moura),!
Jenifer!(Jéssica!Silva),!sua!vizinha!da!praia,!a!colega!da!sala.!Os!encontros!são!eventuais,!
mas!transformam!a!sua!experiência!com!o!mundo.!Antes!de!ser!deixada!na!estrada,!seu!
mundo!se!resumia!ao!colégio,!aos!passeios!no!shopping!com!as!amigas!e!à!viagem!com!a!
família! para! a! praia.! Após! o! trajeto! de! volta,! as! experiências! partilhadas! nos! fortuitos!
encontros!com!Elaine!e!Jennifer!permanecem.!Ela!aceita!fazer!trabalho!com!uma!colega!
de!sala,!com!a!qual,!aparentemente,!não!mantinha!nenhuma!relação.!!Na!casa!da!amiga,!



! 163!

sugere!que!peguem!um!táxi!para!ir!ao!centro!da!cidade!fazer!fotos!para!um!trabalho.!Cris!
vai!em!busca!do!seu!lugar8afeto.!!

!

Figura!70:!O!mar!e!seu!conforto.!Fonte:!Eles'Voltam!(2012)!

!
A! intensificação! do!momento,! promovida! pela!montagem! de!Eles'Voltam,! faz! o!

espectador!imergir!na!mente!da!personagem!e!não!ter!vontade!de!voltar.!O!que!está!por!
trás!de!todo!aquele!silêncio?!Da!falta!de!expressões!e!movimentos?!!

No!cerne!desta!volta!para!casa,!estão!os!encontros.!Cris!necessita!dos!outros!para!
se!manifestar! e! demonstrar! sua! existência.! Sentada! no! banco,! ao! lado! de! uma! árvore,!
observando!o!horizonte!durante!horas,!com!a!pele!aquecida!pelo!calor!do!sol,!Cris!toma!
consciência!de!que!a!estrada!vai!além!do!que!se!vê.!

!

Amigos.de.Risco*(2007),*de*Daniel*Bandeira*

Tudo!tem!o!seu!preço!e!tudo!tem!o!seu!valor.!Mas!infelizmente!nem!todo!
mundo!é!capaz!de!distinguir!a!diferença!de!uma!coisa!para!outra.!Graças!
ao! nosso! esforço,! toda! a! cidade! irá! se! beneficiar! da! construção! do!
Imperial! Excel! Tower.! Essa! construção! à! beira8mar! irá! trazer! outros!
investimentos!para!a!nossa!cidade!e!nos!aproximar!um!pouco!mais!do!
primeiro!mundo.!

O! dono! de! uma! construtora! comemora! com! a! sua! equipe! o! novo!
empreendimento.!O!garçom!traz!a!garrafa!de!champanhe!para!a!comemoração!(Figs.!71!
e! 72).! O! diálogo! continua! ao! fundo:! “Ao! mudar! a! história! da! nossa! cidade,! estamos!
mudando!também!a!nossa!própria!história,!revelando!a!todos!o!nosso!real!valor.!Saúde!”!
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! !

Figuras!71!e!72:!Comemoração!do!novo!empreendimento.!Fonte:!Amigos'de'Risco!(2007)!

!
A!abertura!de!Amigos'de'Risco!instaura!nos!primeiros!minutos!uma!manifestação!

de!afeto!explícito.!A!conversa!sobre!a!construção!de!uma!nova!cidade!não! tem! ligação!
nenhuma! com! a! narrativa! que! se! desenvolve! no! decorrer! do! filme,! a! de! um! trio! de!
amigos! perdidos! em! uma! noite! suja! da! cidade,! entre! as! afirmações! de! amizade! e!
revelações!e!traições.!Na!sequência!inicial,!o!filme!recorre!a!um!desvio!narrativo.!

É! uma! estratégia,! consciente! ou! inconsciente,! que! o! diretor! Daniel! Bandeira!
mantém! em! seu! filme! para! se! referir! ao! cinema!do! seu! grupo.! A! cena! de! abertura! de!
Amigos'de'Risco! instaura! a! temática! do! novo! cinema! em!Pernambuco:! o!Recife! e! suas!
transformações! urbanas.! Como! é! insuportável! viver! numa! cidade! árida! e! ríspida! (Em'
Trânsito),!excludente!(Um'Lugar'ao'Sol),!reurbanizada!(Avenida'Brasília'Formosa).!!!

Na! narrativa,! Nelsão! (Paulo! Dias)! trabalha! como! garçom! em! um! restaurante!
chique! da! cidade.! Benito! (Rodrigo! Rizsla)! é! funcionário! de! uma! gráfica.! Recebem! um!
telefonema!de!um!amigo! em! seus! ambientes! entediantes!de! trabalho.!Benito! e!Nelsão!
largam!do! trabalho! e! seguem!pela! cidade! em!direção! ao! lar.!Há! sequências8planos! do!
caminho!dos!dois!na!volta!para!o!trabalho,!andando!pela!cidade,!esperando!o!ônibus,!a!
câmera! sempre! irrequieta,! tensionando! o! cotidiano! claustrofóbico! da! cidade.! A! trilha!
sonora,!composta!por!Tomás!Alves!e!Chambaril,!acentua!o!conflito!com!o!ambiente.!!

Benito!mora! em!um!prédio! caixão.! Pela! casa! de! Benito,! estão! espalhadas! fotos!
suas! com! a! esposa.! Vai! à! cozinha! fazer! algo! pra! comer! e! senta! na! sala! para! ver! o!
noticiário!local.!Na!televisão,!notícias!sobre!os!roubos!de!carros!na!cidade.!Nelsão!mora!
em!uma!casa!simples!com!a!mãe,!Madalena,!que!é!dona!de!uma!barraca!de!feira,!e!sua!tia!
doente.!Ao!entrar!em!casa,!sua!mãe!pergunta!pelo!pão.!Nelsão!come!goiabada.!É!neste!
contexto!de!vida!normal!dos!personagens,!que!a!narrativa!avança.!!
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Joca! (Irandhir! Santos)! volta! ao! Recife! depois! de! passar! um! tempo! no! Rio! de!
Janeiro,! trabalhando! com! negócios! aparentemente! clandestinos,! importações! ilegais.!
Para!ele:!“tudo!que!é!coisa!besta!faz!dinheiro!nesse!mundo.”!Joca!saiu!do!Recife!porque!
foi!apanhado!trabalhando!com!o!esquema!de!pirâmide!financeira.!Volta!ao!Recife!para!
abrir!uma! loja!de! importados,!a!Export!Tropical.!Na!primeira!cena!de!apresentação!de!
Joca,!ele!aguarda!os!amigos!na!praça.!Pergunta!para!Nelsão!para!onde!quer!ir:!“Quer!sair!
para!onde?!Pina?!Torre?!BV?”!Nelsão!rebate:!“Tem!amigo!safado!quem!pode.”!!

! !

Figuras!73!e!74:!A!farra!noturna!pela!cidade.!Fonte:!Amigos'de'Risco!(2007)!

!

O!quarteto,!Joca,!Benito,!Nelsão!e!Fernandinho,!sai!de!carro!pela!cidade!à!procura!
de! diversão! (Fig.! 73).!No! carro,! fumam!um!baseado.! Vão! a! uma!pizzaria,! de! onde! são!
expulsos.!Seguem!por!outros!bares,!bebendo,!comendo!e!fazendo!baderna.!No!meio!da!
noite,!descobrem!que!o!cartão!que!Joca!está!usando!para!pagar!toda!a!farra!é!clonado.!
Numa!típica! fala!de!um!outsider,! Joca!rebate:! “Quem!é!pequeno!sempre!se! fode!de!um!
jeito!ou!de!outro.”!

Em! um! dos! bares,! tipo! um! pub,! um! jovem! burguês! encrenca! com! Benito.! Joca!
observa!de!longe.!Benito!volta.!E!Joca!vai!até!o!rapaz!e!o!corta!com!um!canivete.!Joca!tem!
o!instinto!ruim.!O!cabaré!é!o!ponto!de!virada!do!filme!(Fig.!74).!A!farra!corre!pela!noite!
quando! Joca! tem! uma! overdose! no! quarto! com! a! prostituta.! Começa! a! aventura! de!
Nelsão!e!Benito!tentando!salvar!Joca!(Figs.!75!e!76).!!

!!
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! !
Figuras!75!e!76:!Benito!e!Nelsão!carregam!Joca!pela!cidade.!Fonte:!Amigos'de'Risco!(2007)!

!
A!cidade!é!escura!e!quente!e!há!uma!impossibilidade!de!resolução,!de!definição.!

São!vários!obstáculos!ultrapassados!sem!solução:!os!ônibus!em!greve;!o!peso!do!corpo!
de! Joca,! carregado!pelos! amigos;! o! desgaste! físico! e! emocional! de!Benito! e!Nelson,! ao!
tentar!salvar!o!amigo,!e! tentar!resolver!aquela!situação.!A!agonia!vai!chegando!ao! fim,!
quando!os!amigos!descobrem!as!traições!de!Joca.!A!amizade!a!qualquer!custo!é!abalada!
pelas! revelações.! Joca!é!um!desafeto.!Pediu!empréstimo!em!nome!de!Nelsão.!Tomou!a!
mulher! de! Benito.! Eles! estão! presos! em! uma! cidade! que! não! tem!mobilidade.! Não! há!
saída!para!a!estagnação!profissional!e!social,!somente!a!repetitividade!de!um!cotidiano!
usurpador.!!

!

Figura!77:!Benito!corre!em!busca!de!uma!saída.!Fonte:!Amigos'de'Risco!(2007)!

!

Em!Amigos'de'Risco,! o! exterior!e!os! interiores! são!muito!escuros.!A! falta!de! luz!
acentua! o! clima! obscuro! da! madrugada,! onde! é! difícil! enxergar.! Mesmo! sem! luz,! a!
câmera!mostra!o!que!é!necessário!no!diálogo!com!o!tenso!universo.!!
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Ao!fim!da!noite,!tensa!e!suja,!Benito!e!Nelson!deixam!Joca!na!parada!de!ônibus!e!
seguem!seus!destinos.!A!música!brega!“Porque!meu!bem!ninguém!é!perfeito!e!a!vida!é!
assim”!encerra!o!filme.!!

!

Figuras!78!e!79:!Joca!é!abandonado!pelos!amigos.!Fonte:!Amigos'de'Risco!(2007)!

!

Em!Amigos' de'Risco,! pela! primeira! vez! nos! deparamos! com! outra! cidade.! Uma!
cidade! suja,! escura,! urbana.! Em! Amarelo' Manga,! O' Rap' do' Pequeno' Príncipe,! Deserto'
Feliz,' Febre' do' Rato,! vemos! uma! cidade! marginalizada,! mas! esteticamente! trabalhada!
pela!fotografia!em!película.!No!filme!marco,!da!nova!geração,!a!cidade!é!crua!e!cruel.!É!
um!filme!feito!à!noite,!sem!luz,!garantindo8se!só!pela!câmera.!O!filme!é!quase!um!Dogma!
95,! tecnologia! digital,! sem! luz! artificial,! locações! reais,! câmera! na! mão,! pixels! de!
granulação,!som!direto!com!interferência!do!ambiente.!Tudo!isso!potencializado!em!um!
transfer!para!os!35mm.!!

Quatro!anos!depois,!o!mesmo!grupo!de!Amigos'de'Risco! realiza!O'Som'ao'Redor,!!
com!uma!grande!equipe!e!um!orçamento!de!1,8!milhão,!mas!um!mesmo!olhar!sobre!a!
cidade.!

O.Som.ao.Redor*(2012),*de*Kleber*Mendonça*

Setúbal! é! um! bairro! da! Zona! Sul! do! Recife! de! classe! média! e! média! alta,!
desprovido!de!personalidade,!destituído!de!história.!Uma!aparente!tranquilidade!ronda!
o!ambiente!cercado!de!prédios!como!se!fossem!uma!cerca!que!confina!os!moradores!em!
uma! tensão! iminente.! Uma! equipe! de! seguranças! de! rua! é! contratada! para! contornar!
pequenos!furtos!que!estão!acontecendo.!A!chegada!dos!seguranças!acentua!a!sensação!
de!insegurança.!
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O!filme!começa!com!imagens!fixas,!fotografias!de!arquivo!da!região!latifundiária!
de! Pernambuco! em! preto! e! branco.! Corte! brusco.! Vemos! imagens! coloridas! e! com! a!
câmera! em!movimento! de! travelling,! seguindo! duas! crianças! que! correm! de! patins! e!
bicicleta!pelo!estacionamento!de!um!prédio!de!classe!média.!A!música!que!acompanha!
as! fotografias! é! Cadavres' En' Série,! de! Serge! Gainsbourg.! No! corte! brusco,! a! música!
desaparece! e! começa! uma! sequência! sonora! de! vários! sons! e! barulhos! da! cidade! do!
Recife.!!

Com!suas!ruas!movimentadas,!automóveis,!construções!e!principalmente!o!som!
da!cerâmica,!que!é!o!som!da!classe!média!recifense.!A!cidade!é!marcada!por!barulhos!e!
construções!e!bate8estacas,!presentes!do!início!ao!fim!do!filme.!É!um!universo!de!sons!
industriais! dentro! de! um! bairro! urbano,! onde! vivem! pessoas! comuns.! Um! bairro!
demolido!para!a!construção!de!prédios,!com!muros!altos,!onde!habitam!pessoas!normais!
que!sentem!a!neurose!de!viver!em!uma!cidade!grande.!

!

Figura!80:!O!som!da!cerâmica.!Fonte:!O'Som'ao'Redor!(2012)!

!

As!ruas!são!vazias.!O!convívio!entre!os!vizinhos!é!mínimo,!não!há!espaço!para!a!
convivência! em!meio! aos!muros! de! quatro!metros! de! altura.! Os!muros! são! um!ponto!
afetivo!nos!filmes!de!Kleber.!Desde!Vinil'Verde!(2004),!estão!presentes!em!todos!os!seus!
filmes,!confinando!seus!personagens!em!um!espaço!delimitado!da!cidade.!!

A!zona!sul!do!Recife,!área!litorânea!da!cidade,!é!coberta!de!prédios!apertados!uns!
aos! outros,! bares! restaurantes,! escritórios,! boates.! Setúbal! teve! um! crescimento!
populacional! significativo.! As! casas! deram! lugar! a! enormes! edifícios! gradeados.! No!
processo!de!urbanização,!a!migração!da!classe!média!para!a!zona!sul,!perto!da!praia,!tem!



! 169!

a!ver!com!o!status!de!riqueza!e!prosperidade.!As!famílias!se!deslocam!das!casas!para!se!
confinar!em!pequenos!apartamentos,!aparentemente!seguros.!!

O!dia!começa!cedo!com!a!movimentação!das!empregadas!domésticas!pelas!ruas,!
entrando!nos!prédios.!Pouco!mais!tarde,!os!pais!levam!os!filhos!à!escola!e!se!deslocam!
de!carro!para!seus!empregos.!Os!contrastes!sociais!se!dão!dentro!dos!apartamentos!na!
arquitetura.!E!fora,!em!meio!aos!prédios!luxuosos,!estão!as!favelas,!com!seus!numerosos!
casebres!sufocados,!rodeados!pela!cerca!de!concreto.!!

As! imagens! de! transição! que! se! entrepõem! às! situações! narrativas! são!
incontáveis.!!São!planos!abertos!e!fixos!de!ruas!vazias!e!escuras,!grades!e!muros,!paredes!
decadentes,!parapeitos,!contribuindo!para!o!teor!claustrofóbico.!!!

!

Figura!81:!A!vista!para!o!mar!de!concreto.!Fonte:!O'Som'ao'Redor!(2012)!

!

Os! incontáveis! metros! de! cerâmica,! as! toneladas! de! concreto! transformam! a!
harmonia!do!ambiente!outrora!natural!em!um!lugar!pesado.!Na!rua,!o!convívio!social!se!
dá!através!de!brigas!de!vizinhos,!dos! flanelinhas!que!arranham!os!carros,!do!vídeo!de!
um! segurança,! sendo! assassinado! no! celular! de! Clodoaldo.! A! rua! é! perigosa.! O! clima!
tenso!reverbera!nas!relações!interpessoais!na!reunião!de!condomínio!no!salão!de!festas!
do!prédio,!para!discutir!a!demissão!do!porteiro.!!!

A!dona!de!casa!reclama!da!sua!revista!Veja!entregue!fora!do!plástico;!o!menino!
Diego!exibe!um!vídeo!no!computador!com!as!imagens!de!descaso!do!porteiro!durante!o!
trabalho;!um!inquilino!estrangeiro!tenta!se!manifestar,!os!homens!e!mulheres!que!não!
se!manifestam!durante! a! reunião,! e!muitas! outras! situações! dentro! da! diversidade! de!
pessoas!que!ocupam!o!mesmo!arranha8céu!de!concreto.!!
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Para! além!das! desavenças! coletivas,! há! uma! grande! problemática! que! rodeia! a!
vizinhança:! a! convivência! com! os! barulhos! e! hábitos! alheios.! A! personagem! Bia! cria!
várias!estratégias!para!tentar!calar!o!cachorro!da!vizinha,!que!perturba!o!seu!sono!com!
seus!latidos!noturnos.!As!tentativas!vão!do!choque!à!sedação!total!do!animal.!

A! representação! da! classe! média! por! Kleber! Mendonça! é! impregnada! de! sua!
relação!cotidiana!com!o!local.!A!forma!como!o!diretor!constrói!as!situações!vividas!pelos!
personagens!remete!a!uma!série!de!referências!ao!seu!cinema.!!

O! Som' ao' Redor! são! vários! filmes! dentro! de! um! só.! O! filme! revisita! toda! a!
filmografia! do! diretor.! O! tom! sombrio! da!Menina' do' Algodão! (2003),! nas! temorosas!
aparições! do!Menino!Aranha.!O! pesadelo! da! criança,! como! o! da! teimosa! filha! de!Vinil'
Verde! (2004).! Personagens! de!Recife'Frio! (2009).! E! o! que! nos! chama!mais! atenção,! a!
autocitação!ao! curta!Eletrodoméstica! (2008),! em!seus!planos! e!detalhes.!Em!O'Som'ao'
Redor,! Bia! (Maeve! Jinkings)! é! uma! dona! de! casa,! casada! e! mãe! de! dois! filhos.! Fuma!
maconha!escondida!dentro!do!quarto,!forjando!a!fumaça!com!um!aspirador!de!pó.!Fica!
excitada! com!o!modo!de! centrifugar!da!máquina!de! lavar,!que!usa!para! se!masturbar.!
Contrata!uma!tutora!de!mandarim!para!seus!filhos.!Sobrevive!a!uma!briga,!por!conta!de!
uma!televisão,!com!uma!vizinha!invejosa.!!

!

Figuras!82!e!83:!Bia!fuma!maconha!escondida.!Fonte:!O'Som'ao'Redor'(2012)!

!

A! personagem! Bia! e! seu! núcleo! familiar! não! possuem! vínculo! nenhum! com! as!
ações!do!passado!ou!presente!familiar!do!Sr.!Francisco!Oliveira!e!sua!rua!de!imóveis!com!
guardas8noturnos.!As!sequências!de!Bia!são!desvios!narrativo8afetivos.!É!na!personagem!
Bia,! que! a! paisagem! sonora! da! cidade,! presente! em! todo! o! filme,! é! quebrada! em!dois!
momentos,!através!do!aparelho!de!som!de!Bia.!Quando!sentada!no!sofá,!escuta!a!música!
Crazy'Little'Thing'Called'Love,!interpretada!pela!banda!inglesa!Queen.!E!no!mesmo!sofá,!
deitada!de!bruços,!enquanto!recebe!uma!massagem!dos!filhos!ao!som!da!música!Charles'
Anjo'45,!de!Jorge!Ben,!interpretada!por!Caetano!Veloso.!
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!

Figura!84:!Bia!recebe!uma!massagem!dos!filhos.!Fonte:!O'Som'ao'Redor'(2012)!

!

Kleber!Mendonça!usa!poucos!diálogos!para!expor!seus!personagens.!É!no!silêncio!
dos!personagens! e! no! ruído! ensurdecedor!da! cidade!que!os! sentimentos! contidos! são!
demonstrados.! Os! personagens! refletem! as! gritantes! diferenças! econômicas! e! sociais,!
nos!diálogos!entre!patrões!e!empregados.!!!

Na!construção!de!seu!universo!urbano!de!classe!média,!Kleber!Mendonça!usa!da!
sua!ironia!pelo!incomum!e!de!situações!excepcionalmente!ordinárias.!A!temática!urbana!
é!impregnada!de!sua!relação!cotidiana!com!o!local.!

O! filme! é! a! consagração! da! produção! da! nova! geração! de! cinema! em!
Pernambuco.!Para! Kleber! Mendonça,! Gabriel! Mascaro,! Marcelo! Pedroso,! Daniel!
Bandeira,!as!tensões!sociais!e!políticas!da!urbanidade!são!a!força!do!seu!cinema.!Assim!
como! a! especulação! imobiliária,! a! tradição! latifundiária! e! a! política! vigente! que!
transformam! o! Recife! em! um! lugar! desumano.! Para! a! geração! que! pensa! no! cinema!
como! uma! forma! de! combate,! como! uma! forma! de! política,! os! afetos! negativos,! os!
sentimentos!de!horror!em!relação!à!cidade!são!explícitos.!!

Por!outro!lado,!O!Som'ao'Redor!dialoga!(muito!mais!do!que!desejaria)!com!filmes!
da!geração!da!Retomada!–!a!presença!dos!amigos!no!filme,!a!autorremissão!ao!cinema!
do!grupo!e!a!autorreferência78!ao!cinema!são!recorrentes.! !Em!uma!das!sequências!do!
filme,!Sofia! (Irma!Brown)!e! João!(Gustavo! Jahn)!simulam!a!compra!de!um! ingresso!na!
bilheteria!de!um!cinema,!nas! ruínas!abandonadas!do!engenho!do!avô.!Na! janela! como!
uma! tela!de! cinema,!o! som! toma!o!ambiente!de!um!clima!de! suspense,!quebrado!pela!
brincadeira!de!Sofia.!Em!um!plano!aberto,!os!dois!saem!de!dentro!das!ruínas!do!cinema.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78!Conforme(o(conceito(foi(trabalhado(por(Nogueira((2010)(em(O"novo"ciclo"de"cinema"em"Pernambuco.!
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! !
Figuras!85!e!86:!O!cinema!em!ruínas.!Fonte:!O'Som'ao'Redor!(2012)!

!

Em!um!primeiro!momento!de! análise,! a! sequência!do! cinema!em! ruínas! é!uma!
referência! direta! aos! seus! primeiros! trabalhos! como! realizador,! ainda! nos! tempos! da!
faculdade,!o!filme!Casa'de'Imagem.!!

Quando! expandimos! a! nossa! leitura! fílmica! em! meio! à! cena! de! brodagem'
audiovisual,!percebemos!um!diálogo!nítido!entre!O!Som'ao'Redor!e!Baixio'das'Bestas.!Os!
filmes! tratam! da! mesma! temática,! da! decadência! canavieira,! do! tempo! que! engole! a!
usina!e!a!hierarquia!social!permanece.!Enquanto!o!filme!de!Cláudio!Assis!é!ambientado!
na!Zona!da!Mata,!o!de!Kleber!Mendonça!retoma!a! representação!dos!valores!arcaicos,!
através!de!um!universo!demasiadamente!urbano.!!!

No! filme!de!Cláudio!Assis,! o!Baixio'das'Bestas,! em!uma!das! sequências! finais,! o!
cinema!da!mulher!do!pai!de!Cilinho!e!palco!para!a!mise_en_scène!da!turma!de!“agroboys”!
é! demolido.! Em! um! plano8sequência,! que! começa! no! telhado! do! cinema! e! vai! até! um!
plano!geral!da!demolição,!o! cinema!abandonado,! chamado!Cine!Atlântico,79!é! colocado!
abaixo.! Enquanto! homens! quebram! as! paredes! do! cinema,! o! personagem! Everardo!
(Matheus!Naschtergaele)'assiste,!sentado!nas!escadas!do!cinema,!à!sua!demolição.!!

! !

Figuras!87!e!88:!A!demolição!do!Cinema.!Fonte:!Baixio'das'Bestas!(2006)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79!Referência*ao*Cine*Atlântico*em*Olinda,"desativado"há"duas"décadas,"onde"hoje"funciona"o"espaço"para"
shows%no%Clube%Atlântico.!
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Estariam!Kleber!Mendonça!e!Cláudio!Assis!estabelecendo!uma!conversa!sobre!a!
crise!da! representação!cinematográfica!em!uma!metalinguagem!crítica?!Em!Baixio'das'
Bestas!e!O'Som'ao'Redor,!não!há!mais!possibilidades!para!o!cinema!e!para!a!realidade.!

!
Era.Uma.Vez.Eu,.Verônica*(2012),*de*Marcelo*Gomes*

Era'Uma'Vez' Eu,' Verônica! é! ambientado! no! contemporâneo:! o! Recife! serve! de!
espaço! para! o! fluxo! dos! dramas! individuais,! como! em! outros! filmes! do! cinema! da!
Retomada.! Mas! há! uma! particularidade,! a' cidade! é! pela! primeira! vez! no! cinema!
pernambucano! erguida! sob! um! olhar! feminino.! O! Recife! deixa! de! ser! uma! cidade!
panorâmica!e!se!torna!um!lugar!de!afetos.!Há!um!desejo!íntimo!de!mostrar!a!cidade!pelo!
cinema.!!

Verônica! é! uma! jovem! de! 24! anos,! recém8formada! em! Medicina,! residente! de!
psiquiatria!em!hospital!público!e!divide!o!apartamento!com!o!carinhoso!pai!e!vive!uma!
jornada!de!transformação!pessoal,!rumo!ao!indefinido.!

! !

Figuras!89!e!90:!Verônica!penteia!os!cabelos!do!pai.!José!escuta!um!frevo!canção.!Fonte:!Era'Uma'

Vez'Eu,'Verônica!(2012)!

!

As!condições!de!trabalho!no!hospital!público!são!precárias.!A!notícia!do!problema!
de! saúde! do! pai! abala! sua! vida! existencial,! aparentemente! desapegada! das! condições!
externas.!Verônica,!que!se!basta!em!tudo,!se!abala!com!a!possibilidade!da!ausência!do!
pai,! seu! único! elo! afetivo! emocional.! Neste! percurso! de! autoconhecimento,! o! seu!
gravador!funciona!como!um!diário.!A!residente!em!psiquiatria,!Verônica,!é!paciente!de!si!
mesma!(Fig.!91).!!
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!

Figura!91:!Verônica!reflete!sobre!si!mesma.!Fonte:!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica!(2012)!

A!câmera!em!movimento!acompanha!a!intimidade!de!Verônica!e!suas!expressões!
contidamente! subjetivas.! O! espectador! é! inserido! em! seus! questionamentos! pessoais!
quase! como! uma! consciência,! que! está! parte! dentro,! parte! fora! do! corpo,!
experimentando! sensivelmente! todas! as! suas! transições.! Observando! tudo! com! certa!
proximidade.!Nos!silêncios!de!Verônica,!revelamos!os!significados!de!sua!indefinição.!!!

O!sol!invade!a!imagem!com!constantes!flares,'trazendo!intensidade!aos!close'ups!
da!personagem!na!praia!(Fig.!92!e!93).!Assim!como!em!Cinema,'Aspirinas'e'Urubus,!o!sol!
é! carregado! de! sentimento! de! pertencimento.! A! mesma! luz! do! sol! enquadrada! pelas!
janelas!do!ônibus!ofusca!o!olhar!do!espectador!nos!banhos!de!mar!de!Verônica!e!seus!
amigos.! Por! contraste,! as! cenas! fugazes! de! sexo! com! seu! parceiro! apaixonado! (João!
Miguel)! são!pouco! iluminadas.!Verônica!não! se!entrega!em!uma! relação!amorosa! com!
ninguém.!Segundo!o!diretor!Marcelo!Gomes:!“Verônica!sou!eu!e!mais!um!monte!de!gente!
que!eu!conheci!na!vida.”!

!! !

Figuras!92!e!93:!O!sol!como!personagem.!Fonte:!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica'(2012)!
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No!filme,!o!afeto!está!suspenso!pelos!lugares!da!cidade:!nas!cenas!de!desapego!no!
carnaval!em!Olinda,!no!encontro!com!os!dramas!dos!pacientes!no!hospital!público,!na!
reflexão!pessoal!na!ponte!do!centro!do!Recife!ao!entardecer,!na!passagem!em!frente!ao!
antigo!cinema!Trianon!com!o!pai,!no!corpo!molhado!trajado!com!uma!fantasia!que!mira!
o!mar.!Da!situação!comum,!as!pessoas!que!habitam!o!Recife,!de!ir!para!a!praia!e!repensar!
a! vida,! Verônica! estabelece! uma! relação! forte! com! o! mar.! O! mar! é! o! lugar! da!
exacerbação,!é!o!lugar!de!afogar!as!mágoas.!O!Recife!é!uma!via!urbana!contemporânea!
que,!mesmo! dentro! de! um! certo! caos! –! na!movimentação! do! hospital! e! do! centro! da!
cidade!–,!convida!à!reflexão.!Os!lugares!são!lugares!de!encontro!consigo!mesma.!!

! !

Figuras!94!e!95:!Os!afetos!de!Verônica,!o!pai!e!o!mar.!Fonte:!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica!(2012)!

!

Sem! viradas! narrativas! ou! grandes! momentos,! o! cotidiano! de! Verônica! é!
encenado.!Em!uma!tentativa!de!compreender!o!mundo!e!se!entender,!a!experiência!de!
Verônica! com! os! lugares,! com! o! seu! pai,! com! seus! amigos,! transcende.! Há! uma!
sensorialidade!em!meio!à!instabilidade!sentimental.!Ou!à!falta!de!sentimento,!entendido!
como!posse.!O!afeto!de!Verônica!é!transitório,!desapegado,!livre.!Mas!em!sua!totalidade!
vivenciado!com!os!corpos!que!vão!de!encontro!ao!seu.!!!

!

4.2*Celebração*dos*sentimentos*

Na! construção! narrativa! dos! filmes,! as! demonstrações! afetivas! estão! dentro! do!
roteiro!e!na!produção!do!elenco.!Pontuamos!abaixo!uma!série!de!manifestações!afetivas!
previamente! arranjadas.! A! partir! de! uma! visão! panorâmica! dos! filmes,! que! vão! da!
Retomada! ao! cinema! Contemporâneo,! observamos! as! pequenas! homenagens! que! dão!
vida!à!brodagem'e!à!cena!audiovisual! local,!por!meio!da!citação!da!cena,!dos!amigos!e!



! 176!

dos! filmes! dentro! dos! filmes.! São! marcas! estilísticas80!do! cinema! pernambucano! que!
permanecem!incrustadas!nos!filmes!e!a!cada!nova!obra!se!reafirmam!e!se!repetem.!!

O! Baile' Perfumado,! em! especial,! é! carregado! de! referências! ao! grupo! durante!
quase! todos! os! seus! noventa! e! três! minutos! de! duração,! o! que! não! surpreende,! pela!
importância!histórica!do!filme!dentro!dessa!cinematografia.!Baile'Perfumado! tornou8se!
um! clássico! do! cinema! nacional,! devido! ao! contexto! de! produção! no! qual! esteve!
envolvido!e!por!representar!o!momento!de!abertura!para!o!audiovisual!no!Estado.!!

Por!ter!sido!o!primeiro! longa8metragem,!todos!os!atores!do!núcleo!principal!do!
grupo!da!década!de!1980!estiveram!envolvidos!na!sua!produção.!Pela!mesma!razão,!o!
filme! é! repleto! de! participações! especiais.! Diversos! personagens! do! filme! são!
representados!por!membros!da! cena! cinematográfica!e!musical!de!Pernambuco,! entre!
eles,! nomes! como! Roger! de! Renor,! os! músicos! Ortinho! e! Fred! 04,! o! professor! e!
pesquisador!Alexandre!Figueirôa!e!o!diretor!Marcelo!Gomes.!Essas!participações!vão!se!
tornar! frequentes! ao! longo! da! cinematografia,! como! analisaremos! nas! sequências! dos!
outros!filmes!a!seguir!(NOGUEIRA,!2010,!p.!107).!

Do!mesmo!modo,!consideramos!Amigos'de'Risco!(2007)!o!marco!da!nova!geração.!
O! filme,! realizado! com! recursos! equivalentes! a! um! prêmio! de! curta8metragem,! com!
câmera!digital,!imagem!granulada,!som,!precede!o!cinema!de!toda!a!nova!geração.!!

Nos!filmes!Baile'Perfumado,!Árido'Movie,!Deserto'Feliz,!Amarelo'Manga,!Baixio'das'
Bestas,! Amigos' de' Risco,! Febre' do' Rato,! Era' Uma' Vez' Eu,' Verônica,! O' Som' ao' Redor' e!
Tatuagem,!parte!do!elenco!de!figurantes!dos!filmes!é,!também,!constituída!pelos!amigos!
dos! diretores,! que! continuam! em! foco! no! circuito! bares8cinema! da! cidade.! Estes!
personagens!da! cena! local! aparecem,! geralmente,! como! figurantes!nas! sequências!dos!
filmes!rodadas!em!bares!ou!aquelas!que!representam!celebrações.!

Em!Amarelo'Manga'(2003),!Baixio'das'Bestas'(2007)! e!Febre'do'Rato! (2011),! a!
equipe! artística! dos! filmes! assina! a! obra,! através! de! curta! aparição.! Além! do! diretor!
Cláudio!Assis,! o! roteirista!Hilton! Lacerda,! o! diretor! de! Fotografia!Walter! Carvalho! e! a!
diretora!de!arte!Renata!Pinheiro!aparecem!como!personagens/figurantes!nos!filmes.!No!
Amarelo'Manga,!a!cena!se!passa!numa!praça!na!periferia!da!cidade.!A!personagem!Kika!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80!Sobre&marcas&de&estilo&do&cinema&em&Pernambuco,&cf.&Nogueira&(2010)!
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aguarda!um!ônibus!na!parada.!No!fundo!do!quadro,!Cláudio!Assis!está!sentado!em!um!
banco!ao!lado!de!Walter!Carvalho.!

Do! lado! esquerdo,! vemos! Renata! Pinheiro.! O! diretor,! vestido! com! uma! camisa,!
caminha!até!o!primeiro!plano!na!direção!de!Kika!(Dira!Paes)!e!fala:!“O!pudor!é!a!maior!
forma!de!perversão.”!Hilton!Lacerda!interpreta!um!cabeleireiro.!No!Baixio'das'Bestas,!em!
uma! das! sequências! finais,! que! também! divide! com!Walter! Carvalho,! Cláudio! passa! a!
mão!na!personagem!principal! e! fala:! “Gostosinha,!depois!passa!aqui,! tá?”!Em!Febre'do'
Rato!(2011),!no!encontro!de!Eneida!e!Zizo,!na!saída!da!escola,!Walter!Carvalho!e!Cláudio!
Assis! (vestido! com! a! camisa! de! Don! Corleone,!O' Poderoso' Chefão)! estão! sentados! na!
mesa!de!bar!atrás!dos!protagonistas.!!

Cláudio!Assis,!que!começou!sua!trajetória!artística!como!ator!de!teatro,!no!filme!
Árido'Movie!(2005),!do!seu!parceiro!de!geração!Lírio!Ferreira,!interpreta!o!dono!de!um!
bar! (sempre! com! a! camisa! do! time! pernambucano! Ibis,! considerado! o! pior! time! do!
Brasil).! Em!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica! (2012),! o! sociodiretor! da! produtora! do! filme,! a!
REC!Produtores,! interpreta! o!médico! do! pai! de!Verônica,! tendo! algumas! aparições! no!
filme.!!

Já!em'Amigos'de'Risco! (2007),!o!membro!da!Símio!Filmes!de!diretor!de!arte!é!o!
gerente!do!bar!onde!Nelsão!trabalha!como!garçom!de!um!restaurante!chique.!No!mesmo!
restaurante,!Ananias!de!Caldas,!codiretor!de!arte,!é!o!cozinheiro.!Diogo!Balbino!é!um!dos!
clientes! da! gráfica! onde! Benito! trabalha.! O! cantor! Jr.! Black! interpreta! Fernandinho,! o!
sócio!de!Joca.!Em!O!Som'ao'Redor!(2013),!a!comunidade!de!afetos!de!Kleber!Mendonça!
faz!figuração!no!filme,!nas!cenas!da!reunião!de!condomínio!e!na!festa!na!casa!da!família!
do!Sr.!Francisco.!!

Assim!como!nos!outros!filmes,!vemos!a!equipe!do!filme!na!figuração,!a!diretora!
de!Arte!Renata!Pinheiro.!Em!Tatuagem'(2013),!a!equipe!de!arte!e!seus!assistentes!estão!
em!meio! ao! público! dos! espetáculos! do! chão! de! Estrelas.! A! diretora! de! Arte,! Renata!
Pinheiro,!deixa!sua!marca!em!mais!um!filme.!!

A! inserção! dos! realizadores,! roteiristas,! fotógrafos,! cenógrafos,! músicos! nos!
filmes!faz!deles!o!acontecimento!que!alimenta!a!própria!ideia!de!grupo.!Os!realizadores!
procuram!constituir8se!como!personalidades!do!universo!cinematográfico!que!parte!de!
uma! cena! cultural! de! Pernambuco,! sustentando! essa! construção,! através! das! suas!
aparições!e!dos!seus!amigos!nos!filmes!de!produzir!um!discurso!sobre!si!próprio.!
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No!Baixio'das'Bestas!(2006),!o!personagem!Maninho!(Irandhir!Santos)!caminha!em!
direção!a! sua! casa,! assobiando!a!música! tema!do! filme!Amarelo'Manga.! A! intenção!de!
remeter! ao! universo! cinematográfico! do! próprio! Cláudio! Assis! é! clara! e! já! pode! ser!
observada!desde!o!próprio!Amarelo'Manga'(2003),!quando,!por!Dunga,!personagem!do!
ator!Matheus!Nachtergaele,! cantarola! a!música! tema! do! filme! em! uma! das! faxinas! no!
Hotel.!!

Este!recurso!de!citação!a!partir!da!música!pode!ser!visto!também,!em!Era'Uma'Vez'
Eu,' Verônica! (2012).! Na! cena! do! carnaval! em! Olinda,! onde! Verônica! se! esbalda! na!
celebração!da!carne,!o!frevo!interpretado!pela!Orquestra!Último!Dia,!do!maestro!Levino!
Ferreira,! é! o!mesmo! do! seu! curta8metragem!Clandestina'Felicidade! (1998),! codirigido!
com!o!diretor!de!Arte!Beto!Normal,!que!traz!fragmentos!da!infância!da!escritora!Clarice!
Lispector,!quando!morou!no!Recife.!Clarice!está!na! janela!de!uma!casa,!quando!vê!um!
bloco!de!carnaval!passando.!!

Outra! característica! recorrente,! nesses! filmes,! é! a! presença! dos! músicos!
pernambucanos! nas! cenas,! configurando! um! tributo! claro! à! cena! cultural! local,! o!
manguebeat!e!o!pós8mangue,!que!emergem!junto!com!este!cinema.!No!Baile'Perfumado!
(1997),! Fred! 04,! líder! da! banda!Mundo'Livre' SA.,! faz! o! personagem! de! um! jornalista;!
Ortinho,! um! dos! compositores! da! música! tema! do! filme,! Sangue' de' Bairro,! é! um! dos!
cangaceiros! do! bando! de! Lampião,! assim! como!Roger,! ex8proprietário! do! bar! Soparia!
onde!a! cena!manguebeat! foi! iniciada,!que! faz!o!papel!de!Corisco!no! filme.!Há! também!
cenas!em!que!os!próprios!músicos!aparecem!executando!suas!canções,!como!o!músico!
Siba!e!a!banda!Mestre'Ambrósio,! tocando!para!o!bando!de!Lampião!no'Baile'Perfumado!
(NOGUEIRA,!2010,!p.!125).!!

O! compositor! Fred! 04,! autor! do! primeiro! manifesto! do! manguebeat,! aparece!
novamente!no!filme!Amarelo'Manga!(2003),!dessa!vez!em!um!plano8sequência!em!que!
comanda!uma!roda!de!samba!no!bar,!ao!som!da!música!de!sua!autoria,!Édipo,'o'homem'
que'virou'veículo,!do!terceiro!álbum!da!banda,!de!1998,!chamado!Carnaval'na'Obra.'

Em!Tatuagem!(2013),!o!cantor!da!cena!contemporânea!Johnny!Hooker!interpreta!
sua!música!Volta,!no!palco!do!teatro/cabaré!do!Chão!de!Estrelas.!A!cantora!Karina!Buhr,!
da! cena! pop! contemporânea,! ex8vocalista! do! grupo!Cumadre! Florzinha,! apresenta! sua!
performance! em! uma! casa! noturna! em! Era' Uma' Vez' Eu,' Verônica' (2012).! A! cantora!
interpreta!a!música,!Mira'Ira,!de!sua!autoria.!A!sequência,!um!plano!médio!da!cantora,!
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no!seu!corpo!estão!direcionadas!as!cores!luzes,!e!da!sua!música,!ouvimos!a!síntese!das!
emoções!contidas!de!Verônica:!“Tá!tudo!padronizado!no!nosso!coração!/!nosso!jeito!de!
amar! pelo! jeito! não! é! nosso,! não.”! A! cantora! olha! para! a! câmera,! convocando! o!
espectador!para!celebrar!a!melancolia.!Nesse!ponto,!damos!conta!de!uma!virada!afetiva,!
afetando!o!cinema!da!geração!da!retomada!em!diálogo!com!o!contemporâneo.!!!

! !

Figuras!96!e!97:!Johnny!Hooker!e!Karina!Buhr.!Fonte:!Tatuagem!(2013);!Era'Uma'Vez'Eu,'

Verônica!(2012)!

!

Outro! ponto! comum! às! duas! gerações! é! a! citação! da! obra! própria! e! de! outros!
cineastas,!dentro!das!sequências!dos!filmes.!Ao!oferecer!uma!carona!na!sua!Land'Rover!
até!a!cidade!de!Rocha,!Soledad! fala!para! Jonas!que!antes! tem!que!dar!uma!parada!em!
Deserto!Feliz,!cidade!na!qual!se!passa!o!filme!homônimo!de!Paulo!Caldas.!

No!filme!Baixio'das'Bestas! (2006),!de!Cláudio!Assis,!parte!da!narrativa!acontece!
num! cinema! abandonado! numa! cidade! da! Zona! da! Mata! de! Pernambuco.! No! último!
diálogo! do! filme,! o! personagem!Maninho! faz!menção! ao! próximo! filme! da! trilogia! do!
diretor!Cláudio!Assis,!intitulado!Febre'do'Rato,!ao!falar!sobre!a!chuva!que!não!para.!!

O!Rap'do'Pequeno'Príncipe'Contra'as'Almas' Sebosas! é! um! filme! que! tematiza! a!
violência! urbana! na! Região!Metropolitana! do! Recife.! Os! três! matadores! da! cidade! de!
Camaragibe,!ao!ser!questionados!sobre!o!que!assistem!na!televisão,!um!deles!responde:!!

Apois!eu!adoro!bicho,!eu!me!inspiro!na!televisão,!eu!vejo!esses!filmes!de!
ação,! meu! irmão,! aquele! Steven! Seagal,! eu! me! amarro! naquele! doido,!
veio.!Aquele!cara!ali!é!foda,!é!demais.!O!que!eu!vejo,!eu!quero!fazer.!Mas!
sempre!ele!é!mocinho,!nunca!morre,!né?!E!eu!morro,!né?!

A! resposta! de! um! dos! três! matadores! que! se! encontram! em! um! espaço!
descampado!e! seus! rostos! cobertos!por! camisas!é! intercalada!por! trechos!do! filme!de!
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Simião!Martiniano,!O'Vagabundo'Faixa'Preta.'As! imagens! do! filme! são! vistas! em! uma!
televisão!ligada,!na!sala!de!estar!de!uma!casa!na!periferia.!!

Em!O'Som'ao'Redor!(2013),!na!cena!do!jantar81!da!família!da!personagem!Bia,!um!
filme!passa!na!televisão.!É!a!cena!de!abertura!de!Amigos'de'Risco!(2007),82!a!reunião!de!
trabalho!de!uma!construtora!em!um!restaurante.!!

!

Figura!98:!Amigos'de'Risco!na!televisão!de!Bia.!Fonte:!O'Som'ao'Redor!(2012)!

!

Em!Febre'do'Rato!(2011),!durante!a!celebração!da!páscoa!(ou!a!páscoa!ao!avesso)!
na!casa!de!Zizo,!entre!as!apresentações!musicais!e!performances!poéticas!é!exibido!um!
filme!em!Super88.83!Na!cena,!Eneida!e!Zizo!assistem!ao!filme!projetado!em!uma!tela!de!
plástico.!Zizo!pergunta:!“Tá!gostando!do!filme?”!Eneida!responde:!“Foda!é!que!não!tem!
história.”!E!Zizo!replica:!Este!filme!é!minha!história!”!

!

Figura!99:!Eneida!e!Zizo!assistem!ao!filme.!Fonte:!Febre'do'Rato!(2011)!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81!A!cozinha!e!copa!onde!a!família!de!Bia!faz!suas!refeições!é!no!apartamento!do!diretor!Kleber!Mendonça.!!!
82!Nos$ créditos$ finais$ de$ O" Som" ao" Redor," Kleber" coloca" trecho" do" filme" Amigos' de' Risco," cedido" na"
brodagem!pela%Símio%Filmes.%!
83!São!trechos!de!um!projeto!não!finalizado!de!Cláudio!Assis,!chamado!Maconha!–!Onde!há!fumaça!há!fogo,!
fotografado!por!Paulo!Jacinto!Reis!(Feijão),!diretor!de!Fotografia!do!Baile'Perfumado,!Deserto'Feliz!e!País'
do'Desejo.!

!
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Na!pegada!do!comentário!de!Zizo,!vamos!dando!um!fim!a!nossa!trajetória.!Zizo!é!
o!alter!ego!de!Cláudio!Assis.!Os! filmes,!como!fala!Cláudio!Assis,!através!de!Zizo,!são!as!
histórias!dos!diretores!e!de!outras!pessoas!que!eles!conhecem.!Retomando!a!cena,!Zizo!
finaliza:! “A! história! quem! cria! é! quem! vê.”! Os! diretores! fazem! filmes! para! nós!
espectadores! criarmos! a! história.! Na! análise,! da! qual! nos! ocupamos,! as! histórias! são!
contadas!pela!via!dos!afetos.!

O!afeto!é!transitório.!Representações!de!afeto!são!transitórias.!O!afeto!conduz!a!
trajetória! de! Cris! no! caminho! de! volta! para! casa! em!Eles'Voltam.! O! afeto! transmite! a!
subjetividade!de!Bia,!em!O!Som'ao'Redor.!O!afeto!pode!ser!visto!como!uma!emoção!no!
rosto!do!paciente!analisado!pela!residente!em!psiquiatria,!em!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica.!
O!afeto!pode!ser!lido!na!intensidade!de!um!sismógrafo!no!rosto!do!geólogo!José!Renato!
em!Viajo'Porque'Preciso,'Volto'Porque'Te'Amo.!!

O! afeto! às! vezes! é! considerado! uma! consequência! da! intensidade! dos!
personagens! de! Tatuagem.! O! afeto! é! muitas! vezes! pensado! como! consequência! da!
emoção.!O!afeto!é!às!vezes!pensado!para!ser!o!efeito!do!sentimento!e!dos!sentimentos.!O!
afeto!é!às!vezes!pensado!para!ser!a!consequência!do!toque,!da!sensação,!do!movimento.!
Representações!de!afeto!são!afetivas!também.!!

Os!afetos!implícitos!e!explícitos!nos!cinemas!da!geração!da!Retomada!e!da!geração!
do! contemporâneo! se! encontram! em! um! caminho,! que! em! algum!momento! tentaram!
desviar.!Os!conflitos!geracionais,!a!relação!entre!o!grupo!dos!estabelecidos!e!outsiders!de!
como!se!configura!a!estrutura!social!da!brodagem,!a!concepção!do!cinema...!todas!estas!
diferenças! se! encerram! nas! imagens.! Na! sequência! dos! filmes! acima! referidos,! as!
suspensões,!as!homenagens,!as!citações!e!os!desvios!demonstram!que!em!Pernambuco!
se!faz!um!só!cinema:!o!da!vontade!!

!

!
!
!
!
!
!
!
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CONSIDERAÇÕES*FINAIS*

*

O! cinema! realizado! em! Pernambuco! é! fruto! de! uma! ação! coletiva! comprovada!
pela!existência!de!grupos,!desde!a!década!de!1920!até!os!dias!atuais.!No!início,! jovens,!
sem! nenhum! conhecimento! e! formação! autodidata,! realizavam! suas! primeiras!
experiências!cinematográficas!cheias!de!amadorismo.!Na!década!de!1970,!configura8se!a!
formação!de!dois!grupos!distintos:!grupo!dos!conservadores,!cujos!membros! tinham!a!
pretensão! de! trabalhar! como! cineastas,! e! o! grupo! dos! anarquistas,! que! encaravam! o!
cinema!como!uma!forma!expressiva!de!se!divertir.!!

Já!na!década!de!1980,!estudantes!universitários!resolvem,!intuitivamente,!formar!
um!grupo!para! fazer!cinema,!os!quais! transformaram!as!sessões!de!cinema!de!arte!na!
sua!escola!de!cinema,!e!lidavam!com!o!improviso!para!superar!as!deficiências!técnicas!e!
orçamentárias.!No!início!do!século!corrente,!com!o!advento!do!cinema!digital,!ainda!no!
ambiente!universitário,!formaram8se!outros!grupos!de!cineastas!reconhecidos!pela!cena!
mais!autoral!do!cinema!brasileiro.!!

Conforme! pode! ser! observado! no! primeiro! capítulo,! há! um! conflito! geracional!
que!emerge!nas!falas!dos!cineastas!e!mais!parece!um!discurso!de!afirmação!de!grupo!do!
que!um!fato!social.!O!grupo!dos!cineastas!estabelecidos!operava!em!modos!de!realização!
distintos!do!grupo!outsiders,!no!qual!a!participação!efetiva!dos!membros!na!realização!
dos!filmes!é!menos!hierárquica!e!mais!horizontal.!!

De! fato,! ao! analisar! os! filmes! do! cinema! Pernambucano! após!Amigos' de' Risco,!
verificamos! uma! aparente! negação! do! que! foi! produzido! do! ponto! de! vista! estético! e!
temático,!do!Grupo!da!Retomada!para!o!novo!Cinema!Contemporâneo.!Mas,!a!partir!do!
momento!em!que!conhecemos!a!história!da!formação!dos!grupos,!dos!vínculos!pessoais!
e! de! como! as! pessoas! de! diferentes! gerações! se! encontraram! em! algum!momento,! é!
possível! fazer!uma! ligação!de!sentimentos,!expressos!pelas!duas!gerações,!mesmo!que!
de!maneira!diferente.!

Ao!analisar!a!história!do!cinema!pernambucano,!a!inter8relação!dos!componentes!
dos! grupos! de! gerações! distintas! é! bem! evidenciada! pela! participação! dos! afetos! em!
todos! os! grupos.! Fazendo! uma! retomada! da! construção! dos! vínculos! na! leitura! dos!
filmes,! verificamos,! entre! outras! muitas! coincidências,! que,! por! exemplo,! Fernando!
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Spencer! fez! um! filme! sobre! o! Ciclo! do! Recife,! com! Jota! Soares.! Paulo! Caldas! e! Lírio!
Ferreira! foram! assistentes! de! Direção! de! filmes! em! Super88! de! Fernando! Spencer.!
Kleber!Mendonça! foi! estagiário! do! Cineclube! Jurando! Vingar,! promovido! por!Marcelo!
Gomes.! Camilo! Cavalcante! foi! estagiário! do!Mispe! durante! a! gestão! de! Celso!Marconi.!
Gabriel!Mascaro!foi!assistente!de!Direção!de!Marcelo!Gomes.!!

É! justamente!a!partir!da!análise!desses!encontros,!das!experiências!partilhadas!
nos!sets!de!filmagem,!das!comemorações!das!premiações!dos!festivais!de!cinema!no!Bar!
Central,! das! discussões! no! Café! Castigliani! sobre! o! filme! que! acabou! de! ser! visto! no!
Cinema!da!Fundação,!da!energia!para!montar!sessões!nos!cineclubes,!além!das!decisões!
tomadas!para!a!concretização!de!políticas!públicas!para!o!audiovisual!nas!reuniões!da!
ABD,! que! os! cineastas! se! frequentam.! É! nesses! espaços! que! se!materializa! uma! cena!
audiovisual,!como!um!fenômeno!cultural!na!vida!da!cidade.!

Todas! essas! pessoas! e! todos! esses! lugares! configuram! uma! comunidade! de!
afetos,!que!se!representa!através!do!cinema.!Isso!é!comprovado!nas!análises!fílmicas,!em!
que!se!percebe,!na!construção!de!algumas!cenas,!um!conhecimento!prévio!das!relações,!
ou!simplesmente!uma!quebra!da!narrativa,!como!verificamos!claramente!no!filme!Árido'
Movie,! de! Lírio! Ferreira,! quando! a! personagem! Soledad! faz! menção! ao! filme!Deserto'
Feliz,!de!Paulo!Caldas,!e!no!segundo!caso,!no!filme!O'Som'ao'Redor,!de!Kleber!Mendonça,!
quando!na!cena!do!jantar!em!família!na!casa!de!Bia,!na!televisão!da!sala!estão!passando!
trechos!de!Amigos'de'Risco,!de!Daniel!Bandeira.!!

Outra! forma!de!representação!desses!afetos! foi!verificada!ainda!no! filme!O'Som'
ao'Redor.!Neste!caso,!a!personagem!Bia,!desvirtuada!do!contexto!da!história!principal,!é!
declaradamente! inspirada!na!personagem!do!filme!Eletrodoméstica,!do!mesmo!diretor.!
Com! relação! ao! filme! Tatuagem,! a! intensificação! do! afeto! é! representada! pelo!
personagem! Joubert,!que!excede! totalmente!à!narrativa.!Para!observar!certos! tipos!de!
suspensões!e!desvios!narrativos,!é!preciso!ter!acesso!a!outros!níveis!de!informação.!!

Na!transição!de!uma!estrutura!de!sentimento!para!uma!virada!afetiva,!aliada!ao!
surgimento! da! tecnologia! digital,! verificamos! uma! transformação! na! maneira! de! se!
relacionar!com!o!cinema,!tanto!do!ponto!de!vista!da!espectorialidade,!como!do!ponto!de!
vista! da! produção.! A! geração! da! Retomada! assistiu! aos! grandes! filmes! da! história! do!
cinema! em! salas! de! cinema.! Os! cineastas! da! nova! geração! tiveram! sua! formação!
autodidata,!alugando!DVDs!nas!locadoras!cults!da!cidade!e!assistindo!aos!filmes!na!tela!
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de! um! computador.! O! Grupo! da! Retomada! começou! a! fazer! cinema,! quando! só! havia,!
como! bitola,! a! película! cinematográfica,! que! demandava! a! necessidade! de! grandes!
equipes.! Os! cineastas! do! novo! cinema! realizaram! as! suas! primeiras! experiências!
audiovisuais!com!câmeras!digitais!de!Mini8DV,!se!alternando!entre!diferentes!funções!a!
cada!novo!projeto.!

Diante!do!exposto,!nos!deparamos!com!uma!diversidade!de!propostas!estéticas!
autorais,! com! uma! inquietude! audiovisual! e! um! apurado! uso! da! linguagem!
cinematográfica.!Há,!sim,!diferenças!muito!evidentes!no!cinema!de!uma!geração!para!a!
outra:!a!afetação,!como!vimos,!dá!lugar!ao!afeto;!a!impostação!dá!lugar!à!contenção!na!
encenação;! as!manifestações! relativas! à! cultura! pernambucana! dão! lugar! às! questões!
urbanas;!o!fixo!dá!lugar!ao!transitório.!!

O! afeto! é! a! chave! para! dissipar! todas! essas! diferenças.! O! cinema! agressivo! de!
Cláudio!Assis!tem!muito!mais!proximidade!do!cinema!de!Marcelo!Pedroso.!O!cinema!de!
Paulo! Caldas! e! Gabriel! Mascaro! problematiza! as! desigualdades! sociais.! O! Cinema! de!
Hilton!Lacerda!e!Marcelo!Lordello!opera!em!uma!estética!das!emoções.!!

Com!a!transição!para!outra!geração!e!virada!afetiva!do!contemporâneo,!o!cinema!
pernambucano!muda!igualmente!sua!relação!com!a!cidade.!Outrora!cenário!no!Cinema!
da! Retomada,! o! Recife! hoje! é! foco! temático.! A! urbanidade! do! Recife! é! a! inquietude!
audiovisual!dos!novos!cineastas,!mas!os!amigos!continuam!presentes!no!filme.!!

Determinadas!marcas!afetivas!visualizadas!nos! filmes! são!abrangentes,!prontas!
para! ser! percebidas! por! qualquer! espectador.! Outras! marcas! são! internalizadas.!
Somente! quem! tem! acesso! ao! sentimento! do! grupo! pode! visualizá8las.! São! filmes!
carregados!de!marcas!para!o!consumo!interno!do!próprio!grupo.!A!este!regime!de!afeto!
suspenso,!nós!só!temos!acesso!porque!fazemos!parte!da!estrutura!social!da!brodagem.!!

Em! entrevista! à! primeira! temporada! da! Série! Olhar,! o! cineasta! Lírio! Ferreira!
respondeu!à!seguinte!questão:!O!que!você!diria!a!um!jovem!que!está!começando!a!fazer!
cinema?!Lírio,!muito!entusiasmado,!falou:!“Eu!diria!a!uma!pessoa!que!está!começando!a!
fazer!cinema:!Pegue!uma!Parati,!de!preferência!branca,! junte!oito!anormais!e!vá!tomar!
banho! nu! em!Gaibu.”! O! diretor! da! série! para! a! televisão,! Camilo! Cavalcante,! surpreso!
com!a! resposta,! replicou:! “Fala! sério! Lírio,! sem!brincadeira!”! e! repetiu! a! pergunta:! “O!
que!você!diria!a!uma!pessoa!que!quer!fazer!cinema?”!Lírio!rebateu!com!mais!ênfase:!“Eu!
diria! a! uma! pessoa! que! quer! fazer! cinema:! Pegue! uma! Parati! de! preferência! branca,!
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junte!oito!amigos!e!vá!tomar!banho!nu!em!Gaibu.”!Esta!prática!era!vivenciada!pelo!seu!
grupo,! na! década! de! 1980,! cujos! membros! costumavam,! após! a! faculdade,! na! Parati!
Branca!de!Lírio,!seguir!para!tomar!banho!de!mar,!despidos,!na!praia!de!Gaibu,!localizada!
no!litoral!de!Pernambuco.!!

A! influência! desse! grupo! para! o! cinema! pernambucano! foi! tão! impactante! que!
Marcelo! Gomes,! da!mesma! geração,!mas! não! do!mesmo! Grupo! Vanretrô,'homenageia!
esse! grupo! –! que! discutia! sobre! filmes! nos! bares,! participava! das!mostras! de! cinema!
moderno!diurnas!no!AIP,!improvisava!na!realização!dos!primeiros!filmes!e!celebrava!o!
fato!de!estar! fazendo!cinema!–!na!última!cena!de!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica! (Fig.!100).!
Esta! cena! é! carregada! de! memória.! É! um! banho! de! mar! e! outras! coisas:! juventude,!
liberdade,! experimentação,! amor,! desejo,! trocas.! É! o!marco! de! uma! geração! ousada! e!
criativa.!!

!

Figura!100:!A!celebração!do!cinema!pernambucano.!!

Fonte:!Era'Uma'Vez'Eu,'Verônica'(2012)!

!

Para! um! espectador! comum,! a! última! cena! de! Era' Uma' Vez' Eu,' Verônica,! um!
banho!de!mar!em!uma!praia!deserta!pode!representar!um!clássico!final!aberto!para!um!
filme! em! que! aparentemente! não! acontece! nada. 84 !Para! o! cinema! realizado! em!
Pernambuco,!é!muito!mais!do!que!isso.!A!cena!que!encerra!o!filme!de!Marcelo!Gomes!é!a!
celebração!de!um!modo!de!fazer!cinema.!É!a!consagração!da!brodagem.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84!Como$relatam$as$críticas!sobre&o&filme&em&alguns&jornais&e&sites!de#revistas#de#cinema.#!
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Finalizo!esta!tese,!envolta!pelas!vozes!dos!cineastas!e!pelas!imagens!visualizadas!
ao! longo! de! nove! anos.! Em! 2005,! ao! ter! minha! primeira! experiência! efetiva! com! o!
cinema,! no! set! do!Deserto'Feliz,! percebi! que! o! cinema!poderia! ser!muito!mais! do! que!
uma!escolha!profissional.!Aprendi!que!havia!uma!série!de!questões!de!ordem!afetiva!que!
envolviam! o! fazer! cinematográfico! em! Pernambuco.! Com! o! cinema,! adentrei! em!
realidades!em!que!nunca! imaginei!me!encontrar.!Conheci!muitos! lugares,!participei!de!
momentos! inesquecíveis! de! celebração,! fiz! amigos! e! me! entreguei! às! paixões! pelas!
pessoas!e!pelo!próprio!cinema.!!

É! esse! cinema! que! vivencio,! experimento,! frequento,! compartilho,! que!move! o!
meu!desejo!de!pesquisar,!minha!vontade!de!falar.!Meu!intuito!com!esta!tese!foi!mostrar,!
através!dessa!história,!que!o!cinema!que!se!faz!em!Pernambuco!é,!antes!de!ser!cinema,!
afeto.!!

!
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DANIEL BANDEIRA 
Diretor, Roteirista, Montador 
 
Daniel Bandeira estudou Publicidade na Universidade Federal de Pernambuco. É membro da produtora de cinema e 
audiovisual Símio Filmes. Dirigiu curtas metragens, como Contratempo (2004) e A Terceira Sombra (2006) antes de fazer 
o seu primeiro longa, Amigos de Risco (2007), que estreou no Festival de Brasília. Atualmente dedica-se a área de 
cinema onde atua em diversas áreas e trabalha como montador de filmes em Pernambuco. 
 

 
 
CURTAS METRAGENS 
 
O LOBO DO HOMEM (2001)  
Direção: Daniel Bandeira 
Ficção, Cor, Digital  
 
Num labirinto, homem foge de seu pior inimigo. 
 
Roteiro: Daniel Bandeira Produção: Marcelo Pedroso, Diogo Almeida 
 
A MENINA DO ALGODÃO (2002)  
Direção: Daniel Bandeira e Kleber Mendonça Filho 
Ficção, Cor, Vídeo, 6min 
 
A lenda urbana da ‘menina do algodão’ é conhecida em algumas regiões como ‘a loira do banheiro’. A garotinha morta aparecia nos banheiros das 
escolas para aterrorizar crianças. 
 
Roteiro: Kleber Mendonça Filho Direção de fotografia: Daniel Bandeira, Kleber Mendonça Filho Edição: Daniel Bandeira, Kleber Mendonça Filho 
Edição de Som: Kleber Mendonça Filho  
 
CONTRATEMPO (2004)  
Direção: Daniel Bandeira 
Ficção, Cor, Digital, 9min 
 
Há dias em que o mundo funciona ao contrário do que você pensa. 
 
Roteiro: Daniel Bandeira Produção: Marcelo Pedroso, Gabriel Mascaro Fotografia: Diogo Almeida Direção de Arte: Juliano Dornelles Edição: Daniel 
Bandeira Elenco: João Lima  
 
BIODIVERSIDADE (2004) 
Direção: Juliano Dornelles e Daniel Bandeira 
Animação, Cor, Vídeo, 3 min 
 
Estrada serve de palco para fusão biológica.  
 
Roteirista: Daniel Bandeira Produtora: Símio Filmes Som: Juliano Dornelles                         

 
A TERCEIRA SOMBRA (2006) 
Direção: Daniel Bandeira  
Ficção, Cor, Digital, 1min 
  
Um rapaz está apertado e precisa urgentemente ir ao banheiro. Algo acontece com ele assim que se prepara para usar a privada. 
 
Fotografia: Pedro Sotero Roteiro: Daniel Bandeira, Marcelo Pedroso Direção de Arte: Antônio Rob, Moca Empresa(s) produtora(s): Símio Filmes, 
Colônia  Desenho de som: Chambaril  Produção: Maurício Targino Elenco: Thiago Melo, Mathias Rufino  
 
TCHAU E BENÇÃO (ADEUS, ADEUS) (2009) 
Direção: Daniel Bandeira 
Ficção, P&B, Digital, 10min 
  
Música tocando, coisas na caixa e ela a caminho. Tudo pronto para o fim. 
  
Fotografia: Pedro Sotero Roteiro: Daniel Bandeira Edição: Daniel Bandeira Direção de Arte: Ana Quitéria Produtoras: April’s Fool, Símio 
Filmes Som direto: Guga Rocha, Bernardo Hennys Edição de som: Guga Rocha Produção: Lellye Lima Elenco: Sarah Hazin, Rafael Chamié 
 
SOB A PELE (2013) 
Direção: Daniel Bandeira e Pedro Sotero  
Ficção, Cor, DCP, 20 min 
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Quando as palavras não chegam, é o corpo quem fala. 
  
Produção: Clarissa Dutra e Marilha Assis Roteiro: Pedro Sotero e Daniel Bandeira Fotografia: Pedro Sotero Som: Nicolas Hallet Direção de 
Arte: Thales Junqueira Figurino: Ana Cecília Drummond Montagem: Daniel Bandeira Trilha Musical: Carlos Montenegro e Cláudio N. Elenco: Rita 
Carelli e Mariano Mattos Martins 
 

 
OUTROS TRABALHOS 
 
HERMA: VINHETA JANELA 2013 
Vídeo sobre o conflito do hermafrodita em relação a seu gênero sexual. Feito para o VI festival Janela Internacional de Cinema. 
Direção: Daniel Bandeira 
  
OVNI: VINHETA JANELA 2012 
Direção: Daniel Bandeira 
  
SESSÃO DA MEIA-NOITE 
Vídeo feito para II Festival Sessenta Segundos do Recife. 
 Direção: Daniel Bandeira 

 
LONGA METRAGEM 
 
AMIGOS DE RISCO (2007) 
FICÇÃO, Digital, 88 min  
DIREÇÃO: Daniel Bandeira 
 
SINOPSE 
Após anos em fuga, Joca está de volta à cidade. E, para comemorar, nada melhor que uma noitada com seus bons 
amigos Nelsão e Benito. Mas o alegre reencontro vira um pesadelo quando Joca subitamente passa mal. Sem 
dinheiro, transporte ou comunicação, seus amigos agora precisam carregá-lo pela cidade deserta até o hospital mais 
próximo. Vai começar uma corrida contra o tempo cheia de surpresas capazes de abalar os mais firmes laços de 
amizade.  

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Roteiro: Daniel Bandeira  
Direção de Fotografia: Pedro Sotero 
Direção de Arte: Juliano Dornelles 
Empresa(s) produtora(s): Símio Filmes, 
CinemaScópio 
Edição de som: Kleber Mendonça Filho 
Produção: Cátia Oliveira, Daniel Bandeira, 
Juliano Dornelles, Sarah Hazin  
 

 
ELENCO 
 
Ênio Borba, Fleurange Santos, Hissa Hazin, Irandhir Santos, Junior 
Black,  Leta Vasconcelos, Lílian Kelen, Madalena Sabóia, Paulo Dias, 
Raimundo Branco, Regina Carmem, Renata Roberta, Rodrigo Riszla, 
Samuel Santos, Wilson 'Big Pot' Ferraz. 
 
 
 

 
 PRÊMIOS 
 
▪Melhor Filme na Mostra 
Pernambuco, Prêmio 
Assembléia de Pernambuco 
no valor de R$ 10 mil. 
▪Menção Honrosa pela 
Fotografia na Mostra de 
Pernambuco 
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MARCELO PEDROSO 
Diretor, Roteirista, Montador 
 
Graduado em Jornalismo e Mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco UFPE, Marcelo 
Pedroso é membro da produtora Símio Filmes. Dirigiu, em parceria com Gabriel Mascaro, o longa KFZ – 1348 (prêmio do júri 
na 32ª Mostra internacional de Cinema de São Paulo). Pacific é seu segundo longa-metragem, eleito melhor filme na 9ª 
Mostra do Filme Livre, no 13° CineEsquemaNovo. Dedica-se também a atividades pedagógicas, sendo colaborador de 
projetos como o Vídeo nas Aldeias.   
 
  
 
CURTAS METRAGENS E DOCUMENTÁRIOS 
 
SEMENTES DO BRASIL (2004) 
Direção: Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro 
Documentário, Cor, Digital, 17min 
  
No ano em que o MST completa 20 anos de resistência, o movimento é revelado sob a ótica dos sem-terrinha, filhos dos camponeses militantes da 
Reforma Agrária. Um diálogo audiovisual entre o lúdico das crianças e o político do movimento. 
 
Roteiro, Fotografia, Produção: Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro  
 
15 CENTAVOS (2005) 
Direção: Marcelo Pedroso 
Documentário, Cor, Digital, 12min 
  
Documentário sobre a reação das pessoas na ruas do Recife, quando em 2005, o governo resolve aumentar a passagem de R$ 1,50 para R$ 1,65. 
  
Produção e imagens adicionais: Daniel Bandeira Fotografia: Marcelo Pedroso Montagem: Marcelo Pedroso Produtora: Símio Filmes Fotografias: 
Beto Figueroa, Marcos Michael, Centro de Mídia Independente 
 
RETOQUE FINAL (2005) 
Direção: Marcelo Pedroso e Marcos Toledo 
2005, Mini DV, 4min 
 
Retocador de ampliação fotográfica vive seu ocaso. 
 
Co-Produção: Símio Filmes Roteiro: Marcelo Pedroso e Marcos Toledo 

 
BALSA (2009) 
Direção: Marcelo Pedroso 
Documentário, Cor, Digital, 48min 
  
Documentário busca nova escrita cinematográfica ao fixar uma câmera a uma balsa e, com isso, traduzir imagens e sons sensações ligadas à lentidão 
e à rotina da embarcação. Entre uma imagem e outra do rio, na suave cadência de navegação, encontros fortuitos com personagens revelam 
subjetividade que as anunciam de forma inesperada e transitória. 
  
Roteiro: Marcelo Pedroso Produção: Juliano Dornelles Fotografia: Ivo Lopes Araújo Som: Thelmo Cristovam Montagem: Marcelo Pedroso, Tatiana 
Almeida Mixagem: Gera Vieira – Estúdio Carranca Realização: Símio Filmes CinemaScópio  
 

O LIXÃO SAI, A GENTE FICA (2010) 
Direção: Marcelo Pedroso 
Documentário, Cor, Digital, 23min 
  
Filmado entre abril e junho de 2010, o documentário apresenta a situação dos catadores de materiais recicláveis da Vila Emater, em Maceió-Alagoas, 
após o fechamento do lixão pela prefeitura. O fortalecimento da cooperativa, a luta pela implantação da coleta seletiva e a resistência pelo direito à 
moradia fazem parte do horizonte desses trabalhadores num momento em que precisam reconstruir suas referências e suas vidas. 
  
Roteiro: Marcelo Pedroso Fotografia: Marcelo Pedroso Montagem: Marcelo Pedroso Som direto e mixagem: Rafael Travassos Produtora: Símio  
 
AEROPORTO (2010) 
Direção: Marcelo Pedroso 
Documentário, Cor, Digital, 22min 
  
Estarei partindo logo. É tão estranho pensar que esse tempo está acabando, as pessoas que conheci aqui parecem quase velhos amigos agora. 
Provavelmente, nunca mais vou vê-las. Um pensamento triste mas, acho, bem realista. A Austrália é tão longe do resto do mundo...  
  
Roteiro: Marcelo Pedroso  Produção: Flora Lahuerta Montagem: André Antônio Som direto e edição de som: Rafael Travassos / SOUND B Trilha 
sonora: Carlos Montenegro e Claudio N Mixagem: Gera Vieira / Onomatopeia Produtora: Símio Filmes  
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CORPO PRESENTE (2011) 
Direção: Marcelo Pedroso  
Ficção, Cor, Digital, 22min 
 
Quando estamos diante de algo que, sabemos, vai desaparecer.  
 
Co-produção: Marilha Assis  Fotografia: Pedro Urano Roteiro: Marcelo Pedroso  Edição: Pablo Lamar  Direção de Arte: Marcelo 
Pedroso Empresa(s) produtora(s): Símio Filmes  Edição de som: Pablo Lamar Produção Executiva: Marilha Assis,  Simone 
Jubert Montagem: André Antônio Elenco: Cida Brito, Gilberto Britto, Luzinete Silva, Julio Cesar de Lima  
 
CÂMARA ESCURA (2012) 
Direção: Marcelo Pedroso 
Documentário, Cor, Digital, 25min 
  
As imagens dos objetos iluminados penetram um compartimento escuro através de um orifício, sendo impressas em um papel branco situado a certa 
distância desse pequeno furo. Desse modo, é possível ver no papel os objetos invertidos com as suas formas e cores próprias. 
 
Produção: Marcelo Pedroso Fotografia: Luiz Pretti, Ricardo Pretti  Roteiro: Marcelo  Pedroso Som: Rafael Travassos  Montagem: Marcelo Pedroso   
 
EM TRANSITO (2013) 
Direção: Marcelo Pedroso 
Ficção, Cor, DCP, 19min 
 
Elias, em trânsito. 
 
Produção: Marilha Assis Fotografia: Luis Henrique Leal Montagem: Paulo Sano Som: Rafael Travassos Elenco: Elias da Silva 
 
À MARGEM DOS TRILHOS (2014) 
Direção: Marcelo Pedroso e Pedro Severien 
Documentário, Cor, HD, 8min 
  
Uma reflexão sobre o tema da habitação social, a partir do trajeto feito pelo trem do forró que sai das proximidades das torres gêmeas, passa pelo Cais 
José Estelita e cruza a ocupação da Vila Sul. 
  
Produção, Fotografia, Roteiro, Som: Marcelo Pedroso, Pedro Severien Trilha Original: Banda Magia Show Depoimentos: Cleiton Barros, Cristina 
Gouveia, Lorinaldo Fernandes, Waldermarta 

 
OUTROS TRABALHOS 
 
BLOCO DA SAUDADE (2008) 
Direção: Marcelo Pedroso 
Documentário, Cor, Digital, 25min 
  
Registro do baile pré-carnaval do Bloco da Saudade feito em 2008, no Clube Náutico Capibaribe, Recife/PE 
  
Fotografia: Marcelo Lordello, Marcelo Pedroso Som: Phelipe Cabeça Edição: Milena Times e Marcelo Pedroso  
 
BLOCO DA SAUDADE (2009) 
Direção: Marcelo Pedroso 
Documentário, Cor, Digital, 18min 
  
Registro dos 35 anos do Bloco da Saudade feito em 2009 - Recife/PE 
  
Fotografia: Marcelo Pedroso, Daniel Aragão Som: Thelmo Cristovam Edição: Marcelo Pedroso Produtora: Símio Filmes 
 
ELEIÇÃO: CRISE DE REPRESENTAÇÃO – PROJETO TORRE GÊMEAS (2011) 
Vídeo realizado a partir da visão de diversas pessoas em relação a construção duas torres, torres gêmeas, em Recife. 
Direção: Direção Coletiva 
 
PROJETO VURTO 
Série de vídeos sobre os contextos políticos e sociais do Recife. 
Idealização: Felipe Calheiros e Marcelo Pedroso Direção: Direção Coletiva 
  
▪ Tsunami na Rua da Aurora, 1:58 min 
▪ Estado de Fé 1:04 min 
▪ Ciclofaixa de Turismo e Lazer 1:37 min 
▪ Refluxo 2:15 min 
▪ Desconstrução Civil 13:01 min 
▪ Privados 4:37 min 
▪Taprabona 5:04 min 
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▪ Emboladas 1:34 min 
▪ C.A.S/A 1:56 min 
▪Acordeuns 3:56 min 
▪ Concreto Armado 3:14 min 
▪ Untitled 2:18 min 
▪ Recife MD 4:20 min  

 
LONGA METRAGEM 
 
KFZ-1348 (2008) 
DOCUMENTÁRIO, Digital, 82 min  
DIREÇÃO: Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso 
  
SINOPSE 
Em 1965, um fusca é vendido a um jovem engenheiro civil de São Paulo. Quarenta anos se passam e o carro 
vai parar num ferro-velho do Recife, com a placa KFZ-1348. Nessa trajetória de quatro décadas, o carro passou 
pelas mãos de outros sete proprietários. De um empresário paulista a uma cabeleireira do interior de 
Pernambuco. Para cada um deles, o fusca teve seu valor, sua importância, em diferentes momentos da história 
do Brasil. O documentário KFZ-1348 parte em busca dessas histórias, tendo o carro como fio condutor e a vida 
de seus proprietários como janela privilegiada para observação da sociedade brasileira. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
Direção e Roteiro: Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso 
Produção: João Vieira Jr. 
Produção Executiva: Nara Aragão 
Produtora Associada: Símio Filmes 
Empresa produtora: REC Produtores Associados 
Fotografia: Heloísa Passos 
Montagem: Daniel Bandeira 
Som Direto: Nicolas Hallet 
Edição de Som: Geraldo Vieira 
Mixagem: Denilson Campos 
Trilha Sonora: Tomaz Alves Souza 
Direção de Produção: Brenda da Mata  

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Filme da Mostra Pernambuco do Cine PE Festival do Audiovisual 
▪ Prêmio Especial do Júri da 32ª Mostra Internacional de São Paulo 
 
 
 

 
PACIFIC (2009) 
DOCUMENTÁRIO, Digital, 74min  
DIREÇÃO: Marcelo Pedroso 
  
SINOPSE 
 O documentário Pacific é todo construído a partir de imagens de passageiros de um cruzeiro que tem como 
destino uma das mais belas paisagens brasileiras, o arquipélago de Fernando de Noronha. São sete dias de 
viagens registradas pelas lentes de turistas que filmam tudo, a todo instante. Ao lançar seu olhar sobre o olhar dos 
personagens, o filme se revela um ensaio sobre a produção de imagens na contemporaneidade e suas 
implicações políticas, além de lançar luz para uma reflexão para a sociedade brasileira, a partir de um grupo social 
pouco visto e longe dos estereótipos comumente observados em documentários. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
Produtora: Símio Filmes 
Direção de Produção: Milena Times, Pérola Braz 
Roteiro: Marcelo Pedroso 
Montagem: Marcelo Pedroso 
Mixagem: Gera Vieira/Estúdio Carranca 
Finalização: Daniel Aragão 
Montagem de Som: Marcelo Pedroso 
  
 

 
PRÊMIOS 
 
▪ 9ª Mostra do Filme Livre (Melhor filme - Prêmio caríssima liberdade) 
▪ 4ª Panorama Coisa de Cinema de Salvador (Melhor filme – Júri oficial e Júri Jovem) 
▪ 3ª Mostra de Cinema de Triunfo (Melhor produção) 
▪ 1ª CachoeiraDoc (BA) (Melhor filme) 
▪ 13ª CineEsquemaNovo (Melhor longa-metragem) 
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JULIANO DORNELLES 
Diretor, Diretor de Arte, Roteirista 
 
Formado em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Pernambuco, Juliano Dornelles é sócio da empresa Símio Filmes. 
Em Recife, fez a Direção de Arte de filmes dos realizadores Kleber Mendonça Filho, Daniel Bandeira, Daniel Aragão e 
Leonardo Lacca. Com seu curta Mens Sana In Corpore recebeu no 64o Festival de Locarno a Menção Especial do Júri.  
 

 
 
CURTAS METRAGENS 
 
A SIMPLICIDADE DA VIDA (2001) 
Direção: Juliano Dornelles 
Ficção, Cor, Vídeo 
 
Um romance sobre a perda e a vontade de recuperar a vida. 
 
Roteiro: Marcelo Pedroso Direção: Juliano Dornelles Produção: Símio Filmes 
 
BIODIVERSIDADE (2004) 
Direção: Juliano Dornelles, Daniel Bandeira                  
Animação, Cor, Vídeo, 3 min  
 
Estrada serve de palco para fusão biológica.  
 
Roteirista: Daniel Bandeira Produtora: Símio Filmes Som: Juliano Dornelles                         
 
RETÓRICA (2006) 
Direção: Gabriel Mascaro e Juliano Dornelles 
Experimental, Cor, Digital, 11 min 
 
Bonecos gigantes monstruosos, orquestras de frevo acossadas por papangús aloprados, frentistas que abastecem os próprios corpos com gasolina, 
cachoeiras de urina, foliões embriagados, um marido alcoólatra. 
 
Roteirista: Gabriel Mascaro Direção de Fotografia: Símio Filmes  
 
MENS SANA IN CORPORE SANO (2011) 
Direção: Juliano Dornelles 
Ficção, Cor, 35mm, 22 min 
 
Garra, disciplina, tenacidade, força física e obediência. Estes são os tesouros guardados para que tenhamos uma vida mais plena e saudável. O seu 
corpo agradece! 
 
Roteiro: Daniel Bandeira, Juliano Dornelles, Simone Jubert Produção: Daniel Bandeira, Diogo Almeida, Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho,  
Simone Jubert Direção de Fotografia: Pedro Sotero Direção de Arte: Thales Junqueira Animação: Eduardo Padrão Som: Carlos Montenegro, 
 Thelmo Cristovam Montagem: Daniel Bandeira Música: Tomaz Alves Souza   

 
OUTROS TRABALHOS 
 
VEJA AGORA VOCÊ MESMO (2002) 
Videoclipe, 3m39s, Video 
Banda: Subversivos 
Direção: Juliano Dornelles, Eduardo Padrão e Daniel Bandeira 
 
DEIXE-SE ACREDITAR (2005) 
 Videoclipe 
Banda: Mombojó 
Direção: Juliano Dornelles; Fotografia: Daniel Aragão; Edição: Daniel Bandeira Produção: Símio Filmes  
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GABRIEL MASCARO 
Diretor, Roteirista, Produtor 
 
Gabriel Mascaro nasceu em 1983 no Recife. Formou-se em Comunicação Social pela Universidade Federal de Pernambuco. 
Ele já integrou o coletivo Símio Filmes. Sua obra explora a negociação das relações de poder em suas mais diversas formas. 
Abrangendo cinema e as artes visuais, o seu trabalho tem sido mostrado nos museus de arte contemporânea de Barcelona, 
MOMA Documentário Quinzena - Nova Iorque, La Casa Escendida - Madrid, AB4 Athens Biennale, 32 Panorama da Arte 
Brasileira, no MAM-SP, Videobrasil e pelo festivais de cinema importantes, como Rotterdam, Oberhausen, Visions du Reel, 
IDFA, Munique, Jihlava, Bafici, Los Angeles, Miami, IndieLisbon, Bratislava, Bangkok.) 

 
 

CURTAS METRAGENS 
 
SOB A MESA (2003) 
Direção: Leonardo Lacca, Gabriel Mascaro e Marcelo Lordello 
Ficção, Cor, miniDV, 15min 
  
Uma relação conturbada entre pai e filho revela o amor e violência dentro de um ambiente familiar onde as vontades se confundem com as ações. Os 
impulsos transcendem os limites socialmente aceitos.  
 
Fotografia: Henrique Spencer Roteiro: Gabriel Mascaro, Leonardo Lacca, Marcelo Lordello Produção: Juliana Pessoa, Raphaela Spencer Som 
direto: Barbara Lessa Direção de Arte: Juliana Reis, Luciana Freire Empresa(s) produtora(s): Deserto Fértil Produções  Produção Executiva: 
Daniele Duperron Montagem: Henrique Spencer Elenco: Cainã Mascaro, Diogo Balbino, Primo Wisk 
 
SEMENTES DO BRASIL (2004) 
Direção: Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso 
Documentário, Cor, Digital, 17min 
  
No ano em que o MST completa 20 anos de resistência, o movimento é revelado sob a ótica dos sem-terrinha, filhos dos camponeses militantes da 
Reforma Agrária. Um diálogo audiovisual entre o lúdico das crianças e o político do movimento. 
 
Roteiro, Fotografia, Produção: Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro  
 
O RASTRO E A COR (2004) 
Direção: Gabriel Mascaro 
Ficção, Cor, Digital, 7min 
 
Um pintor desenvolve um auto-retrato e estranha a cor das tintas a entrar em contato com a tela. Um ensaio sobre a propriedade intelectual.  
 
Direção, Roteiro, Produção, Fotografia, Câmera, Som, Arte, Edição e Edição de Som: Gabriel Mascaro. Elenco: Manuel Dantas Suassuna 
Produtora: Símio Filmes 
 
GAIOLA (2005) 
Direção: Gabriel Mascaro 
Experimental, MiniDV, 3min 
 
Um duelo entre o simbólico e o não simbólico da obra de arte no contexto urbano. Um prato de lagosta e camarão e uma garrafa de vinho importado, 
trancados numa gaiola, interage com os habitantes de um centro urbano. 
 
Roteiro, Produção e Som: Gabriel Mascaro Fotografia: Bacco de Andrade  Arte: Juliano Dornelles Edição: Daniel Bandeira Edição de Som: 
Marcelo Pedroso Produtora: Símio Filmes 
 
RETÓRICA (2006) 
Direção: Gabriel Mascaro e Juliano Dornelles 
Experimental, Cor, Digital, 11 min 
 
Bonecos gigantes monstruosos, orquestras de frevo acossadas por papangús aloprados, frentistas que abastecem os próprios corpos com gasolina, 
cachoeiras de urina, foliões embriagados, um marido alcoólatra. 
 
Roteiro: Gabriel Mascaro Direção de Fotografia: Símio Filmes  
 
MORRO (2007) 
Direção: Gabriel Mascaro 
Experimental, Cor, DVCam 20 min 
 
Entre a penitência e a celebração da vida, uma imersão na maior manifestação religiosa do Recife, a Festa de Nossa Senhora da Conceição. 
Um encontro de memórias e lembranças com a visceral e festiva religiosidade do povo do Nordeste.  
 
Roteiro e Direção: Gabriel Mascaro 
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AS AVENTURAS DE PAULO BRUSCKY (2010) 
Direção: Gabriel Mascaro 
Híbrido, Cor, Digital, 20 min 
 
O artista Paulo Bruscky entra na plataforma de relacionamento virtual Second Life, conhece um ex-diretor de cinema, Gabriel Mascaro.  
Paulo encomenda a Gabriel um registro machinima em formato de documentário de suas aventuras no Second Life. 
 
Direção, Roteiro e Produção: Gabriel Mascaro Engenheiros de Metaverso: Bruno Oliveira e Janine Seus Edição e Edição de Som: Tatiana 
Almeida Elenco: Paulo Bruscky e Gabriel Mascaro 
 
 
A ONDA TRAZ E O VENTO LEVA (2012) 
Direção: Gabriel Mascaro 
Híbrido, Cor, 28 min 
 
Rodrigo é surdo e trabalha numa equipadora instalando som em carros. O filme é uma jornada sensorial sobre um cotidiano marcado por ruídos, 
vibrações, incomunicabilidade, ambiguidade e dúvidas. 
 
Roteiro, Direção e Fotografia: Gabriel Mascaro Direção de Produção: Lívia de Melo Produção Executiva: Rachel Ellis 
Som Direto: Gabriel Mascaro e Joana Claude Edição de som: Eduardo Serrano Montagem: Eduardo Serrano 

 
OUTROS TRABALHOS 
 
EMBUÁS NO MAMAM (2005) 
Direção: Gabriel Mascaro 
Experimental, Digital, 4min 
Produtora: Símio Filmes 
 
IRENY (2005) 
Direção: Gabriel Mascaro e Daniel Aragão                  
Videoclipe da banda Mula Manca e a Triste Figura, Digital, 3min 
Produtora: Símio Filmes 
 
AO NORTE (2006) 
Direção: Gabriel Mascaro                  
Vídeo-instalação, Cor, Vídeo, 3 min  
 
Um passeio em linha reta ao norte.  
 
Roteiro: Gabriel Mascaro Produção: Gabriel Mascaro Fotografia: Gabriel Mascaro Edição: Gabriel Mascaro Direção de Arte: Gabriel Mascaro 
Som: Gabriel Mascaro, Iezu Kaeru Edição de som: Iezu Kaeru 
 
GALO DA MADRUGADA (2007) 
Direção: Gabriel Mascaro e Iezu Kaeru 
Documentário, Digital, 50min 
 
SONHO DE DERIVA (2013) 
Vídeo instalação  
Técnica: retroprojeção dupla, 2 molduras de sustentação, 2 videos (5’ e 7’), 2 media players sem sincronia, 2 projetores, sem som, cor, 16:9, full HD 
 
Pesquisa sobre a extensão do espaço afetivo na cidade. Seguindo o curso natural do rio enquanto enche, o trabalho faz um inventário de novos 
espaços de transição e deslocamentos possíveis para sonhos de alta densidade.  
 
MEU TEMPO LIVRE (2013) 
Instalação  
Técnica: 80 web videos em 4 monitores de 42”, 16:9, Full HD, media player, 30’, cor, som, headphone, 4 posters impressos. 
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LONGA METRAGEM 
 
KFZ-1348 (2008) 
DOCUMENTÁRIO, Digital, 82 min  
DIREÇÃO: Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso 
  
SINOPSE 
Em 1965, um fusca é vendido a um jovem engenheiro civil de São Paulo. Quarenta anos se passam e o carro vai 
parar num ferro-velho do Recife, com a placa KFZ-1348. Nessa trajetória de quatro décadas, o carro passou pelas 
mãos de outros sete proprietários. De um empresário paulista a uma cabeleireira do interior de Pernambuco. Para 
cada um deles, o fusca teve seu valor, sua importância, em diferentes momentos da história do Brasil. O 
documentário KFZ-1348 parte em busca dessas histórias, tendo o carro como fio condutor e a vida de seus 
proprietários como janela privilegiada para observação da sociedade brasileira. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
Direção e Roteiro: Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso 
Produção: João Vieira Jr. 
Produção Executiva: Nara Aragão 
Produtora Associada: Símio Filmes 
Empresa produtora: REC Produtores Associados 
Fotografia: Heloísa Passos 
Montagem: Daniel Bandeira 
Som Direto: Nicolas Hallet 
Edição de Som: Geraldo Vieira 
Mixagem: Denilson Campos 
Trilha Sonora: Tomaz Alves Souza 
Direção de Produção: Brenda da Mata  

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Filme da Mostra Pernambuco do Cine PE Festival do Audiovisual 
▪ Prêmio Especial do Júri da 32ª Mostra Internacional de São Paulo 
 
 
 

 
UM LUGAR AO SOL (2009) 
DOCUMENTÁRIO, Digital, 66 min  
DIREÇÃO: Gabriel Mascaro  
  
SINOPSE 
O documentário aborda o universo dos moradores de coberturas de prédio das cidades de Recife, Rio de Janeiro 
e São Paulo. O diretor obteve acesso aos moradores das coberturas através de um curioso livro que mapeia a 
elite e pessoas influentes da sociedade brasileira. No livro são catalogados 125 donos de cobertura. Destes 125, 
apenas 09 cederam entrevistas. Através dos depoimentos dos moradores de cobertura, o filme traz um rico debate 
sobre desejo, visibilidade, insegurança, status e poder, e constrói um discurso sensorial sobre o paradigma 
arquitetônico e social brasileiro. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
Roteiro e produção: Gabriel Mascaro  
Empresa Produtora: Símio Filmes Montagem: Marcelo 
Pedroso  
Trilha sonora: Iezu Kaeru e Luiz Pessoa  
Som: Phelipe Cabeça  
Produtora de finalização e 
distribuição: Rachel Ellis 

 
PRÊMIOS 
 
▪ BAFICI – Buenos Aires Independent Film Festival (Special Mention) 
▪ FIDOCS – Festival Internacional de Documentales de Santiago (Chile) (Jury Prize for best 
documentary) 
▪ Festival de Film Etnografico do Rio de Janeiro (Jury Prize). 
 
 

 
AVENIDA BRASÍLIA FORMOSA (2010) 
DOCUMENTÁRIO, Digital, 85 min  
DIREÇÃO: Gabriel Mascaro  
  
SINOPSE 
Fábio é garçom e cinegrafista. Registra importantes eventos no bairro de Brasília Teimosa (Recife). No seu 
acervo, raras imagens da visita do presidente Lula às palafitas. Fábio é contratado pela manicure Débora para 
fazer um videobook e tentar uma vaga no Big Brother. O filme constrói um rico painel sensorial sobre a arquitetura 
e faz da Avenida uma via de encontros e desejos. 
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FICHA TÉCNICA 
  
Direção de Fotografia: Ivo Lopes Araújo 
Montagem: Tatiana Almeida  
Técnico de Som: Phelipe Cabeça  
Edição de Som: Carlos Montenegro 
Mixagem: Gera Vieira  
Produção: Gabriel Mascaro  
Diretora de Produção: Marilha Assis  
Direção de Arte: Thales Junqueira  
Distribuição: Plano 9 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Documentário no Festival Cine Las Américas (Austin, EUA) 
 
 

 
DOMÉSTICA (2012) 
DOCUMENTÁRIO, Digital, 75 min  
DIREÇÃO: Gabriel Mascaro  
  
SINOPSE 
Sete adolescentes assumiram a missão de filmarem durante uma semana, empregadas domésticas de sua família 
e entregar o material para o diretor para fazer um filme. As imagens que nos confrontam a desvendar a complexa 
relação que existe entre empregadas domésticas e seus empregadores, uma relação que confunde intimidade e 
poder no local de trabalho e dá-nos uma visão sobre os ecos de um passado colonial que persistem no Brasil 
contemporâneo. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Concepção: Gabriel Mascaro 
Produção: Rachel Ellis 
Direção: Gabriel Mascaro 
Montagem: Eduardo Serrano 
Fotografia: Alana Santos Fahel, Ana Beatriz de 
Oliveira, Jenifer Rodrigues Régis, Juana Souza de 
Castro, Luiz Felipe Godinho, Perla Sachs Kindi, 
Claudomiro Canaleo Neto 
Mixagem: Pablo Lopes (Fabrica Estúdios) 
Colorista: Pablo Nóbrega (Dub Colour) 

 
ELENCO 
 
Com: Dilma dos Santos Souza, Flávia Santos Silva, 
Helena Araújo, Lucimar Roza, Maria das Graças 
Almeida, Sérgio de Jesus & Vanuza de Oliveira 
 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Prêmio Saruê no 45º Festival 
de Brasília 
▪ Prêmio Especial do Júri, Melhor 
Filme no 8º Panorama 
Internacional Coisa de Cinema 
(Bahia) 
▪ Menção Especial do Júri, a 
competição nacional na IV 
Semana dos Realizadores (Rio 
de Janeiro) 
▪ Melhor Filme no III Cachoeira 
Doc (Bahia) 
 

 
 
VENTOS DE AGOSTO (2014) 
FICÇÃO, Cor, HD, 77 min  
DIREÇÃO: Gabriel Mascaro  
  
SINOPSE 
Um estranho pesquisador de som de ventos alísios chega numa pequena vila costeira. Agosto trás o mar 
revolto e os ventos fortes. Sua chegada tem impacto na relação de dois jovens habitantes da vila, Shirley e 
Jeison. O filme narra um sutil duelo entre a vida e a morte, a perda e a memória, o vento e o mar. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
Roteiro: Gabriel Mascaro e Rachel Ellis 
Produção: Rachel Ellis 
Montagem: Eduardo Serrano e Ricardo 
Pretti 
Fotografia: Gabriel Mascaro 
Som Direto: Victoria Franzan 
Mixagem e Sound Design: Mauricio 
D’Orey 
 
 

 
ELENCO 
 
Shirley: Dandara de Morais 
Jeison: Geová Manoel dos Santos 
Avó: Maria Salvino dos Santos 
Pai: Antônio José dos Santos 
Pesquisador de ventos: Gabriel Mascaro 
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LEONARDO LACCA 
Diretor, Roteirista, Preparador de Elenco 
 
Nascido em 1º de setembro de 1982, o cineasta, Leonardo José Novaes Cavalcanti Lacca divide o seu tempo entre o 
balcão da Cafeteria Castigliani – locada no Cinema da Fundação – e a direção de seus filmes. Sua produção teve início 
em 2001, quando, a partir de uma experiência com VHS, finalizou seu primeiro filme. No ano de 2003 realizou 
profissionalmente seu primeiro curta. É membro e fundador da Trincheira Filmes, junto com Marcelo Lordello e Tião. 
Dirigiu os curtas-metragens Ventilador (2004), Eisenstein (2006) e Décimo Segundo (2007), vencedor do prêmio de 
melhor direção no 40o Festival de Cinema de Brasília. 

 
 
CURTAS METRAGENS 
 
SOB A MESA (2003) 
Direção: Leonardo Lacca, Gabriel Mascaro e Marcelo Lordello 
Ficção, Cor, miniDV, 15min 
  
Uma relação conturbada entre pai e filho revela o amor e violência dentro de um ambiente familiar onde as vontades se confundem com as ações. Os 
impulsos transcendem os limites socialmente aceitos.  
 
Fotografia: Henrique Spencer Roteiro: Gabriel Mascaro, Leonardo Lacca, Marcelo Lordello Produção: Juliana Pessoa, Raphaela Spencer Som 
direto: Barbara Lessa Direção de Arte: Juliana Reis, Luciana Freire Empresa(s) produtora(s): Deserto Fértil Produções  Produção Executiva: 
Daniele Duperron Montagem: Henrique Spencer Elenco: Cainã Mascaro, Diogo Balbino, Primo Wisk 
 
VENTILADOR (2004) 
Direção: Leonardo Lacca 
Ficção, Sépia, 35mm, 8min 
  
Algumas noites podem ser solitárias e bastante tristes. Às vezes o seu melhor amigo e companheiro pode ser um simples eletrodoméstico, um 
ventilador, por exemplo. 
 
Produção: Leonardo Lacca, Tião, Roberto Lobão Produtora: Trincheira Filmes Direção de Fotografia: Roberto Lobão Roteiro: Leonardo 
Lacca  Edição: Daniel Bandeira  Direção de Arte: Anna Paegle, Tião Produção Executiva: Juliana Reis, Laura Proto Elenco: Luciana Freire 
 
INTERFERÊNCIA (2004) 
Direção: Leonardo Lacca 
Ficção, Cor, Digital, 10min 
  
Um ensaio Onírico sobre a janela discreta da TV. 
 
Fotografia: Marcelo Lordello, Pablo Nóbrega Roteiro: Leonardo Lacca Som direto: Phelipe Cabeça  Edição: Daniel Bandeira  Direção de Arte: 
Diogo Balbino Empresa produtora: Trincheira Filmes  Edição de som: Marcelo Pedroso Produção: Lívia de Melo, Pollyana Melo Música: Raul 
Luna Elenco: André Riccari, Danielle Rodriguez, Eduardo Duarte, Holmes Wanderley, Jaime Moraes, Joselma Medeiros, Júnior Lins, Lau 
Veríssimo, Victor Vieira 

 
EINSEISTEIN (2006) 
Direção: Leonardo Lacca, Raul Luna, Tião 
Ficção, Cor, 35mm, 19min 
  
Ivan se apaixona por Alexandra, neta de Eisenstein. 
  
Fotografia: Marcelo Lordello, Pablo Nóbrega Roteiro: Leonardo Lacca, Raul Tuna Som: Phelipe Cabeça, Moabe Filho Câmera: Marcelo Lordello, 
Pablo Nóbrega Edição: Leonardo Lacca, Marcelo Lordello Direção de Arte: Alberto Lins, Ana Maria Maia Empresa produtora: Trincheira 
Filmes Produção Executiva: Danielle Duperron Elenco: Bruno Siqueira ,Rita Carelli, Tião  
 
DÉCIMO SEGUNDO (2007) 
Direção: Leonardo Lacca 
Ficção, Cor, 35mm, 22min 
  
No décimo segundo o silêncio passa a ser ensurdecedor. 
  
Produção Executiva: Alexandre Nogueira Direção de Arte: Diogo Balbino Figurino: Ana Cecília Drumond Produzido: Laura Proto, Maria Lira, Rita 
Angeiras Montagem: João Maria  Fotografia: Marcelo Lordello Roteiro: Leonardo Lacca  Edição: Pablo Lamar  Empresa produtora: Trincheira 
Filmes  Edição de som: Kleber Mendonça Elenco: Irandhir Santos, Rita Carelli Som direto: Dukah Hollanda, Moabe Filho  
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ELA MORAVA NA FRENTE DO CINEMA (2011) 
Direção: Leonardo Lacca 
Ficção, Cor, HDV, 30min 
  
Pessoas mudam e se mudam.  
  
Fotografia: Marcelo Lordello Roteiro: Leonardo Lacca  Edição: Marcelo Lordello Empresa produtora: Trincheira Filmes Som direto: Guga S. 
Rocha Produção Executiva: Leonardo Lacca Elenco: Renata Roberta, Renata de Fátima, Olímpio Costa, Bruna Rafaella, Jorge Queiroz  
 

OUTROS TRABALHOS 
 
AS MASCARAS DE AR NÃO FUNCIONAM (2008) 
 
Vídeo feito para a TV cultura para o programa zoom. Se trata da visão do diretor sobre o festival de cinema Cannes. 
 
Direção: Leonardo Lacca  
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TIÃO 
Diretor, Roteirista 
 
Tião é o apelido de infância de Bruno Bezerra. Estudou jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco. É sócio-
fundador da Trincheira Filmes. O seu segundo filme de curta-metragem, Muro (2008), foi premiado na 40o edição da 
Quinzena de Realizadores no Festival de Cannes. E com Sem Coração (2014), seu terceiro curta-metragem, codirigido com 
Nara Normande, ganhou o prêmio Prix Illy du Court Métrage na mostra paralela da Quinzena de Realizadores no Festival de 
Cannes em 2014. 

 
 
CURTAS METRAGENS 
 
EINSEISTEIN (2006) 
Direção: Leonardo Lacca, Raul Luna, Tião 
Ficção, Cor, 35mm, 19min 
  
Ivan se apaixona por Alexandra, neta de Eisenstein. 
  
Fotografia: Marcelo Lordello, Pablo Nóbrega Roteiro: Leonardo Lacca, Raul Tuna Som: Phelipe Cabeça, Moabe Filho Câmera: Marcelo Lordello, Pablo 
Nóbrega Edição: Leonardo Lacca, Marcelo Lordello Direção de Arte: Alberto Lins, Ana Maria Maia Empresa produtora: Trincheira Filmes Produção 
Executiva: Danielle Duperron Elenco: Bruno Siqueira ,Rita Carelli, Tião  
 
MURO (2008) 
Direção: Tião 
Ficção, Cor, 35mm, 18min 
  
Alma no vazio, deserto em expansão. 
  
Roteiro: Tião Empresa Produtora: Trincheira Filmes Produtor Executivo: Stella Zimmerman Direção de Fotografia: Pedro Urano Técnico de Som: 
Nicolas Hallet Editor de Som: Emilie Lesclaux, Kleber Mendonça Filho Direção de Arte: Diogo Balbino, Rita Carelli, Leonardo Lacca Figurinista: Ana 
Cecília Drumond Maquiador: Lúcio Galvão Montagem: João Maria Elenco: Renata Lima, Antônio Edson, Inaê Verísso, José Humberto 
 
SEM CORAÇÃO (2014) 
Direção: Tião e Nara Normande 
Ficção, Cor, 35mm,  
  
Pessoas mudam e se mudam.  
  
Roteiro: Tião e Nara Normande Empresa Produtora: Trincheira Filmes Produtor Executivo: Emilie Lesclaux Direção de Fotografia: Ivo Lopes Araújo 
Som Direto: Nicolas Hallet e Simone Dourado Direção de Arte: Thales Junqueira  
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MARCELO LORDELLO 
Diretor, Roteirista, Montador, Diretor de Fotografia 
 
Marcelo Lordello nasceu em Brasília em 1981. Formou-se em Comunicação Social/Publicidade pela Universidade 
Federal de Pernambuco. É sócio da Trincheira Filmes. Desde 2003 trabalha com audiovisual, produzindo, realizando 
e fotografando em cinema e publicidade. Seu primeiro trabalho em longa-metragem foi o documentário Vigias (2010), 
selecionado para o 43o Festival de Brasília. Em 2012, seu primeiro longa metragem de ficção, Eles Voltam, ganhou o 
troféu Candango de Melhor Ficção no 45o Festival de Brasília. 

 
 

CURTAS METRAGENS 
 
SOB A MESA (2003) 
Direção: Leonardo Lacca, Gabriel Mascaro e Marcelo Lordello 
Ficção, Cor, miniDV, 15min 
  
Uma relação conturbada entre pai e filho revela o amor e violência dentro de um ambiente familiar onde as vontades se confundem com as ações. Os 
impulsos transcendem os limites socialmente aceitos.  
 
Fotografia: Henrique Spencer Roteiro: Gabriel Mascaro, Leonardo Lacca, Marcelo Lordello Produção: Juliana Pessoa, Raphaela Spencer Som direto: 
Barbara Lessa Direção de Arte: Juliana Reis, Luciana Freire Empresa(s) produtora(s): Deserto Fértil Produções  Produção Executiva: Daniele 
Duperron Montagem: Henrique Spencer Elenco: Cainã Mascaro, Diogo Balbino, Primo Wisk 
 
GAROTAS DE PONTO DE VENDA (2007) 
Direção: Marcelo Lordello 
Documentário, Cor, Digital, 25min 
  
Vídeo-Documentário que acompanha um processo de seleção, treinamento e ação de promoção de vendas em supermercado de profissionais de 
demonstração-degustação de produtos. Conceitos, práticas, particularidades e incoerências do marketing são revelados.  
 
Fotografia: Marcelo Lordello Som: Leo Lacca Edição: Marcelo Lordello Roteiro: Marcelo Lordello Produtora: Trincheira Filmes  
 
FIZ ZUM ZUM E PRONTO (2008) 
Direção: Marcelo Lordello 
Ficção, Cor, Digital, 20min 
  
Enquanto o dia se aproxima duas pessoas dividem a madrugada. A intimidade inexiste, mas a vontade de ambos é a mesma. Personagens de um 
corriqueiro jogo de sedução, adeptos a amores casuais e descompromissados. 
  
Produção: Trincheira Filmes Co-Produção: D7 Filmes Figurino: Camila Ferza  Elenco: Laís Vieira, Gabriel Mascaro, Giselle Navarro Roteiro: Laís 
Vieira, Gabriel Mascaro, Marcelo Lordello Edição de som e mixagem: Carlinhos Borges, Diego Santana, Gera Vieira Montagem: Marcelo Lordello  

 
N° 27 (2008) 
Direção: Marcelo Lordello 
Documentário, Cor, 19min, Digital 
  
O banheiro tá na limpeza. - Luiz responde, segurando a maçaneta com toda força. - Limpeza? Deixa de conversa porra, abre a porta! - O banheiro tá na 
limpeza, procura outro, por favor. - Que limpeza...abre logo a porta eu quero mijar, velho! - Meu irmão, você pode chamar o coordenador, por favor... 
  
Produtora: Trincheira Filmes Direção de Fotografia: Roberto Iuri Roteiro: Marcelo Lordello Edição: Marcelo Lordello Produção Executiva: Alexandre 
Nogueira Produção: Lívia de Melo Som direto: Phelipe Costa Direção de Arte: Alberto Lins, Tana Parente Elenco: Caio Almeida, Alexandre Sampaio, 
Ana Cláudia Wanguestel, Carol Araújo, Felipe de Andrade, Marília Mendes, Renata Roberta, Jorge Queiroz, Lucas Glasner   
 

OUTROS TRABALHOS 
 
ELEIÇÃO: CRISE DE REPRESENTAÇÃO – PROJETO TORRE GÊMEAS(2011) 
Vídeo realizado a partir da visão de diversas pessoas em relação a construção duas torres, torres gêmeas, em Recife. 
Direção: Direção Coletiva 
  
VT - TV JABOATÃO 
Vídeos Publicitários para a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes - 2011 
Direção: Marcelo Lordello 
   
HOSPITAL ESPERANÇA 10 ANOS 
VT HOSPITAL ESPERANÇA 
Vídeo institucional do Hospital Esperança em comemoração aos 10 anos do hospital - 2010 
Direção: Marcelo Lordello 
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LONGA METRAGEM 
 
VIGIAS (2010) 
DOCUMENTÁRIO, Digital, 70 min  
DIREÇÃO: Marcelo Lordello 
  
SINOPSE 
O documentário vigias é uma síntese feita pelo o cineasta Marcelo Lordello da vida dos vigias noturnos que trabalham 
em Recife. 
  

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
FICHA TÉCNICA 
Produtora: Trincheira Filmes  
Produção: Lívia Melo  
Roteiro: Marcelo Lordello  
Direção de Fotografia: Ivo Lopes  
Direção de Som: Phelipe Cabeça  
Montagem: Marcelo Lordello  
Assistente de Direção: Amanda Mansur 

 
PRÊMIOS 
 
▪ 9ª Mostra do Filme Livre (Melhor filme - Prêmio caríssima liberdade); 
▪ 4ª Panorama Coisa de Cinema de Salvador (Melhor filme – Júri oficial e Júri Jovem); 
▪ 3ª Mostra de Cinema de Triunfo (Melhor produção); 
▪ 1ª CachoeiraDoc (BA) (Melhor filme); 
▪ 13ª CineEsquemaNovo (Melhor longa-metragem).  
 
 
 

 
 
ELES VOLTAM (2012) 
Ficção, Digital, 140 min  
DIREÇÃO: Marcelo Lordello 
  
SINOPSE 
Cris (Maria Luíza Tavares) e Peu (Georgio Kokkosi), seu irmão mais velho, são deixados na beira de uma estrada 
pelos próprios pais. Os irmãos foram castigados por brigar constantemente durante uma viagem à praia. Após 
algumas horas, percebendo que os pais não retornaram, Peu parte em busca de um posto de gasolina. Cris 
permanece no local por um dia inteiro e, sem notícias dos pais ou do irmão, decide percorrer ela mesma o caminho 
de volta para casa. 
  
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
Roteiro: Marcelo Lordello 
Produção: Mannuela Costa 
Empresa produtora: Trincheira Filmes 
Fotografia: Ivo Lopes Araújo 
Trilha Sonora: Rodrigo Caçapa 
Montagem: Eduardo Serrano 
Direção de Fotografia: Ivo Lopes Araújo 
Direção de Arte: Iomana Rocha 
Som direto: Guga S. Rocha 
 

 
ELENCO 
 
▪ Clara Oliveira  
▪ Elayne de Moura 
▪ Georgio Kokkosi (Peu) 
▪ Germano Haiut 
▪ Teresa Costa Rêgo 
▪ Irma Brown 
▪ Jéssica Silva 
▪ Maria Luiza Tavares  (Cris) 
▪ Mauricéia Conceição  
 

 
PRÊMIOS 
 
▪  Melhor filme, melhor atriz, 
melhor atriz coadjuvante, Prêmio 
da Crítica – Júri Abracine, Melhor 
Longa metragem – Troféu 
Candago no 45º Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro 
▪ Prêmio de distribuição TVCine 
na 10ª edição do festival de 
IndieLisboa  
▪ Prêmio Especial do Júri da 32ª 
Mostra Internacional de São 
Paulo 
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KLEBER MENDONÇA 
Diretor, Roteirista, Produtor 
 
Formado em jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolveu carreira como crítico e jornalista, 
escrevendo para o Jornal do Commercio e para o seu site, CinemaScópio. É programador do Cinema da Fundação 
Joaquim Nabuco e do festival Janela Internacional de Cinema do Recife. Começou a carreira cinematográfica 
realizando curtas-metragens, entre eles, os premiados Vinil Verde (2004), Eletrodoméstica (2005) e Recife 
Frio (2009). Em 2012, estreou seu primeiro longa-metragem de ficção, o premiado filme. O Som ao Redor (2012).  

 
 

 
 

CURTAS METRAGENS 
 
HOMEM DE PROJEÇÃO (1992) 
Direção: Kleber Mendonça Filho 
Documentário, Cor, 8min 
  
Seu Alexandre' (Alexandre Moura) era o operador de projeção do Cine Art Palácio em 1991, centro do Recife. Ele nos mostra a grande sala de cinema da 
Rua da Palma (fechada um ano depois), e fala sobre exibir filmes.  
 
Direção: Kleber Mendonça Filho e Elissama Cantalice Produção: Elissama Cantalice, Débora Cartaxo, Georgia Kiryllos e Kleber Mendonça Filho 
Roteiro: Kleber Mendonça Filho Direção de Edição: Débora Cartaxo, Elissama Cantalice, Georgia Kiryllos e Kleber Mendonça Filho Edição: Jeanine 
Brandão 
 
CASA DE IMAGEM (1992) 
Direção: Kleber Mendonça Filho 
Documentário, Cor, 13min 
  
Documentário sobre o fim dos cinemas de bairro do Recife.  
 
Direção e Roteiro: Kleber Mendonça Filho e Elissama Cantalice Produção: Elissama Cantalice, Gary Wood, Joselice Jucá e Kleber Mendonça Filho Co-
produção: Center e TV/VIVA Direção de Edição: Kleber Mendonça Filho e Elissama Cantalice Edição: Jeanine Brandão Música: Leos Janacek 
 
PAZ A ESTA CASA (1994) 
Direção: Kleber Mendonça Filho 
Documentário, Cor, 1min 
  
Filme de um minuto feito com fotos preto e branca animadas. 
 
Direção, Fotografia, Produção e Som: Kleber Mendonça Filho Montagem, Produção e Som: Afonso Jr. 
 
ENJAULADO (1997) 
Direção: Kleber Mendonça Filho 
Ficção, Cor, Betacam, 32min 
  
A versão de Kleber Mendonça de "Repulsion", de Roman Polanski, mas com um homem no lugar da mulher e a paranoia da classe média brasileira no 
lugar do sexo. Seu primeiro curta de "ficção", feito em Betacam, alguns anos antes do digital chegar. Influências de Argento e Carpenter são quase um 
abuso. Charles (Hodges) é o 'one man show'. 
  
Produção: Daniele Abreu e Lima, Eudes Santana, Kleber Mendonça Filho, Ricardo Spencer Cenário: Joselice Jucá Roteiro:  Kleber Mendonça Filho 
Fotografia: Roberto Martins Montagem: João Maria Som: Arley Artoni Elenco: Charles Hodges 

 
A MENINA DO ALGODÃO (2002)  
Direção: Daniel Bandeira e Kleber Mendonça Filho 
Ficção, Cor, Vídeo, 6min 
 
A lenda urbana da ‘menina do algodão’ é conhecida em algumas regiões como ‘a loira do banheiro’. A garotinha morta aparecia nos banheiros das 
escolas para aterrorizar crianças. 
 
Roteiro: Kleber Mendonça Filho Direção de fotografia: Daniel Bandeira, Kleber Mendonça Filho Edição: Daniel Bandeira, Kleber Mendonça Filho 
Edição de Som: Kleber Mendonça Filho  
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VINIL VERDE (2004) 
Direção: Kleber Mendonça Filho 
Ficção, Cor, 35mm, 17min 
  
 Mãe dá a Filha uma caixa cheia de velhos disquinhos coloridos. A menina pode ouvi-los, exceto o vinil verde. 
 
Roteiro: Bohdana Smyrnova, Kleber Mendonça Filho Montagem: Daniel Bandeira, Kleber Mendonça Filho Produção Executiva: Isabela Cribari, Kleber 
Mendonça Filho, Leo Falcão Produção: Kleber Mendonça Filho Fotografia: Kleber Mendonça Filho Som: Daniel Bandeira, Kleber Mendonça Filho 
Elenco: Gabriela Souza, Verônica Alves 
 
ELETRODOMÉSTICA (2005) 
Direção: Kleber Mendonça Filho 
Ficção, Cor, 35mm, 22min 
  
Classe média, anos 90, 220 Volts. 
 
Fotografia: Roberto Santos Filho Roteiro: Kleber Mendonça Filho Som Direto: Claudio N, Daniel Bandeira Direção de Arte: Juliano Dornelles Empresa 
Produtora: CinemaScópio, Ruptura Cinematográfica Edição de som: Kleber Mendonça Filho Produção Executiva: Carol Ferreira, Emilie Lesclaux, Leo 
Falcão, Lua Silveira, Roberto Santos Filho Montagem: João Maria, Kleber Mendonça Filho  Elenco: Gabriela Souza, Magdales Alves, Pedro Bandeira 
 
NOITE DE SEXTA, MANHÃ DE SÁBADO (2007)  
Direção: Kleber Mendonça Filho 
Ficção, Cor, Vídeo, 15min 
  
Homem encontra mulher. 
 
Roteiro: Bohdana Smyrnova, Kleber Mendonça Som Direto: Kleber Mendonça Filho Direção de Arte: Bohdana Smyrnova, Kleber Mendonça Filho 
Edição de Som: Kleber Mendonça Filho Direção de Produção: Kleber Mendonça Filho Produção Executiva: Kleber Mendonça Filho Montagem: 
Kleber Mendonça Filho Elenco: Bohdana Smyrnova, Pedro Sotero 
 
LUZ INDUSTRIAL MÁGICA (2009) 
Direção: Kleber Mendonça Filho  
Documentário, Mini-DV, Cor, 6min  
 
Quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? 
  
Produção: CinemaScópio Imagem: Kleber Mendonça Filho Montagem: Kleber Mendonça Filho Som: Kleber Mendonça Filho 

 
RECIFE FRIO (2009) 
Direção: Kleber Mendonça Filho 
FIcção, Cor, 35mm, 24min 
 
A cidade brasileira de Recife, que já foi tropical, agora é fria, chuvosa e triste, depois de passar por uma desconhecida mudança climática. 
 
Produção: CinemaScópio, Símio Filmes Co-produção: Emilie Lesclaux Roteiro: Kleber Mendonça Filho Montagem: Emilie Lesclaux, Kleber Mendonça 
Filho Produção Executiva: Juliano Dornelles, Kleber Mendonça Filho  Fotografia: Pedro Sotero, Kleber Mendonça Filho 

 
LONGA METRAGEM 
 
CRÍTICO (2008) 
DOCUMENTÁRIO, Cor, Digital,  76min  
DIREÇÃO: Kleber Mendonça Filho 
  
SINOPSE 
70 críticos e cineastas discutem o cinema a partir do sempre interessante conflito que existe entre o artista e o 
observador, o criador e o crítico. Entre 1998 e 2007, Kleber Mendonça Filho registrou depoimentos sobre esta 
relação no Brasil, Estados Unidos e Europa, a partir da sua experiencia como crítico. Com depoimentos 
reveladores de criadores como Gus Van Sant, Tom Tykwer, Eduardo Coutinho, Curtis Hanson, Carlos 
Reichenbach, Walter Salles e Carlos Saura, Crítico abre uma janela para uma arte cada vez mais julgada por 
mecanismos de mercado, e que luta para permanecer humana tanto no fazer, como no observar. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
Produção: CinemaScópio  
Co-produção: Link Digital  
Roteiro: Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux  
Montagem: Kleber  

 
Música: DJ Dolores  
Arte: Kilian Glasner  
Edição de som: Carlinhos Borges, Gera Viera 
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Mendonça Filho, Emilie Lesclaux  
Produtor: Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux  
Som: Kleber Mendonça Filho  

 
O SOM AO REDOR (2012) 
DIREÇÃO: Kleber Mendonça Filho 
FICÇÃO, 35mm/Scope 2:35, 131min 
  
SINOPSE 
A vida numa rua de classe-média na zona sul do Recife toma um rumo inesperado após a chegada de uma milícia 
que oferece a paz de espírito da segurança particular. A presença desses homens traz tranquilidade para alguns, 
e tensão para outros, numa comunidade que parece temer muita coisa. Enquanto isso, Bia, casada e mãe de duas 
crianças, precisa achar uma maneira de lidar com os latidos constantes do cão de seu vizinho. Uma crônica 
brasileira, uma reflexão sobre história, violência e barulho. 
  
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
Produção: Emilie Lesclaux 
Roteiro: Kleber Mendonça Filho 
Música: DJ Dolores 
Fotografia: Pedro Sotero e Fabricio Tadeu 
Direção de Arte: Juliano Dornelles 
Figurino: Ingrid Mata 
Som: Nicolas Hallet e Simone Dourado 
Montagem: Kleber Mendonça Filho e João 
Maria 
Montagem de som: Kleber Mendonça 
Filho e Pablo Lamar 
 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Filme na 36ª Mostra Internacional de Cinema de São 
Paulo(Prêmio Itamaraty)  
▪ Melhor filme no 8° Panorama Coisa de Cinema de Salvador, na 
Bahia 
▪ Melhor filme e melhor roteiro Festival do Rio, 2012 
▪ Melhor Filme, Melhor som, filme da crítica,  melhor diretor no 
Festival de Gramado 
▪ Prêmio da crítica FIPRESCI em Roterdã 
▪ Prêmio da crítica FIPRESCI na Polônia 

 
ELENCO 
 
Gustavo Jahn  (João) 
Irma Brown (Sofia) 
Irandhir Santos (Clodoaldo) 
Maeve Jinkings (Bia) 
Waldemar José Solha (Francisco) 
Lula Terra (Anco) 
Yuri Holanda (Dinho) 
Clébia Souza (Luciene) 
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CAMILO CAVALCANTE 
Diretor, Roteirista, Produtor 
 
Nasceu no Recife, no dia 08 de outubro de 1974. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal de 
Pernambuco. Realizou os vídeos Cálice; Hambre Hombre; Os dois velhinhos; Leviatã; Matarás; Alma Cega; 
Amorte e Ave Maria ou Mãe dos Oprimidos. Também dirigiu Ocaso, curta-metragem em 16mm. É roteirista e 
diretor dos curtas em 35mm: O Velho, O Mar e O Lago; A História da Eternidade; Rapsódia Para Um Homem 
Comum; O Presidente dos Estados Unidos; Ave Maria ou Mãe dos Sertanejos e My Way. Produziu e dirigiu a série 
de TV Olhar, exibida pelo Canal Brasil. É idealizador e coordenador do projeto Cinema Volante Luar do Sertão que 
exibe curtas-metragens gratuitamente em cidades do semiárido. Em 2014, seu primeiro longa metragem de ficção, 
A História da Eternidade, estreou no Festival de Roterdã. 

 
 
CURTAS METRAGENS 
 
HAMBRE HOMBRE (1996) 
Ficção, Betacam, 18 min  
 
Morte, Carnaval, Michael Jackson, Fidel, Capitalismo, Socialismo, dólares... Uma prostituta. Um infinito tiroteio de imagens e palavras sobre um homem 
perdido pelas ruas de Havana. Sua solidão... Inspirado em “Memórias do Subdesenvolvimento”, de Tomas Gutierrez Alea. 
 
Roteiro, Fotografia e Direção: Camilo Cavalcante Produção: Érika Fromm Edição: Tuka Maia Som: Roberto C. Pontes  Elenco: Perryah Amorim, 
Dalmo Lazzarini  
 
OS DOIS VELHINHOS (1996) 
Ficção, Betacam, 5 min  
 
Fim de tarde. Um casal de velhinho. Tudo pode acontecer… 
 
Roteiro, Fotografia e Direção: Camilo Cavalcante Edição: Tuka Maia Elenco: Ildefonso Figueiredo e Alyete Alves   
 
ALMA CEGA (1997) 
Ficção, S-VHS. 5 min 
 
Cego Jeremias. Alma Cega que vaga pelo seu interior. 
 
Roteiro, Fotografia e Direção: Camilo Cavalcante Produção: Victor Scott, Luciano Bresdem, Marlúcio Marinho e Camilo Cavalcante Edição: Márcio 
Molina Elenco: Marlúcio Marinho 
 
OCASO (1997) 
Ficção, 16mm, 5 min 
 
Pôr-do-sol. Aridez. Sertão. Paixão. Traição. 
 
Roteiro e Direção: Camilo Cavalcante Direção de Fotografia: Altair Paixão Produção: Aline Chaves Lira Trilha Sonora: Antúlio Madureira 
Montagem: Cristian Borges Direção de Arte: Paulo da Costa Elenco: Marlúcio Marinho, Samuel Di Santos, Telma Cunha  

 
AMORTE (1999) 
Ficção, S-VHS. 5 min 
 
Amorte: amor e morte.   
 
Roteiro, Produção, Fotografia e Direção: Camilo Cavalcante Edição: Ailton Piuí Elenco: Ildefonso Figueiredo, Alyete Alves 
 
MATARÁS (1999) 
Direção: Camilo Cavalcante 
Ficção, Betacam, 18 min 
 
24 de dezembro de 1999. Quatro sequestradores. Véspera do nascimento de Cristo. Uma criança. Violência bruta. Um resto de vida num resto de 
mundo. 
 
Roteiro, Produção e Direção: Camilo Cavalcante Direção de Fotografia: Beto Martins Edição: Tuka Maia/ Ailton Piuí Direção de Arte: Paulo da 
Costa Som Direto: Osman Assis Elenco: Normando Roberto Santos, Telma Cunha, Samuel Di Santos, Flávio Renovatto e Lucas Cavalcante 
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LEVIATÃ (1999) 
Ficção, Betacam, 20 min 
 
Um retirante nordestino em São Paulo. Alguém que só queria ver o céu. Um homem que foi engolido pela cidade. Um poeta esmagado pela rotina 
medíocre. 
 
Roteiro, Fotografia e Direção: Camilo Cavalcante Produção: Érika Fromm, Ionaldo Araújo, Fabiana Amorim, Queops Negão Edição: Flávio 
Albuquerque e Ailton Piuí Elenco: Chico Domingos, Rivalcléia Santos, Lúcia Castelo Branco 
 
O VELHO, O MAR E O LAGO (2000) 
Ficção, P&B, 35 mm, 20 min 
 
O velho somos todos nós. O mar é a vida. O lago, solidão. 
 
Produtora: República Pureza Filmes em co-produção com LUNI Produções, Imagem Bruta, Labo Cine, CTAV/Funarte Elenco: Cosme Soares 
Fotografia: Mauro Pinheiro Jr. Montagem e Edição de Som: André Sampaio  Trilha Sonora Original: Sérgio Campelo Som: Osman Assis e Pedro 
Moreira Direção de Arte: Darcel Andrade e Cleonice Veloso Figurino e casting: Paulo Ricardo da Costa Direção de Produção: Andrea Medeiros 
Produção Executiva: Marcello Maia Roteiro e direção: Camilo Cavalcante 
 
AVE MARIA OU MÃE DOS OPRIMIDOS (2003)  
Ficção, Cor, DV, 9 minutos 
 
Diariamente, na cidade do Recife, às seis horas da tarde, as rádios mais populares interrompem a programação para  tocar a Ave Maria  de Shubert. 
Durante os quatro minutos da melodia, a cidade pulsa, tudo continua acontecendo num ritmo frenético. Mas, simultaneamente, há uma evocação ao 
sagrado,uma busca desesperada atrás da felicidade no subconsciente de cada indivíduo. Uma tentativa de sair das trevas, de redenção através de 
Nossas Senhora. É a expressão da tristeza sem nome que avassala as ruas, as praças e os corações das pequenas cidades de países católicos na 
hora do anjo. Este vídeo contém cenas ficcionais e documentais. Em alguns momentos, elas se confundem.  
 
Elenco: Arthur Lima, Cristiano Alexadre, Éricsson Luna, Isolda Virgínia, Júlio Verçosa, Kacilda Nunes, Márcio Thomas, Vanúsia Maria e agradecimento 
a Ângela Silveira. Direção de Arte: Paulo Ricardo da Costa e Daniela Loureiro Produção de Elenco: Chico Domingos Maquiagem e Efeitos: Lúcio 
Galvão Assitente de Direção: Antônio Carrilho Edição: João Maria Fotografia: Beto Martins Direção de Produção: Stella Zimmerman Direção e 
Roteiro: Camilo Cavalcante 
 
A HISTÓRIA DA ETERNIDADE (2003) 
Ficção, Cor, 35mm, 10 minutos 
 
A História da Eternidade é um falso plano-sequência que pretende conduzir o espectador a uma viagem dentro dos instintos humanos, através de uma 
linguagem poética e metafórica. Acontecimentos que representam um amplo panorama da civilização ocidental e tudo que o ser humano é capaz, 
desde trucidar seu semelhante brutalmente até inventar a arte para libertar os sonhos estão presentes neste exercício visceral que expõe, sem 
concessões, a eterna tragédia humana.       
 
Elenco:  Adriana Maciel, Charles Franklin, Cosme “ Prezado” Soares, Geraldo Pinho, Iracema Almeida, João Ferreira, Júlio Verçosa, Marco Camaroti, 
Nerisvaldo Alves, Nina Militão, Roberta Alves, Seba Alves, Valdir Nunes, Vanessa Suedy e a participação dos moradores de Fazenda Nova. Figurino:  
Cleonice Veloso e Carol Azevedo Direção de Arte:  Renata Pinheiro Som Direto:  Osman Assis, Nicolas Hallet e Renato Mesquita Trilha Sonora e 
Música Original:  Sérgio Campelo Direção de Produção:  Rosa Melo Direção de Fotografia e Câmera: Mauro Pinheiro Jr. (ABC) Produção 
Executiva:  Isabela Cribari Roteiro e Direção:  Camilo Cavalcante 
 
RAPSÓDIA PARA UM HOMEM COMUM (2005) 
Ficção, Cor, 35 mm, 25 min. 
 
Epaminondas é um funcionário público classe média baixa no início da década de 70. Um homem comum, pai de família, que tem o dia-a-dia cercado 
por compromissos burocráticos e já não agüenta mais a rotina banal a que está submetido. Nesse contexto, surge um amor  sublime, incomensurável e 
obsessivo que inunda o nosso personagem, mudando toda sua perspectiva de vida.  
 
Elenco: Cláudio Jaborandy, Magdale Alves, Everaldo Pontes, Jones Melo, Maria Rossiter, Daniela Câmara Direção de Produção: Bruno Pontes e 
Marta Rangel Produção executiva: Stella Zimmerman Fotografia: Juarez Pavelak Montagem: Daniel Bandeira Som: Nicollas Hallet Edição de Som: 
Luís Eduardo Carmo e Carlinhos Borges Direção de arte: Sílvia Macedo e Paulo Pantoja Figurino: Paulo Ricardo da Costa e Andréa Monteiro Música 
original: Sérgio Campelo Roteiro e Direção: Camilo Cavalcante 

 
O PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS (2007) 
Ficção, 35mm, 35mm, 23 min 
 
2003. Pela TV, George Bush declara guerra ao Iraque. No Curado IV, Carlinhos declara guerra à Teresinha. Seria cômico se não fosse trágico. 
 
Elenco: Silvio Pinto, Daniela Câmara, Miguel Taveira, Samuel Santos Fotografia: Beto Martins Montagem: Marcius Barbieri e André Carvalheira 
Produção Executiva: Stella Zimmerman Som Direto: Simone Dourado e Osman Assis Edição de Som: Luís Eduardo Carmo Mixagem: Damião 
Lopes Direção de Arte: Sílvia Macedo e Paulo Pantoja Roteiro e Direção: Camilo Cavalcante  
 
AVE MARIA OU MÃE DOS SERTANEJOS (2009) 
Documentário, Cor, 35mm, 12 min 
 
Um registro poético do imaginário popular do Sertão, às 18 horas, quando toca na rádio a Ave Maria Sertaneja, interpretada por Luis Gonzaga. 
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Roteiro: Alax Conceição, Avelino dos Santos, Betânia de Souza, Camilo Cavalcante, Carlinhos Martins, Cila Pinto, Heloysa Dayana, Janaina Bezerre, 
Jesebel Bezerra, Kelly Oliveira, Natiele de Terto, Renan Domingos, Reydievila Silva e Sônia Ferreira 
Som Direto: Nicollas Hallet Edição: Caio Zatti Edição de Som: Luis Eduardo Carmo Produção Executiva: Stella Zimmerman Fotografia: Beto 
Martins Produção e Direção: Camilo Cavalcante 
 
MY WAY (2010) 
Ficção, HD, 7 min 
 
A alegoria da melancolia. 
 
Produção, Roteiro e Direção: Camilo Cavalcante Direção de Fotografia: Camilo Soares Edição: Caio Zatti Elenco: Sílvio Pinto 

 
OUTROS TRABALHOS 
 
EU VOU DE VOLTA (2007) 
Direção: Camilo Cavalcante e Cláudio Assis 
Documentário, Digital, 54 minutos 
 
Duas viagens são realizadas simultaneamente em ônibus clandestinos: a ida de Caruaru (a maior cidade do agreste pernambucano) até São Paulo e a 
volta de São Paulo à Caruaru. Os fluxos e refluxos desses passageiros migrantes refletem, em suma, as movimentações da vida, as pequenas vitórias 
e derrotas de cada um, além da vontade de que algo aconteça e mude o que está estagnado. Rumos Itaú Cultural Cinema e Vídeo 2006-2007 
 
Direção de Fotografia: Walter Carvalho e Juarez Pavelak Montagem: André Sampaio e Fernando Coster Edição de Som: Luis Eduardo Carmo 
Produção da viagem: Brenda da Mata e Fernando Coster Produção executiva: Stella Zimerman Produção: Julia Moraes 
 
SÉRIE OLHAR (2011) 
Série OLHAR composta por 10 programas para TV com duração de 26 minutos cada, onde diretores do Cinema Pernambucano conversam e discutem 
a essência da formação do seu olhar e como isto reflete na sua obra, na sua condição humana e seus desdobramentos no processo criativo, desde a 
sua infância até a origem enquanto artista. Exibida no Canal Brasil. 
 
Direção: Camilo Cavalcante Direção de Fotografia: Mariano Maestre Edição: Caio Zatti Direção de Produção: Amanda Mansur 
 

LONGA METRAGEM 
 
A HISTÓRIA DA ETERNIDADE (2014) 
DIREÇÃO: Camilo Cavalcante 
FICÇÃO, DCP, 118min 
  
SINOPSE 
Em uma pequena aldeia no interior, três histórias de amor e desejo estão mudando a paisagem emocional de 
seus moradores. Personagens de um mundo românico em que suas concepções de vida são limitadas de um 
lado por instintos humanos, por outro por um destino cego e fatalista.  
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
  
Roteiro: Camilo Cavalcante  
Produção: Camilo Cavalcanti, Marcello Ludwing Maia e Stella 
Zimmerman  
Direção de Fotografia: Beto Martins  Edição: Vânia Debs  
Técnico de Som: Nicolas Hallet e Simone Dourado  
Edição de Som: Miriam Biderman e Ricardo Reis  
Diretora de Arte: Julia Tiemann 
 

 
ELENCO 
 
▪ Claúdio Jaborandy 
▪ Débora Ingrid 
▪ Irandhir Santos 
▪ Leonardo França  
▪ Marcélia Cartaxo 
▪ Maxwell Nascimento 
▪ Zezita Matos 
 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Filme, Melhor Direção, 
Melhor Ator, Melhor Atriz, Prêmio 
da Crítica no Festival de Paulínia 
de 2014 
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PAULO CALDAS 
Diretor, Roteirista, Produtor 
 
Nascido em João Pessoa em 1964, começou a carreira em Pernambuco fazendo curtas-metragens. Em 1981, dirigiu e 
escreveu seu primeiro trabalho: Frustrações, isto é um super-8. Realizou outros curtas em diferentes suportes, entre eles: 
Morte no Capibaribe (1983), Nem tudo são flores (1985), Chá (1987) – prêmio Embrafilme para produção de curta-
metragem –, e Ópera cólera (1992). Estreou na direção de longas-metragens em 1997, codirigindo com Lírio Ferreira Baile 
Perfumado (1997). O filme foi um dos títulos mais elogiados da primeira safra da retomada do cinema brasileiro. Escreveu 
o roteiro de Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), em parceria com Marcelo Gomes e Karim Aïnouz. 

 
 
CURTAS METRAGENS 
 
FRUSTRAÇÕES, ISTO É UM SUPER 8 (1981)  
Direção: Paulo Caldas 
Ficção, Cor, Super 8, 10min 
 
A história de um engraxate, que ao passar por uma casa onde acontece uma festa de aniversário, sonha em ser o aniversariante. 
 
MORTE NO CAPIBARIBE (1983)  
Direção: Paulo Caldas 
Ficção, Super 8, Cor, 23min 
 
Um pai desempregado joga os quatro filhos da Ponte Velha do Recife no Rio Capibaribe durante o réveillon. 
 
Direção de fotografia: Nelson Simas Montagem: Paulo Caldas 
 
NEM TUDO SÃO FLORES (1985)  
Direção: Paulo Caldas 
Ficção, 35mm, Cor, 10min 
 
Sexo X Reprodução - Ficção narrando a estória de Lírio e Dália, romance de dois jovens traídos pela busca do prazer. Uma mulher que faz um aborto 
pensando estar grávida. 
 
Produção: Patrícia Dias Equipe de produção: Mirian Juvino, Denise Zepter, Manoel Braço Roteirista: Sandra Arraes, Paulo Maurício Caldas Direção 
de fotografia: Adilson Ruiz Direção de som: Lúcia Matos Técnico de som: Dioclécio Santos Montagem: Vânia Debs Cenografia: Geraldo Marinho 
(Buga) Música (Genérico): Múcio Callou Elenco: Augusta Ferraz, Francisco Accioly 
 
O BANDIDO DA SÉTIMA LUZ (1986) 
Direção: Paulo Caldas 
Ficção, 16mm, Cor, 22 min 
 
Um cineasta maníaco por roubar imagens cinematográficas. 
 
Produtora: Center Produções Cinematográficas Produção: Mirian Juvino Roteirista: Paulo Maurício Caldas Direção: Paulo Maurício Caldas 
Coreografia: Bernot Sanches, Paula Costa Rego Direção de fotografia: Adílson Ruiz Direção de som: Eduardo Santos Mendes Montagem: Vânia 
Debs Montagem de Som: Eduardo Santos Mendes Direção de arte: Sérgio Roizenblit Música (Genérico): Múcio Callou Música: Fernando Spencer, 
Ivan Ferraz e Marlos Nobre Elenco: Fernando Spencer, Luís Lima, Aramis Trindade, Amin Steplle, Rubem Rocha Filho, Manoel Constantino, Solange 
Rocha, Samuel Holanda, Cláudio Assis 
 
CHÁ (1987) 
Direção: Paulo Caldas 
Ficção, 35mm, Cor, 13min, Recife 
 
Um chá de panela fantástico e surrealista. 
 
Produtora: Nuven - Nucleo Audio-Visual do Nordeste Ltda.,Embrafilme - Empresa Brasileira de Filmes S.A. Produção: Glauco Túlio Caldas Direção de 
produção: Francisco César Filho Roteirista: Sandra Arraes, Lírio Ferreira, Solange Rocha, Alberto Gieco, Paulo Maurício Caldas Direção de fotografia: 
Adilson Ruiz Som direto: Karin Stuckenschmidt Montagem: Vânia Debs Montagem de som: Eduardo Santos Mendes Direção de arte: Alberto Gieco 
Cenografia: Mozart Guerra Figurinos: Sandra Arraes, Alberto Gieco, Dona Letícia Música: Webster Mendelssohn, Fain, João Paulo Junior, Alcimar 
Monteiro, Donizett Elenco: Maria Rossiter, Ana Célia, Atena Kitsos, Gilza Melo, Helena Vila Nova, Henrique Amaral, Iara Lins, Kalyna Aguiar, Liliana 
Magalhães, Magdale Alves, Nilza Lisboa 
 
 
 
 
 
 
ÓPERA CÓLERA (1992) 
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Direção: Paulo Caldas e Marcelo Luna 
Documentário, Vídeo, 29min 
 
Documentário realizado para a Eco 1992, sobre o surto de cólera no Recife e a desinformação da população com relação à doença. 
 
Roteiro: Paulo Caldas e Marcelo Luna Edição: Natara Ney Produtora: X Filmes 
 

OUTROS TRABALHOS 
 

DUOELO (1992) 
Direção: Paulo Caldas e Lírio Ferreira 
Videodança, 11 min 
 
Produzido pelo Cais do Corpo com coreografia inspirada na relação amorosa entre duas pessoas, entre dois pontos, utilizando o dilema do ser que ama e 
do ser que é amado. A linguagem do conflito: o homem X a mulher, o preto X o branco, a paixão X a razão, a fuga X a necessidade. 
 
Direção: Lírio Ferreira e Paulo Caldas Produção Executiva: Maria Eduarda Gusmão Direção de Produção: Aramis Trindade Direção de Fotografia: 
Nilton Pereira Edição: Douglas Ribeiro Direção de Arte: Carla Sarmento, Juliana Carapeba, Chico Accioly Elenco: Maria Eduarda Gusmão e Robson 
Duarte 
 
ELÁSTICO (1992) 
Direção: Paulo Caldas e Lírio Ferreira 
Videodança, 11 min 
 
As relações humanas segundo um balé aquático. 
 
Direção: Lírio Ferreira e Paulo Caldas Produção Executiva: Maria Eduarda Gusmão Direção de Fotografia: Nilton Pereira Edição: Douglas Ribeiro 
Direção de Arte: Carla Sarmento Elenco: Maria Eduarda Gusmão, Márcia Tinoco, Ana Rosa, Adriana Faria, Valerinha 
 
SONS DA BAHIA (2002) 
Direção: Paulo Caldas e Lula Buarque de Hollanda 
Documentário, Brasil, 55min, DVD 
 
O documentário de Paulo Caldas e Lula Buarque de Holanda investiga a origem das raízes da musicalidade baiana. Gilberto Gil e Roberto Mendes falam 
sobre música e cultura. Os grupos Zambiapunga e Orquestra de Berimbau dão um toque a mais à trilha sonora. 
 
Roteiro: Marcelo Luna Direção de Fotografia: Robério Braga Som direto: Valéria Ferro Montagem: Natara Ney Mixagem: Marcelo Bernardi 
 
 
QUINTAL DO SEMBA (2003) 
Direção: Paulo Caldas 
Documentário, Angola, 133 minutos, DVD 
 
Documentário sobre o Semba, ritmo tradicional em Angola.  Filmado em Luanda, ao vivo, nos Estúdios da Rádio Nacional de Angola, reúne alguns dos 
mais genuínos angolanos: Carlitos Vieira Dias, Moreira Filho e Paulo Flores. 
 
Direção de Produção: Andréa Fernanda Cenário: Sérgio Guerra Direção de Fotografia: Fabrício Tadeu Montagem: Natara Ney Mixagem: Marcelo 
Bernardi 
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LONGA METRAGEM 
 
 
BAILE PERFUMADO (1997) 
FICÇÃO, 35mm, 93 min  
DIREÇÃO: Paulo Caldas e Lírio Ferreira 
 
SINOPSE 
Na década de 30, no sertão pernambucano, o mascate libanês Benjamin Abrahão, homem de confiança do Padre 
Cícero, tenta fazer um filme com Lampião e todo seu bando, pois acredita que este filme o deixará muito rico. Após 
alguns contatos iniciais ele conversa diretamente com o famoso cangaceiro e expõe sua idéia, mas os sonhos do 
mascate são prejudicados pela ditadura do Estado Novo.  
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Paulo Caldas, Germano Coelho Filho, Lírio Ferreira, Marcelo 
Pinheiro e Aramis Trindade 
Direção de Produção: Cláudio Assis 
Roteiro: Paulo Caldas, Lírio Ferreira e Hilton Lacerda 
Música: Chico Science, Lúcio Maia, Fred Zero Quatro, Paulo Rafael e 
Sérgio Siba Veloso 
Fotografia: Paulo Jacinto dos Reis 
Direção de Arte: Adão Pinheiro 
Som: Valéria Ferro 
Figurino: Mônica Lapa 
Montagem: Vânia Debs 
Montagem de Som: Virgínia Flores 

 
ELENCO 
 
Duda Mamberti (Benjamin Abrahão) 
Luís Carlos Vasconcelos (Lampião) 
Aramis Trindade (Tenente Lindalvo Rosas) 
Chico Diaz (Coronel Zé de Zito) 
Jofre Soares (Padre Cícero) 
Cláudio Mamberti (Coronel João Libório) 
Germano Hauiut (Ademar Albuquerque) 
Giovana Gold (Jacobina) 
 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Filme, Melhor 
Direção de Arte e Melhor Ator 
Coadjuvante (Aramis 
Trindade) no 29o Festival de 
Brasília, 1996, DF 
▪ Prêmio da Crítica, Prêmio da 
UNESCO e Prêmio dos 
Pesquisadores do Cinema 
Brasileiro. 
 

 
O RAP DO PEQUENO PRÍNCIPE CONTRA AS ALMAS SEBOSAS (2000) 
DOCUMENTÁRIO, 35mm, 75 min  
DIREÇÃO: Paulo Caldas e Marcelo Luna 
 
SINOPSE 
Um mergulho no cotidiano da periferia de Recife, para contar a história de dois jovens, personagens reais, Helinho e 
Garnizé, que formam o eixo deste documentário. Helinho, justiceiro, 21 anos, conhecido na comunidade como 'O 
Pequeno Príncipe', é acusado de matar 65 bandidos, Garnizé, músico, 26 anos, componente da banda de rap Faces do 
Subúrbio, militante político e líder comunitário, usa a cultura para enfrentar a difícil sobrevivência na periferia. Os dois 
são opostos e ao mesmo tempo iguais, na condição de filhos de uma guerra social silenciosa, travada diariamente nos 
subúrbios das grandes cidades brasileiras.  

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Raccord Produções  
Roteiro: Paulo Caldas, Marcelo Luna e 
Fred Jordão 
Produção: Clélia Bessa 
Música: DJ Dolores e Alexandre 
Garnizé 
Direção de Fotografia: André Horta 
Direção de Arte: Cláudio Amaral 
Peixoto 
Montagem: Natanarey Nunes 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Troféu Buriti de Prata no 33o Festival de Brasília, 2000, DF; 
▪ Prêmio GNT de Renovação de Linguagem na Competição Brasileira e Prêmio Centro Cultural Banco do 
Brasil no 5o Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, 2000, SP; 
▪ Prêmio do Júri no 3o Festival de Cinéma Brésilien de Paris, 2001, Paris. 
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DESERTO FELIZ (2007) 
FICÇÃO, 35mm, 88min 
DIREÇÃO: Paulo Caldas 
 
SINOPSE 
 
Jéssica, 14 anos, mora em Deserto Feliz, no sertão nordestino. Violentada pelo padrasto, sob o olhar silencioso e 
cúmplice da mãe, a menina foge para Recife para salvar-se de sua própria destruição. Ao chegar na cidade grande, 
ela se cai nas armadilhas do turismo sexual e dentro desse universo de miséria e alucinação, ela se depara com algo 
inesperado: o afeto nos braços de Mark, um turista alemão. E agora, diante dela surge a angústia de se saber só e o 
medo de não poder ir até onde seu destino poderia levá-la. Em seu mundo de sonhos, ela descobre a vastidão do 
mundo, e o encontro com o outro, com si mesma, a força de sua cultura e o poder do amor. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Germano Coelho  
Roteiro: Paulo Caldas, Marcelo Gomes, 
Xico Sá e Manoela Dias  
Música: Fábio Trummer e Erasto 
Vasconcelos 
Fotografia: Paulo Jacinto dos Reis  
Direção de Arte: Moacyr Gamacho  
Figurino: Bárbara Cunha 
Som: Valéria Ferro  
Montagem: Vânia Debs  
 

 
ELENCO 
 
Peter Ketnath (Mark), 
Nash Laila (Jéssica), 
Zezé Mota (Dona de Vaga), 
Servilio Holanda (Biu), 
João Miguel (Mão de Véia), 
Magdale Alves (Maria), 
Hermila Guedes (Pâmela) 
 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor diretor no XXII Festival 
Internacional de Cine em 
Guadalajara, 2007, México. 
 
▪ Melhor Diretor, Melhor Fotografia, 
Melhor Diretor de Arte, Melhor 
Música, Prêmio de Melhor Filme do 
Júri Popular e Melhor Filme da 
Crítica no Festival de Cinema de 
Gamado, 2007, RS. 
 

 

O PAÍS DO DESEJO (2012) 
FICÇÃO, 35mm, 87min 
DIREÇÃO: Paulo Caldas 
 
SINOPSE 
 
O país do desejo conta a história, de uma pianista clássica de renome que luta contra uma doença crônica nos rins. 
Roberta vive na cidade histórica de Eldorado, onde luta a sua batalha com as forças que ainda lhe restam. Dedica-se 
com disciplina e paixão à música. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Vânia Catani/Bananeira 
Filmes 
Roteiro: Paulo Caldas, Amin Stepple, 
Pedro Severien 
Música:  
Fotografia: Paulo Jacinto dos Reis  
Direção de Arte: Karen Araújo  
Figurino: Bárbara Cunha 
Som:  
Montagem: Vânia Debs  

 
ELENCO 
 
Fábio Assunção (Padre José) 
Gabriel Braga Nunes (César) 
Maria Padilha (Roberta) 
Nicolau Breyner (Dom Lázaro) 
Fernanda Vianna (Clarice) 
Germano Haiut (Dr. Orlando) 
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CLÁUDIO ASSIS 
Diretor, Roteirista e Produtor 
 
Nascido em Caruaru, Pernambuco, Cláudio Assis iniciou seu trabalho como ator no Grupo de Teatro Feira de Caruaru. 
Após três anos encenando os textos de Vital Santos em festivais e teatros no interior do Brasil, mudou-se para Recife 
onde passou a atuar no movimento cineclubista e fundou os cineclubes em diversos cursos universitários e em 
organizações comunitárias. Em 1993, em Olinda, fundou com Marcelo Gomes e Adelina Pontual a produtora Parabólica 
Brasil. No mesmo ano realizou seu segundo curta-metragem, "Soneto do Desmantelo Blue”. Filmou seu primeiro longa-
metragem, "Amarelo Manga", em 2001, com recursos do prêmio de baixo orçamento do MINC. Lança o filme em 2003, 
alcançando 130 mil espectadores em circuito comercial. 

 
 
CURTAS METRAGENS 
 
PADRE HENRIQUE, UM ASSASSINATO POLÍTICO? (1986) 
Direção: Cláudio Assis 
Documentário, P&B, 16mm 
 
Vida e morte do Padre Henrique, assessor de Dom Helder Câmara, assassinado pelos órgãos de repressão dos anos 60. 
 
Roteirista: Cláudio Assis, Samuel Holanda Direção: Cláudio Assis Direção de fotografia: Adilson Ruiz Montagem: Mirella Martinelli 
 
SONETO DO DESMANTELO BLUE (1993) 
Direção: Cláudio Assis 
Ficção, 35mm, P&B, 8 min 
 
Fragmentos da vida e obra do poeta pernambucano Carlos Pena Filho. 
 
Direção de produção: Solange Rocha Produção executiva: Cláudio Assis Argumento: Adelina Pontual, Cláudio Assis, Solange Rocha Roteirista: 
Cláudio Assis, Vital Santos Direção de fotografia: Marcelo Durst Iluminação: Edvaldo Santiago, Otávio Carneiro Técnico de som: Heron Alencar 
Montagem: Vânia Debs Montagem de som: Luiz Adelmo Direção de arte: Mozart Guerra Elenco: Henrique Amaral, Virgínia Cavendish, Maria 
Vasconcelos, Biriba, Chico Accioly, Ismael Portela, João Júnior, Manoel Constantino, Rubem Rocha Filho, Valmir Chagas, Marcelo Pinheiro, Renata 
Pinheiro 
 
SAMYDARSH: OS ARTISTAS DA RUA (1993) 
Direção: Cláudio Assis, Adelina Pontual, Marcelo Gomes 
Documentário, Betacam, 13 min 
 
Registro dos sons feitos nas ruas do Recife, traduzindo em imagens a criatividade e energia de artistas populares que se apresentam, diariamente, em 
feiras e mercados públicos e na praia de Boa Viagem.  
 
Produção: Parabólica Brasil. 
 
PUNK ROCK HARD CORE - ALTO JOSÉ DO PINHO - É DO CARALHO! (1995) 
Direção: Adelina Pontual, Marcelo Gomes e Cláudio Assis 
Documentário, Betacam, 13min  
 
O vídeo enfoca, de forma expressiva e sucinta, os sonhos de jovens que têm muito a dizer através da arte no Alto Zé do Pinho, uma comunidade vista 
como carente. 
 
Produção: Parabólica Brasil Co-roteiro/direção: Marcelo Gomes, Cláudio Assis e Adelina Pontual 
 
VIVA O CINEMA (1996) 
Direção: Cláudio Assis 
Documentário, Cor, 35mm, 4min 
 
Produção: Marcelo Gomes, Juliana Carapeba Produção executiva: Parabólica Brasil Roteirista: Marcelo Gomes Direção de fotografia: Kátia Coelho 
Técnico de som: Osman Assis Montagem: Vânia Debs Direção de arte: Juliana Carapeba  
 
TEXAS HOTEL (1997) 
Direção: Cláudio Assis 
Ficção, Cor, 35mm, 14 min 
 
O filme mostra o cotidiano ora conturbado ora surreal do Texas Hotel localizado no centro da cidade do Recife. 
 
Produção: Parabólica Brasil Produção: Renata Nascimento, Cláudio Assis Produção executiva: Cláudio Assis, Cecília Araújo Roteirista: Cláudio Assis, 
Hilton Lacerda Direção de fotografia: Walter Carvalho Técnico de som: Valéria Ferro Montagem: Paulo Sacramento Direção de arte: Renata Pinheiro 
Figurinos: Juliana Prysthon Música: Jorge du Peixe, Lúcio Maia Elenco: Jonas Bloch, Jones Melo, Aramis Trindade, Conceição Camaroti, Otto 
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OUTROS TRABALHOS 
 
MESTRE DE OFÍCIOS (1988) 
Direção: Cláudio Assis 
Documentário, Beta Digital, SEBRAE para TV Cultura 
Produtora: Parabólica Brasil e Polo de Cinema e Vídeo 
 
OPARA, TÃO GRANDE QUANTO O MAR (1988) 
Direção: Cláudio Assis  
Documentário, Beta Digital, 45min 
Produtora: Parabólica Brasil e Polo de Cinema e Vídeo 
 
O BRASIL EM CURTAS 06 (1996) 
Direção: Cláudio Assis  
Ficção, Cor, 35mm, 17min 
 
EU VOU DE VOLTA (2007) 
Direção: Camilo Cavalcante e Cláudio Assis 
Documentário, Digital, 54 minutos 
 
Duas viagens são realizadas simultaneamente em ônibus clandestinos: a ida de Caruaru (a maior cidade do agreste pernambucano) até São Paulo e a 
volta de São Paulo à Caruaru. Os fluxos e refluxos desses passageiros migrantes refletem, em suma, as movimentações da vida, as pequenas vitórias e 
derrotas de cada um, além da vontade de que algo aconteça e mude o que está estagnado. Rumos Itaú Cultural Cinema e Vídeo 2006-2007 
 
Direção de Fotografia: Walter Carvalho e Juarez Pavelak Montagem: André Sampaio e Fernando Coster Edição de Som: Luis Eduardo Carmo 
Produção da viagem: Brenda da Mata e Fernando Coster Produção executiva: Stella Zimerman Produção: Julia Moraes 
 
CHICO SCIENCE – UM PASSO A FRENTE E VOCÊ NÃO ESTÁ MAIS NO MESMO LUGAR (2008) 
Direção: Cláudio Assis 
Documentário, Digital, 50 minutos 
 
Documentário sobre a vida e obra do cantor Chico Science exibido na série Retratos Brasileiros do Canal Brasil. 

 
LONGA METRAGEM 
 
AMARELO MANGA (2003) 
FICÇÃO, 35mm, 100 min  
DIREÇÃO: Cláudio Assis 
 
SINOPSE 
Guiados pela paixão, os personagens vão penetrando num universo feito de armadilhas e vinganças, de desejos 
irrealizáveis, da busca incessante da felicidade. O universo aqui é o da vida-satélite e dos que giram em torno de órbitas 
próprias, colorindo a vida de um amarelo hepático e pulsante. Não o amarelo do ouro, do brilho e das riquezas, mas o 
amarelo do embasamento do dia-a-dia e do envelhecimento das coisas postas. Um amarelo-manga, farto. 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Parabólica Brasil, Olhos de 
Cão Produções Cinematográficas 
Roteiro: Hilton Lacerda 
Música: Jorge du Peixe e Lúcio Maia 
Fotografia: Walter Carvalho 
Direção de Arte: Renata Pinheiro 
Figurino: Andrea Monteiro 
Montagem: Paulo Sacramento  
Montagem de Som: Ricardo Reis 
 

 
ELENCO 
 
▪ Matheus Nachtergaele (Dunga) 
▪ Jonas Bloch (Isaac) 
▪ Dira Paes (Kika) 
▪ Chico Diaz (Wellington) 
▪ Leona Cavalli (Lígia) 
 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor filme, Melhor ator (Chico Diaz), Melhor fotografia e Melhor 
montagem no 35o Festival de Brasília, 2002, DF 
▪ Melhor filme, Melhor direção, Melhor atriz (Dira Paes), Melhor ator 
(Matheus Nachtergaele), Melhor roteiro, Melhor fotografia, Melhor 
montagem, Melhor direção de arte, Melhor trilha sonora, Melhor figurino no 
13o Cine Ceará, 2003 CE 

 
▪ Melhor fotografia, no 7º 
Festival de Cinema Brasileiro 
de Miami, 2003; 
▪ Prêmio da Conferederação 
Internacional dos Cinemas de 
Arte e Ensaio como melhor 
filme do Fórum do Festival 
Internacional de Berlim, 2003 
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BAIXIO DAS BESTAS (2006) 
FICÇÃO 35mm, 82 min 
DIREÇÃO: Cláudio Assis 
 
SINOPSE 
Baixio das Bestas é o lugar símbolo das confluências humanas. Uma tosca ideia de possibilidades. Um pobre conceito 
de riqueza. Nesse cenário se passa a história de Auxiliadora, uma menina de 13 anos explorada pelo velho avô, seu 
Heitor, um moralista ambíguo, que em tudo vê falta de autoridade, mas ganha dinheiro explorando sua neta. Por sua 
vez, Cícero, um jovem de uma conhecida família local, assiste ao drama de Auxiliadora e cria por ela uma paixão 
insustentável. Do enfrentamento de seu Heitor e Cícero será decidido o destino de Auxiliadora.  
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Júlia Morais e Cláudio Assis; 
Parabólica Brasil 
Roteiro: Hilton Lacerda 
Música: Pupillo 
Fotografia: Walter Carvalho 
Direção de Arte: Renata Pinheiro 
Figurino: Joana Gatis 
Som: Louis Robin 
Montagem: Karen Harley  
Montagem de som: Ricardo Reis 

 
ELENCO 
 
▪ Mariah Teixeira (Auxiliadora) 
▪ Fernando Teixeira (Seu Heitor) 
▪ Caio Blat (Cícero) 
▪ Matheus Nachtergaele (Everardo) 
▪ Dira Paes (Bela) 
▪ Irandhir Santos (Maninho) 
 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Filme, Melhor Atriz 
(Mariah Teixeira), Melhor Ator 
Coadjuvante (Irandhir Santos), 
Melhor Atriz Coadjuvante (Dira 
Paes), Melhor Trilha Sonora e o 
Prêmio da Crítica, no 39o 
Festival de Brasília, 2006, DF. 
▪ Melhor filme no 36o Festival de 
Rotterdam, 36, 2007 

 
 
FEBRE DO RATO (2012) 
FICÇÃO 35mm, 105 min 
DIREÇÃO: Cláudio Assis 
 
SINOPSE 
Zizo (Irandhir Santos) é um poeta inconformado e anarquista, que banca a publicação de seu tablóide. Em seu mundo 
próprio, onde o sexo é algo tão corriqueiro quanto fumar maconha, ele conhece Eneida (Nanda Costa). Zizo logo sente 
um forte desejo por Eneida, mas, apesar de seus constantes pedidos, ela se recusa a ter relações sexuais com ele. 
Isto transtorna a vida do poeta, que passa a sentir falta de algo que jamais teve. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Cláudio Assis, Julia Moraes 
Roteiro:  Hilton Lacerda 
Fotografia: Walter Carvalho  
Direção de Arte: Renata Pinheiro 
Montagem: Karen Harley 

 
ELENCO 
 
▪ Maria Gladys (Anja) 
▪ Juliano Cazarré (Boca Mole) 
▪ Irandhir Santos (Zizo) 
▪ Nanda Costa (Eneida) 
▪ Matheus Nachtergaele (Pazinho) 
▪ Vitor Araújo (Oncinha) 
▪ Mariana Nunes (Rosângela) 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Prêmio Havana Star de melhor 
filme do Festival de Cinema de  
Havana de Nova York (2013) 
▪ Melhor diretor, ator, atriz, 
fotografia, montagem, direção de 
arte  
e trilha sonora no Festival de 
Paulínia 
▪ Melhor filme (Júri), melhor 
roteiro, melhor longa-metragem  
(Público), melhor atriz no prêmio 
do Cinema Brasileiro (2013) 
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LÍRIO FERREIRA 
Diretor e Roteirista 
 
Nasceu em Recife no dia 01 de março de 1965. Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Pernambuco, foi um 
dos membros do grupo Vanretrô. Iniciou a carreira no cinema como assistente de direção de Paulo Caldas, no curta O 
Bandido da Sétima Luz (1986) e Henrique (1986) de Cláudio Assis. Antes de codirigir com Paulo Caldas o longa metragem, 
Baile Perfumado (1997), dirigiu e roteirizou curtas, videoclipes e programas para televisão. Em 1992, lançou o seu primeiro 
curta metragem,  O Crime da Imagem. Em 1995, realizou o curta That’s a Lero Lero, sobre a passagem de Orson Welles 
pelo Recife. Dirigiu e roteirizou os longas, Árido Movie (2005), Cartola- Música para os Olhos (2007), O Homem que 
Engarrafava Nuvens (2009) e Sangue Azul (2014).   
 

CURTAS METRAGENS 
 
O CRIME DA IMAGEM (1992) 
Direção: Lírio Ferreira 
Ficção, 35mm, Cor, 13min 
 
Viagem simulada por um sertanejo desconfiado da fidelidade da esposa tem desfecho trágico. Episódio lendário sobre Antônio Conselheiro, antes de se 
tornar um líder político-místico-religioso. 
 
Produção: Trama Produções, Instituto Brasileiro de Arte e Cultura IBAC Direção de produção: Paulo Caldas Produção executiva: Lírio Ferreira, Marcelo 
Pinheiro, Aramis Trindade Roteirista: Paulo Caldas, Lírio Ferreira Direção de fotografia: Kátia Coelho Direção de som: Eduardo Santos Mendes Som 
direto: Dal Montagem: Vânia Debs Direção de arte: Mozart Guerra, Juliana Carapeba Elenco: Tuca Andrade, Maria Paula Costa Rego, Diva Pacheco, 
Paulo Falcão, Aramis Trindade 
 
THAT’S A LERO-LERO (1995) 
Direção: Lírio Ferreira e Amin Stepple 
Ficção, 16mm/ P&B, 12 minutos 
 
Em julho de 1942, o cineasta Orson Welles desembarca no Recife para filmar a cidade e fazer uma grande festa com os intelectuais locais.  
 
Produtora: Trama Produções Produção: Lírio Ferreira, Breno Lyro, Marcelo Pinheiro, Aramis Trindade Roteirista: Lírio Ferreira, Amin Stepple Hiluey 
Direção: Lírio Ferreira, Amin Stepple Hiluey  Direção de fotografia: Kátia Coelho Direção de som: José Luiz Sasso Técnico de som: Valéria Ferro 
Montagem: Vânia Debs Direção de arte: Juliana Carapeba, Carla Sarmento Elenco: Bruno Garcia, Aramis Trindade, Jones Melo, Chico Accioly 
 
A CASA DA RUA SÃO JOÃO (2001)  
Direção: Lírio Ferreira  
Ficção, Cor, 16mm, 6min 
 
Episódio do curta Assombrações do Recife Velho. História baseada em livro de Gilberto Freyre, Assombrações do Recife Velho, narrada em 'off' por um 
locutor.  
 
Produção: Luni Produções Roteirista: Bráulio Tavares Direção: Lírio Ferreira Direção de fotografia: Roberto Abreu  Direção de som: Felipe Falcão, 
Lula Queiroga Montagem: Jeanine Brandão Elenco: Germano Haiut, Aramis Trindade, Roger de Renor 
 

OUTROS TRABALHOS 
 

DUOELO (1992) 
Direção: Paulo Caldas e Lírio Ferreira 
Videodança, 11 min 
 
Produzido pelo Cais do Corpo com coreografia inspirada na relação amorosa entre duas pessoas, entre dois pontos, utilizando o dilema do ser que ama e 
do ser que é amado. A linguagem do conflito: o homem X a mulher, o preto X o branco, a paixão X a razão, a fuga X a necessidade. 
 
Direção: Lírio Ferreira e Paulo Caldas Produção Executiva: Maria Eduarda Gusmão Direção de Produção: Aramis Trindade Direção de Fotografia: 
Nilton Pereira Edição: Douglas Ribeiro Direção de Arte: Carla Sarmento, Juliana Carapeba, Chico Accioly Elenco: Maria Eduarda Gusmão e Robson 
Duarte 
 
ELÁSTICO (1992) 
Direção: Paulo Caldas e Lírio Ferreira 
Videodança, 11 min 
 
As relações humanas segundo um balé aquático. 
 
Direção: Lírio Ferreira e Paulo Caldas Produção Executiva: Maria Eduarda Gusmão Direção de Fotografia: Nilton Pereira Edição: Douglas Ribeiro 
Direção de Arte: Carla Sarmento Elenco: Maria Eduarda Gusmão, Márcia Tinoco, Ana Rosa, Adriana Faria, Valerinha 
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SANGUE DE BAIRRO (1997) 
Videoclipe, Banda: Chico Science & Nação Zumbi 
Direção: Lírio Ferreira e Paulo Caldas 
 
TAXI LUNAR (1998) 
Videoclipe, Artista: Geraldo Azevedo 
Direção: Lírio Ferreira 
Produção: Raccord Produções 
 
BOB (1999) 
Videoclipe, Artista: Otto 
Direção: Lírio Ferreira 
Produção: Raccord Produções 
 
ALMAS SEBOSAS (2000) 
Videoclipe, Banda: Faces do Subúrbio 
Direção: Paulo Caldas, Marcelo Luna, e Lírio Ferreira 
Produção: Raccord Produções 
 
LEVIANA (2000) 
Videoclipe, Artista:  Reginaldo Rossi 
Direção: Paulo Caldas e Lírio Ferreira 
Produção: Raccord Produções 
 
PELO ENGARRAFAMENTO (2002) 
Videoclipe, Artista: Otto 
Direção: Lírio Ferreira 
Produção: Raccord Produções 
 
A ESPIRITUALIDADE E A SINUCA (2011) 
Direção: Lírio Ferreira 
Programa de Tv, Digital, 48min 
 
Deus (José Mojica Marins) e o Diabo (Mario Bortolotto) se encontram para uma tradicional partida de sinuca. Entre uma e outra tacada, eles irão discutir 
os conceitos de religião, religiosidade e espiritualidade. O conceito de alma também aparece em diversos depoimentos, seja na visão hinduísta, 
católica,judaica, budista, indígena, taoísta e islamita. E para mediar esta conversa, tem ainda a opinião de Mario Sergio Cortella e a opinião do povo. 
 
Roteiro: José Roberto Torero Produção: Chica Mendonça Música: Fábio Góes Fotografia: Matheus Rocha Edição: Francisco Guarnieri 

 
LONGA METRAGEM 
 
BAILE PERFUMADO (1997) 
FICÇÃO, 35mm, 93 min  
DIREÇÃO: Paulo Caldas e Lírio Ferreira 
 
SINOPSE 
Na década de 30, no sertão pernambucano, o mascate libanês Benjamin Abrahão, homem de confiança do 
Padre Cícero, tenta fazer um filme com Lampião e todo seu bando, pois acredita que este filme o deixará 
muito rico. Após alguns contatos iniciais ele conversa diretamente com o famoso cangaceiro e expõe sua 
ideia, mas os sonhos do mascate são prejudicados pela ditadura do Estado Novo.  
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Paulo Caldas, Germano Coelho Filho, Lírio 
Ferreira, Marcelo Pinheiro e Aramis Trindade 
Direção de Produção: Cláudio Assis 
Roteiro: Paulo Caldas, Lírio Ferreira e Hilton Lacerda 
Música: Chico Science, Lúcio Maia, Fred Zero Quatro, 
Paulo Rafael e Sérgio Siba Veloso 
Fotografia: Paulo Jacinto dos Reis 
Direção de Arte: Adão Pinheiro 
Som: Valéria Ferro 
Figurino: Mônica Lapa 
Montagem: Vânia Debs 
Montagem de Som: Virgínia Flores 

 
ELENCO 
 
▪ Duda Mamberti (Benjamin Abrahão) 
▪ Luís Carlos Vasconcelos (Lampião) 
▪ Aramis Trindade (Tenente Lindalvo Rosas) 
▪ Chico Diaz (Coronel Zé de Zito) 
▪ Jofre Soares (Padre Cícero) 
▪ Cláudio Mamberti (Coronel João Libório) 
▪ Germano Hauiut (Ademar Albuquerque) 
▪ Giovana Gold (Jacobina). 
 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Filme, Melhor Direção de Arte 
e Melhor Ator Coadjuvante (Aramis 
Trindade) no 29o Festival de Brasília, 
1996, DF 
▪ Prêmio da Crítica, Prêmio da 
UNESCO e Prêmio dos Pesquisadores 
do Cinema Brasileiro. 
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ÁRIDO MOVIE (2006) 
FICÇÃO, 35mm, 115 min  
DIREÇÃO: Lírio Ferreira 
 
SINOPSE 
 
Jonas é o repórter do tempo de uma grande rede de TV, que mora em São Paulo mas está rumo à sua 
cidade-natal, Vale do Rocha, no sertão de Pernambuco. O motivo é a morte de seu pai, com quem teve 
pouquíssimo contato e que foi assassinado inesperadamente. Jonas enfrenta problemas para chegar à 
cidade, até que recebe carona de Soledad, uma videomaker que está fazendo um documentário sobre a água 
no sertão. Ao chegar ele encontra uma parte da família a qual não conhecia até então, que lhe cobra que se 
vingue da morte do pai. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Murilo Salles e Lírio Ferreira 
Roteiro: Lírio Ferreira, Hilton Lacerda, 
Sérgio Oliveira e Eduardo Nunes 
Música: Otto, Berna Ceppas, Kassin, 
Pupillo 
Fotografia: Murilo Salles 
Direção de Arte: Renata Pinheiro 
Figurino: Juliana Pryston 
Som: Valéria Ferro 
Montagem: Vânia Debs  
Montagem de Som: Virgínia Flores 

 
ELENCO 
 
▪ Guilherme Weber (Jonas) 
▪ Giulia Gam (Soledad) 
▪ Gustavo Falcão (Falcão) 
▪ Selton Mello (Bob) 
▪ Mariana Lima (Vera) 
▪ José Dumont (Zé Elétrico) 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor 
Ator Coadjuvante (Selton Mello), 
Melhor Fotografia, Melhor Edição e 
Prêmio da Crítica no Cine PE - Festival 
do Audiovisual de Pernambuco (2006) 
 
▪ Lente de Cristal de Melhor Diretor, no 
Festival de Cinema Brasileiro de Miami 
(2006) 

 
CARTOLA (2006) 
DOCUMENTÁRIO, 35mm, 85min 
DIREÇÃO: Lírio Ferreira e Hilton Lacerda 
 
SINOPSE 
A história de um dos compositores mais importantes da música brasileira. A história do samba a partir de um 
dos seus expoentes mais nobres. Utilizando linguagem fragmentada, Cartola traça um painel da formação 
cultural do Brasil, convidando a uma reflexão na construção da memória deste país. O retrato de um homem 
que se reconstruía com seu tempo. 

 
 

 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Raccord Produções / Globo Filmes  
Roteiro: Lírio Ferreira e Hilton Lacerda 
Fotografia: Aloysio Raolino 
Fotografia Adicional: Paulo Jacinto dos Reis 
Direção de Arte: Cláudio do Amaral Peixoto  
Figurino: Rô Nascimento  
Som: Valéria Ferro 
Montagem: Mair Tavares 
 

 
 
PRÊMIOS 
 
▪ Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Trilha Sonora 
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O HOMEM QUE ENGARRAFAVA NUVENS (2009) 
DOCUMENTÁRIO, Digital, 107 min  
DIREÇÃO: Lírio Ferreira 
 
SINOPSE 
 
A história do baião através da ascensão e queda de um de seus maiores expoentes, o letrista e compositor 
Humberto Teixeira, conhecido como o "doutor do baião". Responsável por clássicos como "Asa Branca" e 
"Adeus Maria Fulô", Teixeira atingiu o estrelato nos anos 50 mas foi sempre eclipsado por seu parceiro Luiz 
Gonzaga. Na década seguinte, com o surgimento da bossa nova, o baião caiu na obscuridade. 
 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Denise Dummont  
Direção de Fotografia: Walter Carvalho, Abc  
Montagem: Mair Tavares, Daniel Garcia  
Som Direto: Zezé D´alice 
Mixagem: Rodrigo Noronha  
Produção Musical: Vinícius França 

 
ELENCO 
 
Com: Belchior, Maria Bethânia, Gal Costa, Chico 
Buarque, Fagner, Gilberto Gil, Lirinha, Otto, Elba 
Ramalho 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Roteiro, Som e prêmio 
Oscarito, da Câmara Municipal  
de Fortaleza, no 19º Cine Ceará, 
realizado em julho de 2009. 

 
SANGUE AZUL (2014) 
FICÇÃO, Digital, 115min 
DIREÇÃO: Lírio Ferreira 
 
SINOPSE 
Há vinte anos, numa ilha vulcânica e paradisíaca, um menino de dez anos foi separado de sua irmã, Raquel. A 
mãe, Rosa, temerosa de que uma atração incestuosa se desenvolvesse entre os dois, fez uma escolha e 
optou por mandar seu filho para o continente. O menino foi entregue a Kaleb, um motociclista dono do circo 
Netuno, que passava pela ilha. No continente, Kaleb instruiu o menino nas artes do circo e do espírito, e o ex-
ilhéu se tornou Zolah, o Homem Bala. Anos depois, Zolah volta à ilha com o circo e reencontra Rosa e Raquel. 
Tentando resgatar um passado interrompido, Zolah busca o amor da infância e a coragem para enfrentar suas 
angústias e medos. 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Roteiro: Lírio Ferreira, Sergio Oliveira e Fellipe Barbosa 
Fotografia: Mauro Pinheiro Júnior 
Montagem: Mair Tavares e Tina Saphira 
Direção de Arte: Juliana Carapeba 
Figurino: Juliana Prysthon 
Trilha Sonora: Pupillo 
Som: Beto Ferraz, Valéria Ferro e Armando Torres 
Produtora: Drama Filmes 
 

 
ELENCO 
 
Daniel de Oliveira 
Caroline Abras 
Rômulo Braga 
Sandra Coverloni 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Fotografia e Melhor Figurino 
no Festival de Paulínia de 2014 
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MARCELO GOMES 
Diretor e Roteirista 
 
Marcelo Gomes nasceu em Recife, em 1962. No final da década de 1980, criou o cineclube Jurando Vingar, que exibia 
diariamente filmes em 35mm e promovia debates na Sala José Cavalcanti, onde hoje funciona o Cinema da Fundação. Em 
1991, ganhou uma bolsa para estudar cinema na Universidade de Bristol, na Inglaterra. Em 1993, ao voltar para o Brasil, 
fundou a produtora Parabólica Brasil em parceria com Cláudio Assis e Adelina Pontual, onde produziu curtas e vídeos. Seu  
Primeiro curta-metragem, Maracatu, Maracatus (1995) recebeu os prêmios de Melhor Filme, Melhor Som e Melhor Ator no 
Festivla de Brasília. Em 2005, lançou seu primeiro longa-metragem, Cinema, Aspirinas e Urubus para a mostra Un Certain 
Regard do Festival de Cannes.  
 

CURTAS METRAGENS 
 
MARACATU, MARACATUS (1995) 
Direção: Marcelo Gomes 
Ficção, 35mm, Cor, 14 min 
 
As diferenças culturais entre as várias gerações de integrantes do Maracatu rural, ritual afro-indígena que tem suas origens nos engenhos de açúcar de 
Pernambuco. 
 
Produção: Parabólica Brasil, CTAv/Funarte Produção: Luci Alcântara, Cláudio Assis Direção de produção: Luci Alcântara Produção executiva: Cláudio 
Assis Roteirista: Marcelo Gomes Direção de fotografia: Jane Malaquias Direção de som: Nathalia Safranov Rabezuk Técnico de som: Osman Assis, 
Severo Santos Montagem: Vânia Debs Montagem de som: Nathália Rabczuk Direção de arte: Luci Alcântara Música: Chico Science, Canibal, A. Carlos 
Nóbrega Elenco: Jofre Soares, Meia-Noite, Ailton Guerra, Mestre Salu, Dona Neta 
 
CLANDESTINA FELICIDADE (1998) 
Direção: Beto Normal e Marcelo Gomes 
Ficção, 35mm, P&B, 14 min 
 
Fragmentos da infância da escritora Clarice Lispector, em Recife, 1929. Sua paixão pela leitura, seu olhar curioso e perplexo, a descoberta do mundo.  
 
Produção: Parabólica Brasil Coordenação de produção: Alcir Lacerda Filho Roteirista: Marcelo Gomes, Beto Normal Direção de fotografia: Jane 
Malaquias Som direto: Márcio Câmara Montagem: Vânia Debs Montagem de som: Eduardo Santos Mendes Direção de arte: Liz Donovan Figurinos: 
Liz Donovan, Beto Normal; Elenco: Luísa Phebo, Nathália Corínthia, Elaine Kauffman, Germano Haiute,  Jones Melo 
 

OUTROS TRABALHOS 
 
PERNA CABILUDA (1992) 
Direção: Marcelo Gomes, João Jr. e Beto Normal 
Documentário, Betacam, 12 minutos. 
 
Ao analisar A Perna Cabiluda, uma das lendas urbanas mais populares do Recife, este documentário acerta na leveza narrativa e deboche necessários 
para informar e divertir.  
 
Produção: Marcelo Gomes, João Jr. e Adelina Pontual 
 
SAMYDARSH: OS ARTISTAS DA RUA (1993) 
Direção: Cláudio Assis, Adelina Pontual, Marcelo Gomes 
Documentário, Betacam, 13 min. 
 
Registro dos sons feitos nas ruas do Recife, traduzindo em imagens a criatividade e energia de artistas populares que se apresentam, diariamente, em 
feiras e mercados públicos e na praia de Boa Viagem.  
 
Produção: Parabólica Brasil 
 
UNK ROCK HARD CORE - ALTO JOSÉ DO PINHO - É DO CARALHO! (1995) 
Direção: Adelina Pontual, Marcelo Gomes e Cláudio Assis 
Documentário. Betacam. 13'30"  
 
O vídeo enfoca, de forma expressiva e sucinta, os sonhos de jovens que têm muito a dizer através da arte no Alto Zé do Pinho, uma comunidade vista 
como carente. 
 
Produção: Parabólica Brasil; Co-roteiro/direção com Marcelo Gomes e Cláudio Assis 
 
OS BRASILEIROS (2000) 
Direção: Marcelo Gomes 
Série exibida pelo canal Discovery Channel 
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OS FILHOS DO SOL (2000) 
Co-direção Marcelo Gomes 
Documentário exibido pelo canal Discovery Channel 
 
BIOGRAFIA DO ESCRITOR PAULO COELHO 
Direção: Marcelo Gomes 
Programa exibido pelo canal People and Arts 
 
ANOS 70: TRAJETÓRIAS (2000) 
Direção: Marcelo Gomes 
Documentário produzido pelo Itaú Cultural e TV Cultura 
 
OSCAR NIEMEYER: O ARQUITETO DO SÉCULO (2000) 
Direção: Marcelo Gomes 
Documentários, Cor, 54min  
 
Neste retrato do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, ele conta sua trajetória de vida, desde a infância até a elaboração dos projetos mais famosos. São 
dois episódios que contam com depoimentos artistas e personalidades do Brasil. 
 
AH SE TUDO FOSSE SEMPRE ASSIM (2004) 
Direção: Karim Aïnouz e Marcelo Gomes 
Vídeo instalação para Bienal de Arte de São Paulo 
 
SERTÃO DE ACRÍLICO AZUL PISCINA (2004) 
Direção: Karim Aïnouz  e Marcelo Gomes 
Documentário, 26min,  2004 
 
Uma viagem como filme, um filme como devaneio pelo sertão brasileiro. Lugares remotos revelam tradições e costumes de uma paisagem brasileira que é 
ao mesmo tempo primitiva e contemporânea, regional e globalizada. 
Rumos Itaú Cultural. Brasil 3X4 
 
Roteiro e Direção: Karim Ainouz e Marcelo Gomes Direção de Fotografia: Heloisa Passos Produção Executiva: Daniela Capelato e João Vieira Jr. 
Direção de Produção: Germana Pereira e Juliana Carapeba Edição: Isabela Monteiro de Castro Direção Musical: Dj Dolores 

 
LONGA METRAGEM 
 
CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS (2005) 
FICÇÃO, 35mm, 99 min  
DIREÇÃO: Marcelo Gomes 
 
SINOPSE 
Em 1942, no meio do sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram. Um deles é 
Johann, alemão fugido da 2ª Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende aspirinas pelo interior do país. O 
outro é Ranulpho, um homem simples que sempre viveu no sertão e que, após ganhar uma carona de Johann, 
passa a trabalhar para ele como ajudante. Viajando de povoado em povoado, a dupla exibe filmes promocionais 
sobre o remédio "milagroso" para pessoas que jamais tiveram a oportunidade de ir ao cinema. Aos poucos surge 
entre eles uma forte amizade. 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Sara Silveira, Maria Ionescu e João 
Vieira Jr.  
Co-produção: Dezenove Som e Imagens e 
Rec Produtores Associados 
Roteiro: Marcelo Gomes, Paulo Caldas e 
Karim Aïnouz 
Música: Tomás Alves de Souza  
Fotografia: Mauro Pinheiro Jr.  
Direção de Arte: Marcos Pedroso  
Figurino: Beto Normal  
Som: Márcio Câmara 
Montagem: Karen Harley  
Montagem de Som: Beto Ferraz 
 

 
ELENCO 
 
▪ Peter Ketnath (Johann) 
▪ Oswaldo Mil (Claudionor Assis) 
▪ Irandhir Santos (Manoel) 
▪ Fabiana Pirro (Adelina) 
▪ Verônica Cavalcanti (Maria da Paz) 
▪ Daniela Câmera (Neide) 
▪ Paula Francinete  (Lindalva) 
 
PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original, Melhor 
Edição e Melhor Fotografia no Grande Prêmio Cinema Brasil 
▪ Prêmio Especial do Júri e o prêmio de Melhor Ator (João 
Miguel), no Festival do Rio, 2005, RJ 

▪ Melhor Filme, Melhor Filme 
Brasileiro e Melhor Ator (João 
Miguel), na 29o Mostra de Cinema 
de São Paulo, 2005, SP 
▪ Astor de Prata de Melhor Filme 
Ibero-Americano, no Festival de 
Mar del Plata, 2006, Argentina; 
▪ Prêmio do Sistema Educacional 
Francês, no Festival de Cannes, 
2005, Fança 
▪ Melhor Filme Iberoamericano e 
Melhor Ator (João Miguel), Festival 
Internacional de Guadalajara, 
2006, México 
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VIAJO PORQUE PRECISO VOLTO PORQUE TE AMO (2009) 
FICÇÃO, 35mm, 75min  
DIREÇÃO: Marcelo Gomes e Karim Aïnouz 
 
SINOPSE 
A história de José Renato, geólogo, 35 anos, enviado para realizar uma pesquisa de campo durante a qual terá que 
atravessar todo o Sertão, região semi-desértica, isolada, situada no Nordeste do Brasil. O objetivo de sua pesquisa é 
avaliar o possível percurso de um canal que será construído a partir do desvio das águas do único rio caudaloso da 
região. No decorrer da viagem, nos damos conta que há algo de comum entre José Renato e os lugares por onde ele 
passa: o vazio, uma certa sensação de abandono, de isolamento. O desolamento da paisagem parece ecoar em José 
Renato e a viagem vai ficando cada vez mais difícil. 
  
 
FICHA TÉCNICA 
Roteiro: Marcelo Gomes e Karim Aïnouz  
Produção Executiva: Livia de Melo e Nara Aragão  
Direção de Produção: Germana Pereira e Juliana Carapeba  
Direção de Fotografia: Heloísa Passos  
Montagem: Karen Harley  
Som: Waldyr Xavier e Ricardo Cutz  
Trilha Sonora: Chambaril 

 
ELENCO 
 
▪ Irandhir Santos 

 
 ▪ Melhor Fotografia e Direção no 
Festival do Rio  
▪ Melhor Filme e Melhor Ator no 
Festival Brasileiro em Paris 2010 

 

ERA UMA VEZ EU VERÔNICA (2012) 
FICÇÃO, 35mm, 100 min  
DIREÇÃO: Marcelo Gomes 
 
SINOPSE 
O filme é o retrato de Verônica (Hermila Guedes), recém-formada em Medicina, nascida e criada no Recife. 
Verônica atravessa um momento crucial em sua vida, um momento pleno de incertezas: sobre sua escolha 
profissional, sobre seus laços afetivos, sobre sua capacidade de lidar com a vida nova que se aponta daqui 
para frente. é um conto de fadas ao contrário, sem fadas, sem casamentos, sem sonhos. Uma história que se 
revela através de aventuras, desventuras, desejos e canções. 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção executiva: Nara Aragão  
Roteiro: Marcelo Gomes 
Fotografia: Mauro Pinheiro Jr., ABC  
Montagem: Karen Harley 
Som: Evandro Lima, Waldir Xavier e Ricardo Cutz 
Direção de arte: Marcos Pedroso  
Cenografia: Marghe  
Pennacchi  
Trilha sonora: Tomaz Alves Souza  
Produtora: REC Produtores Associados & Dezenove Som 
e Imagens 

 
ELENCO 
 
▪ Hermila Guedes  
▪ João Miguel  
▪ Renata Roberta 
▪ W. J. Solha 
▪ Inaê Veríssimo 
 
 
 

 
 PRÊMIOS 
▪ Melhor filme – júri oficial,“melhor filme - 
júri popular, melhor ator coadjuvante para 
W.J. Solha, melhor roteiro, melhor 
fotografia, melhor trilha sonora,prêmio 
Vagalume de melhor longa-metragem  
avaliado por um júri de deficientes visuais 
no 45º Festival de Brasília  
do Cinema Brasileiro 
▪ Recebeu Menção Honrosa, pela sua 
participação na seção  
Horizontes Latinos no 60º Festival de 
Cinema de San Sebastian 

 
O HOMEM DAS MULTIDÕES (2006) 
FICÇÃO, 35mm, 95 min  
DIREÇÃO: Marcelo Gomes e Cao Guimarães 
 
SINOPSE 
Belo Horizonte, Minas Gerais: duas estórias de solidão diferentes. Juvenal, condutor de trem do metrô, enfrenta a 
impossibilidade de estar só, para se sentir melhor, ele se mistura na grande multidão da cidade. Margô, controladora 
de estação do metrô, não consegue se desprender das redes sociais, trocando o mundo real pelo mundo virtual.  

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Roteiro: Marcelo Gomes, Cao Guimarães  
Produtora: Cinco em ponto, REC Produtores Associados  
Produção: Beto Magalhães, João Vieira JR 
Fotografia: Ivo Lopes Araújo  
Montagem: Marcelo Gomes, Cao Guimarães, Lucas Sander 

 
ELENCO 
▪ Paulo André 
▪ Silvia Lourenço  
▪ Jean-Claude Bernardet 
 
 

 PRÊMIOS 
 
▪ Melhor Direção no Festival do 
Rio, 2013 
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HILTON LACERDA 
Diretor e Roteirista 
 
Hilton Lacerda nasceu em Recife em 1965. Iniciou suas atividades no audiovisual atuando como assistente de direção e co-
roteirista. Nos anos 90, formou com Helder Aragão (Dj Dolores) a dupla Dolores & Morales, responsável pela direção de 
vários videoclipes da cena Manguebeat, de bandas pernambucanas como Chico Science e Nação Zumbi, Mundo Livre S/A e 
Mestre Ambrósio. Foi responsável pelo o roteiro do longa-metragem Baile Perfumado (1997), escrito em parceira com Paulo 
Caldas e Lírio Ferreira. Escreveu o roteiro dos filmes, Amarelo Manga (2003), Baixio das Bestas (2006), Febre do Rato 
(2012), Filmefobia (2008), entre outros.Em 2013, com seu primeiro longa de ficção, Tatuagem, ganhou o prêmio de Melhor 
Filme no Festival de Gramado. 
  
 

CURTAS METRAGENS 
 
SIMIÃO MARTINIANO – O CAMELÔ DO CINEMA (1998) 
Direção: Hilton Lacerda e Clara Angélica 
Documentário, Cor, 35mm, 14min 
 
A história de Simião Martiniano, homem que divide seu tempo entre os ofícios de camelô e cineasta.  
 
Produção: Parabólica Brasil, Truq Cine TV Vídeo Produção: Clarice Hoffman, Rutílio Oliveira Direção de produção: Mônica Lapa Produção executiva: 
Lydia Barros, Mônica Lapa Argumento: Clara Angélica Roteirista: Clara Angélica, Hilton Lacerda Direção de fotografia: Tuca Moraes Iluminação: João 
Sagatio Som direto: Valéria Ferro, Renato Calaça Montagem: Mair Tavares Montagem de som: Eduardo Santos Mendes Cenografia: João Pinheiro 
Figurinos: Rutílio Oliveira Música: DJ Dolores Elenco: Simião Martiniano, Jones Melo, Tuca Andrada 
 
 
A VISITA (2001) 
Direção: Hilton Lacerda  
Ficção, Cor, 35mm, 15min 
 
O delírio de uma dona de casa sobre a sua vida monótona e sobre como ela pode mudá-la. 
 
Produção: Beluga Produções Ltda. Direção de produção: Mariangela Galvão, Mônica Lapa Roteirista: Hilton Lacerda Direção de fotografia: Patrick 
Trasch Som direto: Renato Calaça Montagem: Mair Tavares Direção de arte: Renata Pinheiro Música: DJ Dolores Elenco: Lívia Falcão, Aramis 
Trindade, Tuca Andrada 
 

OUTROS TRABALHOS 
 
HOMERO O JUNKIE (1992) 
Videoclipe, Hi8/U-Matic, 4 minutos  
Banda: Mundo Livre S/A 
Direção: Dolores & Morales 
Produção: X Filmes / TV Viva 
 
MARACATU DE TIRO CERTEIRO (1993)  
Videoclipe, Hi8/U-Matic, 4 minutos 
Banda: Chico Science & Nação Zumbi 
Direção e produção: X-Filmes / Dolores & Morales 
 
SAMBA ESQUEMA NOISE (PE, 1995) 
Videoclipe, Hi8/Betacam, 5 minutos 
Banda: Mundo Livre S/A 
Direção e produção: Dolores & Morales / Etapas Vídeo 
 
VT DO MANGUEBEAT (1995) 
Vinheta, Betacam, 30 segundos 
Direção e produção: Dolores & Morales 
 
SE ZÉ LIMEIRA SAMBASSE MARACATU (PE, 1996) 
Videoclipe, Betacam, 4 minutos 
Banda: Mestre Ambrósio 
Direção: Dolores & Morales 
Produção: Clarice Hoffman / Center 
  
POETAS DO REPENTE (2006) 
Tecendo o Repente/Hilton Lacerda e Cynthia Falcão/ Dur.: 26' 56'' 
Série de documentários realizados pela Massangana Multimídia Produções 
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LONGA METRAGEM 
  
CARTOLA (2006) 
DOCUMENTÁRIO, 35mm, 85min 
DIREÇÃO: Lírio Ferreira e Hilton Lacerda 
 
SINOPSE 
A história de um dos compositores mais importantes da música brasileira. A história do samba a partir de um dos seus 
expoentes mais nobres. Utilizando linguagem fragmentada, Cartola traça um painel da formação cultural do Brasil, 
convidando a uma reflexão na construção da memória deste país. O retrato de um homem que se reconstruía com seu 
tempo. 

 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: Raccord Produções / Globo Filmes  
Roteiro: Lírio Ferreira e Hilton Lacerda 
Fotografia: Aloysio Raolino 
Fotografia Adicional: Paulo Jacinto dos Reis 
Direção de Arte: Cláudio do Amaral Peixoto  
Figurino: Rô Nascimento  
Som: Valéria Ferro 
Montagem: Mair Tavares 

 
 
PRÊMIOS 
 
▪ Grande Prêmio do Cinema Brasileiro de Melhor Trilha Sonora 
 

 
TATUAGEM (2013) 
FICÇÃO, 35mm, 110min 
DIREÇÃO: Hilton Lacerda 
 
SINOPSE 
Brasil, 1978. A ditadura militar, ainda atuante, mostra sinais de esgotamento. Em um teatro/cabaré, localizado na 
periferia entre duas cidades do Nordeste do Brasil, um grupo de artistas provoca o poder e a moral estabelecida com 
seus espetáculos e interferências públicas. Liderado por Clécio Wanderley, a trupe conhecida como Chão de Estrelas, 
juntamente com intelectuais e artistas, além de seu tradicional público de homossexuais, ensaiam resistência política a 
partir do deboche e da anarquia. A vida de Clécio muda ao conhecer Fininha, apelido do soldado Arlindo Araújo, 18 
anos: um garoto do interior que presta serviço militar na capital. É esse encontro que estabelece a transformação de 
nosso filme para os dois universos. A aproximação cria uma marca que nos lança no futuro, como tatuagem: signo que 
carregamos junto com nossa história. 
 
  
 
FICHA TÉCNICA 
 
Produção: João Vieira Jr., Chico Ribeiro e Ofir Figueiredo 
Produção Executiva: Nara Aragão  
Direção de Produção: Dedete Parente  
Direção de Fotografia: Ivo Lopes Araújo  
Montagem: Mair Tavares  
Direção de Arte: Renata Pinheiro  
Diretor Assistente: Marcelo Caetano  
Figurino: Chris Garrido 
Som Direto: Danilo Carvalho  
Edição de Som: Waldir Xavier  
Trilha Original: DJ Dolores  
Produtora Associada: Malu Viana Batista 
 

 
ELENCO 
 
▪ Irandhir Santos (Clécio) 
▪ Jesuíta Barbosa (Fininha) 
▪ Rodrigo García (Paulete) 
▪ Sílvio Restiffe (Professor Joubert) 
▪ Sylvia Prado (Deusa) 
▪ Ariclenes Barroso (Soldado Gusmão) 
 

 
PRÊMIOS 
 
▪ Kikito de Melhor Filme no 
Festival de Gramado (2013) 
▪ Melhor Ator, para Irandhir 
Santos, e Melhor Trilha Sonora 
para Dj Dolores Festival de 
Gramado (2013) 
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ADELINA PONTUAL 
Diretora, Roteirista e Continuísta 
 
Adelina Pontual nasceu em Recife, formou-se em Comunicação Social, pela UFPE, e, em Cinema, com Especialização em 
Montagem, pela Escuela Internacional de Cine y TV, de San Antonio de Los Baños, em Cuba. Integrou o grupo Vanretrô, 
formado durante o curso de Comunicação nos anos 80. Na década de 90 foi sócia da produtora Parabólica Brasil, junto com 
Claudio Assis e Marcelo Gomes. É diretora e roteirista de curtas-metragens, programas para televisão e seu primeiro trabalho 
em longa metragem foi o documentário Rio Doce/CDU. Atua também como Continuísta, tendo realizado esta função em mais 
de 20 longas metragens nacionais, como, Central do Brasil, de Walter Salles, Carandiru, de Héctor Babenco, O Palhaço, Selton 
Mello, entre outros 
  
 

CURTAS METRAGENS 
EL MONSTRUO (1991) 
Direção: Adelina Pontual 
Ficção, 16mm, 16 min 
 
Inspirado em personagens criados pelo compositor Arrigo Barnabé, o filme conta a história de um jovem suburbano que, vítima de uma experiência 
científica, torna-se um ser deformado. A partir de então, começa a cometer uma série de crimes cujo objetivo é vingar-se dos que o induziram a tal destino: 
uma rede de TV que anunciou a experiência. Uma sátira à televisão e seus personagens que beiram o grotesco. 
 
Roteiro: Adelina Pontual Produtor: Walter Rojas Empresa Produtora: Escuela Internacional de Cine y TV Direção de Fotografia: Ernesto Fernández 
Direção de Arte: Jane Malaquias Montagem: Rafael Rosal Elenco: Julio Mazorra, Yamile Meza, Gilbert Reyes 
 
SAMYDARSH: OS ARTISTAS DA RUA (1993) 
Direção: Cláudio Assis, Adelina Pontual, Marcelo Gomes 
Documentário, Betacam, 13min 
 
Registro dos sons feitos nas ruas do Recife, traduzindo em imagens a criatividade e energia de artistas populares que se apresentam, diariamente, em 
feiras e mercados públicos e na praia de Boa Viagem.  
 
Produção: Parabólica Brasil 
 
PUNK ROCK HARD CORE - ALTO JOSÉ DO PINHO - É DO CARALHO! (1995) 
Direção: Adelina Pontual, Marcelo Gomes e Cláudio Assis 
Documentário, Betacam, 13min  
 
O vídeo enfoca, de forma expressiva e sucinta, os sonhos de jovens que têm muito a dizer através da arte no Alto Zé do Pinho, uma comunidade vista 
como carente. 
 
Produção: Parabólica Brasil 
 
CACHAÇA (1995) 
Direção: Adelina Pontual 
Ficção, Cor, 35mm, 13 min  
 
Num bar do centro da cidade, dois homens fazem uma aposta: ver quem aguenta tomar mais cachaça. A noite transcorre com suas revelações e 
personagens. Os primeiros raios do sol revelarão o vencedor. 
 
Produção: Parabólica Brasil, Funarte Direção de produção: Ruth Pinho Produção executiva: Cláudio Assis Roteirista: Adelina Pontual Direção de 
fotografia: Jane Malaquias Iluminação: João Sagattio Direção de som: Marília Alvim Som direto: Edwaldo Mayrink Montagem: Marília Alvim Montagem 
de som: Marília Alim Direção de arte: Péricles Duarte, Cláudio Cruz Figurinos: Beto Normal Música: Fred 04  Elenco: Chico Diaz, Edmilson Barros, 
Jones Melo 
 
O PEDIDO (1999) 
Direção: Adelina Pontual 
Ficção, P&B, 35mm, 15min 
 
Num velho casarão, uma velha e sua jovem afilhada preparam-se para receber uma misteriosa visita que realizará um antigo desejo. 
 
Produção: Rec Produtores Associados, Parabólica Brasil Produção: João Jr. Produção executiva: João Jr. Roteirista: Adelina Pontual Direção de 
fotografia: Jane Malaquias Som direto: Valéria Ferro Montagem: Verônica Kovensky Montagem de som: Eduardo Santos Mendes Direção de arte: 
Beto Normal Elenco: Hermila Guedes, Geninha da Rosa Borges, Jones Melo, Alcir Lacerda 
 
O OUTRO LOBISOMEM (2001)  
Direção: Adelina Pontual  
Ficção, P&B, 16mm,  4min 
 
Episódio do curta Assombrações do Recife Velho. História baseada em livro de Gilberto Freyre, Assombrações do Recife Velho, narrada em 'off' por um 
locutor.  
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Produção: Luni Produções Roteirista: Bráulio Tavares Direção: Adelina Pontual Direção de fotografia: Roberto Abreu Direção de som: Felipe Falcão, 
Lula Queiroga Montagem: Jeanine Brandão Elenco: Germano Haiut, Aramis Trindade, Roger de Renor 
 
VÉIO (2005) 
Direção: Adelina Pontual 
Documentário, Cor, 35mm, 20min 
 
No interior do sertão sergipano uma verdadeira galeria de arte a céu aberto é fruto do trabalho de Cícero Alves dos Santos, o Véio, um artesão interessado 
em mitologia, animais e extraterrestres. 
 
Produtor: João Jr. Empresa Produtora: REC Produtores Associados e Chá Cinematográfico Direção de Fotografia: Jane Malaquias Trilha Sonora: 
Tomaz Alvez de Souza Montagem: João Maria 
 
RETRATO (2012) 
Direção: Adelina Pontual 
Ficção, Cor, 35mm, 16min 
 
Um dia na vida de uma mulher que, ao completar 53 anos, confronta-se consigo mesma e com a imagem que criou de si ao longo dos anos. 
 
Roteiro: Adelina Pontual Produtores Executivos: João Vieira Jr. e Mannu Costa Diretor de Fotografia: Beto Martins Diretor de Arte e Figurino: Beto 
Normal Montagem: João Maria Som Direto: Moabe Filho e Pedrinho Moreira Trilha Sonora: Josi Guimarães e Johnny Hooker Elenco: Nilza Lisboa, Sílvio 
Pinto, Maria de Jesus Bacarelli, Henrique Pontual, Daniela Câmara, Ana Nogueira 

OUTROS TRABALHOS 

INDÚSTRIA CULTURAL (1998) 
Direção: Adelina Pontual 
Documentários, 30min 
Dirigiu dois programas: Novas Tecnologias da Imagem e Fotografia. Série exibida pela TV Cultura de São Paulo e TV Educativa do Rio de Janeiro. 
 
ASSOMBRAÇÕES DO RECIFE VELHO (2000) 
Direção: Adelina Pontual 
Ficção, 4min 
Dirigiu dois episódios da série: A Velha Branca e o Bode Vermelho e O Outro Lobisomem. Série exibida pelo Canal Brasil. 
 
VOZES DO MORRO (2002) 
Direção: Adelina Pontual 
Documentário, 26min 
 
NORDESTE FEITO À MÃO (2002) 
Direção: Adelina Pontual 
Documentário, 30min 
Série de 10 documentários para televisão sobre artesanato nordestino. Exibida pela TV Cultura, TV Câmara e TV Senado. 
 
CULTURA DO AÇÚCAR (2010) 
Direção: Adelina Pontual 
Documentários, Digital, 26min 
Série de 3 documentário para Fundação Joaquim Nabuco – TV Escola. 
 
TEIMOSIA DA IMAGINAÇÃO (2011) 
Direção: Adelina Pontual 
Documentários, Digital, 26min 
Episódio Véio – Sertão esculpido na Memória. Exibido pela TV Cultura/TAL. 

LONGA METRAGEM 
RIO DOCE/CDU (2013) 
DOCUMENTÁRIO, Digital, 72min  
DIREÇÃO: Adelina Pontual 
 
SINOPSE 
Uma viagem pelos subúrbios de Olinda e Recife seguindo o itinerário da linha de ônibus Rio Doce/CDU. Esta linha 
cruza parte destas duas cidades pernambucanas, cortando antigos bairros, revelando uma diversidade de 
paisagens urbanas e de tipos humanos que habitam aqueles logradouros, ali trabalham, ou apenas se deslocam de 
um ponto a outro. No vai e vem das ruas, o ônibus segue seu percurso.  
FICHA TÉCNICA 
Roteiro: Adelina Pontual 
Produtor: Chica Mendonça e Adelina Pontual 
Empresa Produtora: Chá Cinematográfico 
Direção de Fotografia: Beto Martins 
Mixagem: Gera Vieira e Catarina Apolônio 
Montagem: João Maria 

 
PRÊMIOS 
▪ Melhor Edição de Som e Menção 
Honrosa para Fotografia – XVII  
Cine PE – Festival do Audiovisual 
(2013)  
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ANEXO&A!–!Argumento!original!do!projeto!coletivo!do!grupo!Vanretrô!–!Biu!Degradável!(1985)!
 
BIU DEGRADÁVEL 
O filme que nunca foi feito... 
Por Lírio Ferreira 
 
“Biu é um sujeito muito estranho. Trabalha numa repartição pública e mora num quitinete localizado no centro da 
cidade do Recife, em meados dos anos 80. Caminha quase todo dia para o seu trabalho, retornando 
sistematicamente ao entardecer. Biu é um cara solitário e parece não ter passado. Seu cotidiano é quem o conduz. 
Adora ficção científica, todavia não sabe explicar por quê. A janela do seu apartamento dá para os fundos de outro 
prédio velho, descascado e decrépito. Através dela penetram, todas as noites, os reflexos de um neon amarelo-
encarnado, instalado no topo do edifício da frente. Na casa de Biu, a luz quando acionada, sempre pisca. 
Biu acaba de chegar do seu trabalho e a televisão já está ligada. Ouvimos um barulho do trinco de uma porta que 
se abre. Pelo espelho, vemos Biu entrar em casa com gestos mecânicos que ressaltam uma coreografia 
cotidianamente repetida. Tira o seu paletó. Afrouxa a gravata. Depois, subtrai a calça e os sapatos de couro, 
escuros e bem engraxados. E, por fim, fica só de cueca. Vai até a geladeira e pega uma garrafa de leite. Senta-se 
no velho sofá em frente à televisão. Aciona o botão controle remoto. Ele não se contenta com nenhum canal de 
televisão, trocando-os sem parar. Biu gosta ais de propaganda (reclame) do que de programa na televisão. Durante 
este frenesi de mudança de canais, algo chama a atenção dele no noticiário local. É a chegada de uma ATRIZ 
muito conhecida, ao Recife, para gravar um comercial de sabão em pó para a TV. A atriz é muito pálida e 
extremamente maquiada e possui uma beleza andrógena. Ele não a reconhece. Ela dá uma entrevista olhando 
para a câmera. Olhando diretamente para Biu. Nosso Kafka fica hipnotizado pelo olhar penetrante e sedutor da 
nossa estrela. Biu larga a garrafa de leite, que se derrama pelo assoalho da sala. 
De súbito, Biu escuta um barulho típico de festa. Ele tenta se concentrar na TV, mas não consegue. Desiste. Coloca 
uma roupa e vai até o vizinho reclamar do barulho. O corredor está vazio e ao seu final encontramos a porta do 
apartamento de onde vem a algazarra. Do lado de fora, escuta-se várias músicas sobrepostas. Nenhuma 
prevalece. Biu chega à porta, pensa um instante antes de bater, respira fundo e bate. Surge um sujeito mais velho, 
que parece um mordomo, olha para Biu como se o tivesse esperando, afasta-se para que ele possa entrar.  Biu 
entra e o sujeito retira o seu paletó. Ele olha para a sala, que é uma pista de dança. A sala é muito maior que a do 
seu apartamento e está abarrotada de gente. Ele se dá conta que a música estrondosa sumiu e que cada 
convidado da festa usa um head phone particular e, por conseguinte, escolhem a sua própria música, embora 
dancem entre si, geram coreografias extremamente assimétricas e originais. Um garçom passa e oferece pílulas 
coloridas para Biu, que recusa de imediato. Ele se encosta num canto da sala e observa os convidados. Paia no 
ambiente uma sensação mista de um clima visivelmente psicodélico, em contraponto a uma cultura de 
celebridades. De loucura e caretismo... 
Alguém chega por trás de Biu. É a estrela do comercial de sabão em pó. Biu fica sem entender como ela foi parar 
ali. Ela olha fixamente para Biu e oferece um headphone particular para ele, que fica sem que ela coloque no seu 
ouvido e, a som... ouvimos um ruído muito forte de des... 
Biu acorda no sofá do seu apartamento, a televisão continua ligada. Já é de manhã e ele espreguiça-se. Toma uma 
chuveirada rápida. Bebe o resto do leite. Veste-se e sai... 
Na rua o movimento é frenético, de pessoas se dirigindo ao trabalho e de carros buzinando. O calor é insuportável. 
Biu caminha por entre os transeuntes do centro da cidade. Ele está atrasado. Decide pegar uma atalho. A rua do 
atalho se encontra incrivelmente vazia. Só algumas pessoas cruzam com ele. Ao passar em frente a uma mansão 
com grades de ferro, Biu percebe um movimento intenso que se assemelha a uma filmagem. Vários técnicos com 
walk talks se comunicam entre si. Cenotécnicos cruzam com tapadeiras. Um maquiador indeciso para à sua frente 
e sai de quadro. Um segurança chega com um walk talk e abre o portão. Biu ouve uma buzina e se afasta para que 
um carro possa entrar na casa. Ao olhar para a janela de trás do carro, Biu reconhece a atriz do comercial. Ele faz 
menção de entrar também, porém o portão se fecha. Biu olha para o relógio e decide ir para o trabalho. 
A repartição onde Biu trabalha é muito austera e simples. Poucos móveis de madeira se misturam a arquivos de 
ferro. Um ventilador de pé é o único sinal de bonança e de barulho. Ao fundo, destaca-se um retrato de um cidadão 
sorridente que não conseguimos identificar de imediato. Biu está sentado em sua mesa atulhada de papéis. Passa 
a vista em alguns e se prepara para escrever um memorando. As letras, no início obedientes, começam a trai-lo, 
não acompanhando a linha do seu pensamento. Ele pensa em algo, porém as letras assumem uma independência 
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que foge ao controle racional de Biu. O chefe da repartição, que fica sentado na mesa ao fundo da sala e oposta à 
sua mesa, o olha enigmaticamente. O segurança que o barrou no portão da mansão, surge servindo um cafezinho. 
Seu chefe está agora sentado sob sua mesa cobrando o memorando. Ele está vestido com uma máscara de urso. 
Agora, todos na repartição estão com alguma máscara. O colega do seu lado com uma máscara de gato. A 
secretaria do chefe com uma máscara de cavalo. Assustado, Biu foge da repartição.  
Biu corre pelas ruas desmastreado. Entra na rua onde está acontecendo a filmagem do comercial. Para em frente 
ao portão. Nesse instante, a estrela do comercial está se dirigindo a uma banheira. Ela veste um imenso casaco de 
peles. Ele se desespera, querendo entrar. Ela retira o casaco e entra na banheira. Biu fala algo, mas não podemos 
ouvir. Ninguém quer ouvi-lo, ou se incomoda com ele. 
A atriz entra na banheira e a equipe consegue filmar. Neste instante uma descarga muito forte de energia atravessa 
a grade do portão, onde Biu está segurando com as duas mãos. Um clarão muito forte surge a tela. 
Biu é eletrocutado e vira pó. Um contrarregra abre o portão, recolher as cinzas e as leva para a banheira onde 
derrama o pó na água. Uma grande quantidade de espuma branca começa a transbordar da banheira e se espalhar 
pelo chão do set de filmagem. A estrela do comercial sorri para a câmera. 
Na sala do apartamento de Biu a televisão permanece ligada, transmitindo o comercial de sabão em pó com a 
estrela na banheira. Após a assinatura final do reclame, ouvimos o barulho do trinco de uma porta. Pelo espelho, 
vemos BIU DEGRADÁVEL chegar ... cansado, do seu trabalho rotineiro.” 
 
(Este é o primeiro argumento que eu escrevi. Depois esta ideia metamorfoseou-se, pelas mãos do Van Retrô – um 
grupo de desvairados do Recife – num roteiro de curta metragem que nunca foi filmado...) 
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ANEXO&B!–!Arquivo!da!Associação!Brasileira!de!Documentaristas!de!Pernambuco!–!ABD/PE!
Carta!de!Olinda!–!Documento!redigido!pelos!cineastas!durante!o!encontro!da!ABD!Nacional!em!Olinda,!no!
ano!de!1984.!
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ANEXO&C!–!Arquivo!da!Associação!Brasileira!de!Documentaristas!de!Pernambuco!–!ABD/PE!
Carta!da!ABD!à!Embrafilme!solicitando!a!aplicação!do!sistema!de!cotas,!na!seguinte!proporção:!33%!para!o!
Rio!de!Janeira,!33%!para!São!Paulo!e!34%!para!as!demais!regiões!do!país.!
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