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Elegia 1938 

Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, 

onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. 

Praticas laboriosamente os gestos universais, 

sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. 

 

Heróis enchem os parques da cidade em que te arrastas, 

e preconizam a virtude, a renúncia, o sangue-frio, a concepção. 

À noite, se neblina, abrem guarda-chuvas de bronze 

ou se recolhem aos volumes de sinistras bibliotecas. 

 

Amas a noite pelo poder de aniquilamento que encerra 

e sabes que, dormindo, os problemas te dispensam de morrer. 

Mas o terrível despertar prova a existência da Grande Máquina 

e te repõe, pequenino, em face de indecifráveis palmeiras. 

 

Caminhas entre mortos e com eles conversas 

sobre coisas do tempo futuro e negócios do espírito. 

A literatura estragou tuas melhores horas de amor. 

Ao telefone perdeste muito, muitíssimo tempo de semear. 

 

Coração orgulhoso, tens pressa de confessar tua derrota 

e adiar para outro século a felicidade coletiva. 

Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição 

porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. 

 

Carlos Drummond de Andrade 

In: O sentimento do mundo, 1940. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation uncovers the path of Pernambuco’s independent cinema of the Retomada, 

of its production in the second half of the 1990s until mid 2012 when the sector manages to secure a 
funding edict (Funcultura) for its films and at the same time establishes a few symbolic mechanisms 
which contributed to the consolidation of a new cycle, the post-Retomada, namely:  cinephilia and 

brodagem. 
 

Because it is a cinematography (pernambucana) outside the Rio-São Paulo axis, that is, 
outside the great center of the brazillian culture industry, the cinema produced in Pernambuco built 
a very specific modus operandi, in which a material basis, the consolidation of Funcultura, 

intercrossed with two symbolic practices feeding on each other, cinephilia and brodagem. In this 
regard, we seek not to establish the material perspective as the primary determination as opposed to 

the symbolic one. Futhermore, we followed the path of cinephilia in its direct commucation with the 
brodagem, and how both these logics pressured authorities to institute an incentive funding 
separated from other artforms in the state. 

 
From this point of view, we attempted to trace the trajectory of this cinematography in its 

external nuances, but also taking into account the internal nuances of its works of art (films). 
Following this, we created categories to define and distinguish the nuances of the Retomada and 
post-Retomada productions regarding ethical and aesthetical choices made by directors from both 

generations.   
 

 
Keywords: brodagem; cinephilia; cultura; movie; production 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Essa dissertação expõe o trajeto do cinema produzido em Pernambuco da Retomada de sua 

produção na segunda metade da década de 1990, até meados de 2012 quando o setor consegue 
consolidar um edital de financiamento (Funcultura) para as suas produções e paralelamente 
instituíram-se alguns mecanismos simbólicos que contribuíram para consolidar este novo ciclo, a 

pós-Retomada, são eles: a cinefilia e a brodagem. 
  

Por se tratar de uma cinegrafia (pernambucana) fora do eixo Rio-São Paulo, ou seja, fora do 
grande centro de produção da indústria cultural brasileira, o cinema produzido em Pernambuco 
erigiu um modus operandi muito particular, onde entrecruzam-se uma base material, a consolidação 

do Funcultura, com duas práticas simbólicas em retroalimentação, a cinefilia e a brodagem. Neste 
sentido, buscamos não sobredeterminar a perspectiva material sobre a simbólica. Com isso, 

seguimos o trajeto da cinefilia em comunicação direta com a brodagem, salientando como estas 
duas lógicas pressionaram os governantes para constituírem um Fundo de financiamento separado 
das demais linguagens artísticas do estado. 

 
Nesta perspectiva, buscamos traçar a trajetória desta cinegrafia em suas matizes não só 

externas, como também internas às obras (filmes). A partir daí, criamos categorias para definir e 
distinguir as nuances das produções da Retomada e da pós-Retomada no que se refere às opções 
éticas e estéticas dos realizadores das duas gerações.  

  
Palavras-chave: brodagem; cinefilia; cultura; filmes; produção 
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INTRODUÇÃO 

 

Entre os dias 25 de junho e 10 de julho de 2014 o Centro Cultural do Banco do Brasil fez 

uma exposição chamada: Novo Cinema Pernambucano, sob a curadoria de Marina Pessanha1. A 

mostra trouxe um levantamento histórico da produção cinematográfica no estado de Pernambuco 

nos últimos dezessete anos. Foram 16 longas e 14 curtas-metragens disponíveis ao público, o que 

evidencia um destaque e um interesse nessa cinegrafia2 que a partir de fortunas críticas como a 

desta exposição, começa a delinear-se como um conjunto de obras que levanta uma pergunta: nos 

últimos dezessete anos os realizadores de cinema em Pernambuco construíram um modo de fazer 

cinema diferenciado? Tentar responder essa pergunta foi um dos objetivos desta dissertação. 

O cinema realizado em Pernambuco3 tem nos últimos anos, especificamente de 1997, ano de 

lançamento do filme Baile perfumado (Lírio Ferreira e Paulo Caldas) até 2012, ano de lançamento 

de O som ao redor (Kleber Mendonça Filho), ganhado destaque na imprensa nacional e 

internacional. Com várias premiações nos diversos festivais de cinema do Brasil e do mundo, 

devido, entre outras coisas, à contínua produção de longas, médias e curtas metragens. Destacando-

se: a diversidade temática e de formas do fazer fílmico, ensaiando, até o presente, a continuação de 

um ciclo4 cinematográfico que completará em breve duas décadas. A partir disso, foi objetivo desta 

dissertação também investigar a especificidade deste novo ciclo cinematográfico produzido em 

Pernambuco durante o período acima citado. 

 Primeiro, há de fato um “cinema pernambucano”5? É uma pergunta que ronda os meios 

especializados no tema e que este trabalho a partir de agora vai problematizar. Se a perguntar for 

                                                                 
1 Disponível em:  
<http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,ccbb-tem-mostra-de-cinema-pernambucano,1519156> Acesso em: 
18 de set. 2014. 
2 Entendemos por cinematográfico tudo aquilo que está relacionado à cadeia produtiva do cinema: produção, 
divulgação, distribuição e exi bição dos conteúdos em ficção e não ficção (documentários) – longas, médias e curtas 
metragens. Já o termo cinegrafia aparecerá quando nos referirmos ao conjunto de obras que marcam certo período 

histórico circunscrito em um espaço, por exemplo: cinema novo brasileiro, nouvelle vague, neorrealismo italiano, 
Retomada do cinema brasileiro, pós -Retomada do cinema pernambucano etc. Já por audiovisual, compreendemos 
além do circuito cinematográfico propriamente dito, todas as instâncias relacionadas  à cadeia produtiva como, por 
exemplo: publicidade, festivais de cinema, cineclubes, exposições de cinema, mostras, cursos e oficinas na área, 

editais de fomento à produção etc. 
3 A título de circunscrição espacial, iremos nos referir ao cinema produzido em Pernambuco no período aqui 
analisado, como cinema pernambucano atual, ou contemporâneo. Tentando frisar que não há um modo de produção 

específico que destoa das demais cinegrafias realizadas no país por certa imanência artís tica diferencial, mas sim 
mecanismos de ação bastante irredutíveis à cinegrafia pernambucana, como por exemplo: o Funcultura Audiovisual, a 
cinefil ia e a brodagem como apresentaremos adiante. 
4O termo “ciclo” oriunda da crítica cinematográfica e faz referência aos ciclos de produção cinematográfica  brasileiro, 

como veremos em seguida. 
5 É mister desta dissertação, a partir de agora, diferenciar-se das construções um tanto quanto ufanista sobretudo dos 
que buscam criar uma “mitologia” sobre o tema com o rótulo de “cinema pernambucano”. “Mitologia” de forte cunho 
romântico. A partir de então, iremos util izar as expressões: cinema produzido ou realizado em Pernambuco (sem 

aspas).  

http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,ccbb-tem-mostra-de-cinema-pernambucano,1519156


11 
 

 

direcionada em termos de recursos para a efetivação dos filmes que circulam pelos festivais de 

cinema do Brasil e do mundo com o “rótulo” de Pernambuco, sim. Pois, os investimentos para a 

consecução dos trabalhos são oriundos de um Fundo de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE), cujo 

dinheiro que alimenta esse Fundo é proveniente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS-PE). Agora, se a pergunta tentar abarcar as regularidades ou os pontos em comum 

desta cinegrafia, a questão ganha algumas indagações difíceis de dirimir, mas que ganharão 

tratamento especial ao longo desta dissertação no sentido de tentar encontrar as recorrências seja no 

texto (na linguagem) ou contexto (as condições externas às obras) dos filmes desta cinegrafia.  

A pergunta feita acima, sobre as regularidades na atual produção cinematográfica em 

Pernambuco, levanta uma infinidade de questionamentos por parte dos realizadores que não aceitam 

serem “encaixotados” em rótulos pela crítica e pela academia que buscam estabelecer recorrências 

nas produções. Por exemplo, o cineasta Marcelo Gomes diz que: “não faço cinema pernambucano, 

sou um pernambucano que faz cinema”.  

Acreditamos que todo mercado de bens simbólicos que seja produzido fora do eixo central 

(em nosso caso Pernambuco) de irradiação deste mercado, no Brasil o centro é o Eixo Rio-São 

Paulo, irá se deparar com questões deste gênero: quais as especificidades que estão contribuindo 

para o desenvolvimento da produção deste lugar às margens do centro. 

As tentativas de buscar alguma forma de regularidade nas produções cinematográficas do 

Eixo Rio-São Paulo talvez não seja tão premente pelo fato destas duas cidades há muito serem 

repisadas na filmografia nacional por conta de suas posições centrais na história do audiovisual 

brasileiro. Tendo em vista que a indústria cultural do país centrou suas ações sobretudo nas duas 

metrópoles como apontou Renato Ortiz (ORTIZ, 1988), a partir da alavancada do nacional 

desenvolvimentismo empreendida pelos militares no pós-1964. 

 A guinada à indústria cultural brasileira ofertada pelos militares ao complexo setorial das 

comunicações (rádio, tevê, jornais, revistas, etc.) no eixo Rio-São Paulo com forte ênfase na Rede 

Globo de Comunicações (no Rio) a partir de 1965 (ano de fundação da emissora), fez com que esta 

emergisse como o novo fio catalisador da produção de um certo “imaginário” brasileiro, 

principalmente, quando a emissora emplacou o seu produto por excelência, a teledramaturgia. 

E quando um complexo de comunicação se fortalece, outro enfraquece, desta vez foram os 

Diários Associados liderados pelo magnata da comunicação, Assis Chateaubriand (MORAIS, 1994) 

que declinou frente à ascensão da Rede Globo. Os Diários Associados em relação à Rede Globo 

tinham uma perspectiva menos restritiva da complexidade cultural brasileira, ao menos em termos 

editoriais, basta vermos as coberturas da revista O Cruzeiro.  

A hegemonia da Rede Globo começou quando os militares (1966) concederam à emissora 

permissão para que a empresa vendesse mais da metade (51%) do seu patrimônio ao grupo 
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estadunidense Time-Life, algo que era vetado pelo artigo 160 da Constituição (a carta-magna 

proibia a aquisição majoritária, por parte do capital estrangeiro, do setor das comunicações) vigente 

na época por afetar os interesses da União.  

 O que estava no plano dos militares com a expansão da Rede Globo, era preparar o terreno 

para o futuro “milagre econômico brasileiro” e o que seria mais eficiente do que a abertura de um 

vasto campo de exploração comercial a partir de um canal de televisão com cobertura nacional? 

Depois do acordo com os norte-americanos, a Rede Globo foi mais uma vez (a primeira com a 

venda para o grupo Time-Life) beneficiada pelos militares que fizeram um acordo com a Intelsat e 

começaram a instalar antenas difusoras do Oiapoque ao Chuí (ORTIZ, 1988).  

Nesta direção, as demais regiões do país foram relegadas ao não protagonismo na produção 

de suas imagens, algo que já vinha sendo feito há tempos pelos relatos de viagem e pelos teóricos 

raciológicos anteriores ao Estado Novo (1937). A partir da implantação da Indústria Cultural no 

país (final dos anos 1960) com o seu poder de irradiação massificador em busca de mercado, com o 

intuito de formar o “novo homem brasileiro” segundo os militares, começa a surgir um conjunto de 

imagens e de produções calcadas em uma geografia – o eixo Rio-São Paulo – em que a busca por 

esse ideal da nova brasilidade da Indústria Cultural, sedimentou as demais regiões do Brasil ao 

lugar do folclórico/regional. 

Este processo de instituição da Indústria Cultural brasileira realizou-se em três frentes: 1) em 

rede (emissoras filiadas pelo país inteiro); 2) em sistema (rádio, tevê, jornal, revistas tudo 

interligado em um mesmo conglomerado) e, 3) em um modus operandi racionalizado (grosso modo, 

uma razão que busca os fins em detrimento dos meios) (ADORNO; HORKHEIM, 1985).  

Este debate traz à tona a pergunta inicial: há um cinema produzido em Pernambuco? –, pois 

chama atenção para um tipo de cinema que querem enquadrar (os centros de produção da Indústria 

Cultural) como algo que soa “estranho”, não “familiar” ao padrão hegemônico das produções 

brasileira. Ou seja, a pergunta sobre se há um cinema realizado em Pernambuco não é apenas uma 

curiosidade acadêmica ou da crítica especializada, é uma pergunta questionadora sobre os matizes 

do fazer cinema brasileiro em sua história. Mesmo o Cinema Novo que buscou uma “certa cultura 

popular”, ou o Cinema Marginal da Boca do Lixo realizado com baixo orçamento e tendo o lúmpem 

urbano como sua matéria prima, foram concebidos dentro do eixo Rio-São Paulo.  

Nesta perspectiva, podemos dizer que o cinema realizado em pernambucano atualmente 

(compreendido no período estudado por esse trabalho) filia-se aquilo que Robert Stam e Ella Shohat 

(2011) chamaram de “terceiro cinema”. Lembrando que esses autores entendem por “terceiro 

cinema” as produções do “terceiro mundo” (África, América Latina e Ásia) enquanto nós filiamos o 

cinema atual realizado em pernambucano no conceito de Stam e Shoat por acreditar que as 

produções cinematográficas comerciais brasileiras (com destaque para a Globo Filmes) mimetizam 
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o padrão cinematográfico norte-americano (Hollywood) ou das telenovelas nacionais que levam a 

televisão para o cinema. Isto é, há uma “familiaridade” na linguagem desses filmes, o que 

configura, um tipo de “primeiro cinema”, pois não empreende uma forma pouco ortodoxa (na 

linguagem) contra o padrão estabelecido, em síntese: não vai de encontro ao escopo da Indústria 

Cultural. 

Desta feita, quando nos referimos ao cinema produzido em Pernambuco atualmente como 

“terceiro cinema”, buscamos estabelecer alguns meandros no interior dessas produções que tentam 

escapar da ortodoxia de imagens e linguagens estabelecidas pelas regras do jogo da Indústria 

Cultural tanto norte-americana quanto brasileira, com destaque para o cinema comercial sobretudo 

os da Globo Filmes.  

Ou, trazendo em outra chave interpretativa, o cinema da Retomada e pós-Retomada 

(veremos em seguida a definição destas categorias) da produção no estado de Pernambuco, 

podemos dizer que ele faz uma “terceira via” na produção de conteúdos fílmicos no Brasil, assim 

como as cinegrafias do Rio Grande do Sul e do Ceará como exemplos de pulverização na 

linguagem cinematográfica brasileira a partir da segunda metade da década de 1990 (um cinema 

mais “regional”). Esta “terceira via” (fora do Eixo) que caracteriza o cinema produzido em 

Pernambuco (no período estudado) consiste na busca de um modo distinto de se fazer cinema: 

optando por um “sotaque” (produções de cunho mais regional com os cineastas da Retomada); uma 

“cor local” (com os cineastas da Retomada e pós-Retomada) que caracterizam, como veremos à 

frente, novas concepções de narrativas e linguagem/fílmica destoantes das formas pré-estabelecidas 

em relação ao padrão da Globo Filmes, por exemplo.  

Devemos ressaltar que não buscamos na feitura deste trabalho estabelecer padrões 

valorativos na comparação entre as produções cinematográficas que associamos à Indústria Cultural 

(Globo Filmes e Hollywood em sua maioria) e pernambucana atual. Chamamos de ortodoxa 

(Indústria Cultural) e heterodoxa (produção pernambucana atual) para iluminar, via contraste, uma 

cinegrafia (a que estudamos) que empreendeu e empreende uma forma de produção não usual em 

relação à Indústria Cultural. Qual seja: não inclinada às leis do mercado (Indústria Cultural) devido 

a um Edital (Funcultura Audiovisual) de fomento que viabiliza uma forma de produção fortemente 

dependente do estado pernambucano (via mecenato) e “independente” do mercado, pois que uma 

vez não necessita, amplamente, desse para se materializar.  

Esta “terceira via” da produção cinematográfica atual em Pernambuco em relação à Indústria 

Cultural brasileira foi e está sendo executada pela conquista (por parte da classe cinematográfica 

pernambucana) do Edital de fomento para a produção em Audiovisual no estado, o Funcultura-PE 

que desde 2007 tem seus recursos independentes das outras linguagens artísticas como por 

exemplo: música, dança, artesanato, teatro, literatura etc.  



14 
 

 

A conquista deste edital que em 2006 era de R$ 900 mil e em 2014 chegou a R$ 20,5 

milhões (somado ao Fundo Setorial de Audiovisual, FSA, da Ancine que aportou com o montante 

de R$ 8,5 milhões6 ao Funcultura Audiovisual) foi perpetrada pela classe dos realizadores locais 

historicamente habituados à escassez de recursos materiais e humanos para as suas produções. Este 

poder de coesão, solidariedade e mobilização em prol de algo comum: fazer filmes em Pernambuco, 

será investigado a seguir sob o conceito de brodagem. 

Antes de falarmos sobre as sucessivas gerações de realizadores que hoje operam seus filmes 

contemplados pelo Funcultura Audiovisual em Pernambuco, cabem algumas palavras sobre esta 

opção demarcadora. Mapeamos três gerações de cineastas hoje operando em Pernambuco, 

dividimos em três por uma opção metodológica de cunho elucidativo para demostrarmos de uma 

maneira mais acurada as nuances das produções de um grupo de cineastas para outro. Mesmo 

vivendo na mesma cidade, sob o mesmo sol e sob as mesmas condições de realização, estas 

fracções artísticas (WILLIAMS, 2008; 2011) conseguiram e estão conseguindo imprimir 

características próprias aos filmes realizados em Pernambuco nas duas últimas décadas. Como se 

eles tivessem, além da conquista de um Edital exclusivo, desenvolvido uma forma de viabilizar suas 

produções com algumas “marcas” (linguagens no interior dos filmes) distintivas que fazem o 

cinema produzido em Pernambuco atualmente ser reconhecido fora dos seus domínios. 

Ainda sobre essa “terceira via” da produção que tenta responder a pergunta inicial (há um 

“cinema pernambucano”?), podemos destacar algumas características que perpassam as seguidas 

gerações de realizadores que, apesar de estarem na mesma faixa etária, viveram momentos distintos 

nas etapas do audiovisual em Pernambuco nos últimos vinte anos, principalmente a partir do 

lançamento do filme marco da Retomada da produção em Pernambuco, Baile perfumado7.  

A cada sucessão geracional existiram momentos históricos particulares não só em termos 

políticos, mas econômicos e sociais tanto em Pernambuco quanto no Brasil. Essas condições 

“externas” irão incidir diretamente nas obras destes cineastas, seja no aumento quantitativo das 

produções (os anos fiscais de Eduardo Campos em Pernambuco [2007-2014] e Lula e Dilma [2003-

2014] no Brasil) como no teor das próprias narrativas: sai de cena o Sertão pernambucano 

“modernizado” e entra uma Recife “caótica” com suas ruas cheias de carro (redução do IPI) e a 

“desgovernada” especulação imobiliária, por exemplo. 

Podemos destacar três gerações de cineastas hoje atuantes em Pernambuco, com diferenças 

mais na linguagem dos seus filmes do que na faixa etária. Há a geração dos “curtas-metragistas” 

como é conhecida a leva de realizadores que começou a trabalhar com cinema ainda de forma 

                                                                 
6Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/11/8-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE- 
PERNAMBUCO-2014_2015.pdf> Acesso em 14 de jan. 2015. 
7 Fi lme premiado com o troféu Candango (melhor fi lme) no Festival de Brasíl ia em 1996. 

http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/11/8-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-%20PERNAMBUCO-2014_2015.pdf
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/11/8-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-%20PERNAMBUCO-2014_2015.pdf
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amadora nos anos 1980, são eles: Cláudio Assis, Lírio Ferreira, Paulo Caldas, Hilton Lacerda, 

Adelina Pontual e Marcelo Gomes e que também foram responsáveis pela Retomada da produção 

cinematográfica em Pernambuco no decênio de 1990. Esta geração continua em atividade e divide 

seus filmes com um “cenário” para a produção muito diferente do que eles conheceram no início de 

suas carreiras – ambiente frágil para a produção cinematográfica tanto em recursos humanos quanto 

técnico e de financiamento para as obras.  

Hoje há um forte aparato não só financeiro como também técnico em Pernambuco o que 

permite fazer um filme todo ele no estado, da produção à distribuição. O que marca este grupo (a 

geração da Retomada) em termos temáticos é uma certa ênfase num “folclore regional”, ou na 

construção de um topos (lugar) nordestino através de produções perpassadas por “agroboys” (Baixo 

das Bestas, 2007); bandidos com ethos modernizador, mas com forte sotaque local/reiventado 

(Baile perfumado, 1997); uma certa “cor local” (Cinema, aspirinas e urubus, 2005; Deserto feliz, 

2007); o Sertão “estourado” (Árido movie, 2005) com sua luz natural e com seus “típicos” 

personagens: cômicos e trágicos dispersos em roadie movie (ou Árido Movie8) em busca de uma 

vida melhor para além da “terra seca” e inóspita, por exemplo. 

Entre os filmes da Retomada e da pós-Retomada há um pequeno grupo “intermediário” 

tendo os nomes de Camilo Cavalcante e Kleber Mendonça Filho como os seus realizadores. Os dois 

cineastas transitam em temas como o imaginário popular em uma perspectiva alegórica, no caso do 

primeiro; e em uma preocupação com a classe média “enjaulada9” no caso do segundo. Em comum: 

possuem uma vasta experiência em curtas-metragens e só recentemente produziram seus primeiros 

longas ficcionais, A história da eternidade (Camilo Cavalcante, 2014) e O som ao redor (Kleber 

Mendonça Filho, 2012).  

Além disso, tanto Kleber Mendonça Filho quanto Camilo Cavalcante são produtores e 

possuem, cada um, as suas próprias produtoras. Camilo Cavalcante com a Aurora Filmes e Kleber 

Mendonça Filho com a Cinemascope. São cineastas produtores que desenvolvem atividades 

“paralelas” aos seus filmes como, por exemplo: Caravana de cinema pelo interior de Pernambuco 

ou Festival de cinema no Recife, respectivamente. As duas atividades financiadas pelo Funcultura. 

Ademais, essas produtoras executam trabalhos para outros cineastas (iniciantes) dentre outras 

atividades como: conteúdos para a tevê e peças publicitárias para instituições governamentais 

(prefeitura e estado).   

A fracção artística (Ibid. 2008; 2012) mais contemporânea, localizada por nós como a da 

pós-Retomada orbita entre os cineastas de duas produtoras: a Símio Filmes e a Trincheira Filmes, 

                                                                 
8 Cf. Anexos. 
9 Referência a um dos primeiros curta-metragem de Kleber Mendonça Filho, Enjaulado (1997).  Disponível em: 

<http://vimeo.com/10153595> Acesso em: 12 de dez. 2014. 

http://vimeo.com/10153595
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em grande medida. Na primeira delas, estão ou estiveram associados os cineastas: Daniel Bandeira, 

Juliano Dornelles, Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro. Na segunda produtora, os cineastas: Tião, 

Leonardo Lacca e Marcelo Lordello.  

Esta “safra” mais recente de realizadores, os da Símio Filmes, tematizam assuntos como o 

célere desenvolvimento econômico brasileiro dos últimos anos com especial interesse na 

“desenfreada” especulação imobiliária e na redução do IPI para automóveis desde a crise 

econômica mundial de 2008, que afetou as ruas das cidades brasileiras, com forte impacto em 

Recife, recordista proporcionalmente dos maiores congestionamentos do Brasil10. Basta 

observarmos os trabalhos iniciais da Símio Filmes, como em KFZ-1348 (Marcelo Pedroso e Gabriel 

Mascaro, 2008); Um lugar ao sol (Gabriel Mascaro, 2009); Em trânsito (Marcelo Pedroso, 2013), 

Brasil S/A (Marcelo Pedroso, 2014) em que o enfoque “denunciativo” do modo de vida da classe 

média brasileira, sobretudo a recifense, é patente.  

Os trabalhos da Símio Filmes trazem a “marca” de uma classe dissidente (WILLIAMS, 

2008) na esfera da cultura (a dos realizadores) em conflito com a sua própria classe (média, branca, 

universitária) que, paradoxalmente, apontam as ingerências neo-desenvolvimentistas dos governos 

pessebistas (PSB) de Eduardo Campos (1965-2014). As gestões de E. Campos, viabilizou boa parte 

das recentes produções cinematográficas em Pernambuco por meio dos significativos anos fiscais 

dos dois mandatos do governador do PSB (2007-2014), que aumentou os aportes do Funcultura 

Audiovisual em progressão até então inédita para a política cultural do estado.  

Já com os filmes da Trincheira, a preocupação estética está direcionada em um tipo de 

cinema mais “oriental”, mais minimalista como no caso de Eles voltam (Marcelo Lordello, 201111), 

ou Décimo segundo (Leonardo Lacca, 200712) ou opções alegóricas como no caso de Muro (Tião, 

200913). Os filmes da Trincheira não estão preocupados em “denunciar” as mudanças no tecido 

urbano da cidade do Recife – peculiaridade cara aos cineastas da Símio Filmes e nas realizações de 

Kleber Mendonça Filho –, mas sim procuram atualizar na esfera local, uma agenda estética presente 

no novo cinema oriental. Aqui nos referimos a Abbas Kioristami e Apichatpong Weerasethakul que 

prezam por um cinema “mínimo” - poucos diálogos e mais fotografia (Décimo segundo e 

Permanência de Leonardo Lacca) – e mais “fabular” como no caso de Eles voltam e Muro. 

                                                                 
10 Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida -
urbana/2014/09/05/interna_vidaurbana,527568/recife-lidera-mais-uma-vez-o-ranking-nacional-dos-
congestionamentos.shtml> Acesso em: 14 de jan. 2015. 
11 Este fi lme dividiu o prêmio de melhor longa-metragem no Festival de Brasíl ia junto com outro longa pernambucano, 
Era uma vez eu, Verônica (Marcelo Gomes, 2011). Ambos juntaram-se aos já premiados no mesmo Festival, Baile 
perfumado, Amarelo manga e Baixio das bestas estes dois últimos dirigidos por Cláudio Assis (2002 e 2006) 
12 Disponível em:<http://portacurtas.org.br/fi lme/?name=decimo_segundo> Acesso em: 12 de jan. 2015 
13 Disponível em:<http://vimeo.com/23094360>Acesso em: 12 de jan. 2015. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2014/09/05/interna_vidaurbana,527568/recife-lidera-mais-uma-vez-o-ranking-nacional-dos-congestionamentos.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2014/09/05/interna_vidaurbana,527568/recife-lidera-mais-uma-vez-o-ranking-nacional-dos-congestionamentos.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2014/09/05/interna_vidaurbana,527568/recife-lidera-mais-uma-vez-o-ranking-nacional-dos-congestionamentos.shtml
http://portacurtas.org.br/filme/?name=decimo_segundo
http://vimeo.com/23094360
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Tentar buscar algumas regularidades nestas produções, sejam elas de caráter “interno” – 

estético, fílmico ou diegético – (MARTIN, 2002) na economia interna dos filmes junto com 

aspectos “externos” às obras foi um dos objetivos deste trabalho. Tendo em vista que acreditamos 

em uma perspectiva sintética da obra de arte em uma análise sociológica em que, pode-se imergir 

nos textos e contextos das expressões artísticas locais, em nosso caso, o cinema.  

Entre os pontos recorrentes da produção atual do cinema pernambucano, daí levando em 

consideração os filmes da Retomada e da pós-Retomada, há um diálogo entre os temas do Sertão 

(amplamente na Retomada) com o Litoral (mais na pós-Retomada) com as tensões inerentes aos 

novos processos de industrialização da sociedade brasileira e as recorrentes mudanças no “tecido” 

social, sejam elas na paisagem urbana ou nas mutações das percepções e hábitos das personagens 

dentro dos filmes. 

Ademais, há um largo argumento por parte dos cineastas pernambucanos – as três gerações 

– que creditam o sucesso dos seus filmes nos festivais e na crítica especializada porque, segundo 

eles, fazem um cinema que não está alinhado às diretrizes mercadológicas com sua contrapartida de 

autossuficiência econômica, ou seja, o repisado debate sobre o cinema de autor (política do autor) –

a ênfase no artístico em detrimento do cinema de produtor com viés mais no mercado.  

O debate sobre a política do autor sugere construções afirmativas (de pertencimento) que os 

realizadores em Pernambuco localizam em frases do tipo: “cinema de raça”; “cinema com tesão”; 

“cinema com vontade” etc., percebe-se uma “aura heroica” na opinião dos realizadores por fazer um 

cinema de “baixo custo” atingir com repercussão os principais festivais de cinema do Brasil e do 

mundo. A política do autor é uma ideia recorrente e compartilhada pelas três gerações de 

realizadores. 

Devemos ressaltar que falamos de um certo conjunto de filmes que estão inseridos no 

contexto de produção “independente” (do mercado, mas não das instâncias governamentais: federal,  

estadual ou municipal), isto é, falamos aqui de um tipo de cinema com baixo orçamento se 

comparado aos da indústria norte-americana ou até os das produções da Globo Filmes que chega a 

atingir o montante de R$ 9 milhões, em média, enquanto os filmes produzidos em Pernambuco em 

média custam R$ 1,5 milhão. Sem contar o alto custo de distribuição que a Globo Filmes atribui aos 

seus conteúdos e o apelo ao seu star system que transfere a teledramaturgia para o cinema14. 

Sobre isso, vale trazer à tona a dificuldade de distribuição que há no cinema “independente” 

brasileiro que padece de público ficando, a maioria das vezes, circunscrito ao circuito dos festivais e 

das pequenas salas de cinema “alternativo” que há nos grandes centros urbanos do país em disputa 

desigual com os complexos de cinema dos shoppings centers. Sem contar os mega-lançamentos 

                                                                 
14 Disponível em:<http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/cultura/bate-boca-no-cinema-brasileiro-globo-filmes-

chama-diretor-de-som-ao-redor-para-a-briga/> Acesso em: 12 de jan. 2015. 

http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/cultura/bate-boca-no-cinema-brasileiro-globo-filmes-chama-diretor-de-som-ao-redor-para-a-briga/
http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/cultura/bate-boca-no-cinema-brasileiro-globo-filmes-chama-diretor-de-som-ao-redor-para-a-briga/
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“predatórios” dos blockbusters da indústria hollywoodiana, o que levou a Ancine estudar a 

possibilidade de no futuro: tentar limitar a quantidade de salas exibidoras para estes grandes 

lançamentos para algo entorno de 30%, dependendo da quantidade de salas15 do estabelecimento 

comercial.  

Em suma, devemos dizer que não há um circuito fechado para a produção “independente” 

do cinema pernambucano, como também em outras cinegrafias “independentes” no país. Não há 

como competir na distribuição, enquanto se têm 17 salas exibindo um filme “independente”, por 

exemplo, O som ao redor na ocasião de seu lançamento, paralelamente, De pernas para o ar 2 

(Roberto Santucci, 2012) têm 700 no mesmo período. Se compararmos com os filmes 

hollywoodianos a distância é ainda maior. Recentemente, Jogos vorazes: a esperança – parte I 

(Francis Lawrence, 2014) foi lançado no Brasil em 1.310 salas concomitantemente. 

Outra dimensão que merece ser trazida à baila é que estas fracções (Ibid. 2008; 2012) de 

realizadores inserem-se na própria dinâmica do audiovisual brasileiro em sua histórica trajetória em 

termos de biografias. Dos atuais realizadores pernambucanos, a maioria são homens brancos de 

classe média e com curso superior, alguns com formações (cineasta) no exterior como veremos 

adiante, pois não havia até 2008 escola de cinema em Pernambuco.  

Entre as mulheres que atuam como realizadoras, podemos destacar Kátia Mesel, Adelina 

Pontual, Renata Pinheiro e Nara Normande, um número muito pequeno se comparado aos homens. 

Esta desproporcionalidade demonstra a clivagem inerente à própria divisão do trabalho no regaço 

da sociedade brasileira e, no cinema, não seria diferente tanto em esfera estadual quanto nacional.  

O cinema brasileiro historicamente foi regido por homens brancos, de classe média e com 

formação no ensino superior. Essas particularidades apontam quão elitizado é o cinema nacional e o 

quanto ele trata, geralmente, de assuntos provenientes das trajetórias de classe dos agentes que o 

opera. Em Pernambuco, o que perpassa o grosso das produções do cinema da Retomada e da pós-

Retomada são as agendas da classe média em que estão situados os seus realizadores que, de forma 

demiúrgica, buscam responder os “destinos da nação” por meio da dissidência estética contra a sua 

própria classe social.  

Dito isto, vale salientar que este lugar “alternativo” (ou “terceiro cinema”) de produção de 

imagens no interior da sociedade brasileira – cinema pernambucano atual – parte de um “olhar 

estabelecido” dos seus realizadores no status quo social (majoritariamente realizadas por homens 

brancos, com curso superior e de classe média), porém buscando demarcar seu território na 

produção de narrativas que historicamente estiveram de fora do polo de produção e reprodução de 

imagens hegemônicas dentro do audiovisual brasileiro, o Eixo Rio-São Paulo da Indústria Cultural.  

                                                                 
15 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1549904-para-ancine-ocupacao-de-salas-por-

jogos-vorazes-e-predatoria.shtml> Acesso em 11 de jan. 2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1549904-para-ancine-ocupacao-de-salas-por-jogos-vorazes-e-predatoria.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1549904-para-ancine-ocupacao-de-salas-por-jogos-vorazes-e-predatoria.shtml
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Não esquecendo que o cinema realizado em Pernambuco hodiernamente tem suas bases 

fincadas em “estruturas sentimentais” profundas que são condizentes com as biografias e trajetórias 

de seus realizadores, a classe média de um estado historicamente calcado no servilismo da 

“senzala” à “casa-grande”. Ou seja, é uma dissidência estética (simbólica da classe dos cineastas 

frente à sua própria classe social), mas que mantém certo “fetiche moral” em relação ao povo 

(“senzala” historicamente expropriada dos bens materiais e simbólicos) e “contundente” em relação 

às arbitrariedades da elite (“casa-grande”) contra o povo. 

Em seguida, traremos de maneira breve, a estrutura dos capítulos de nosso trabalho com o 

intuito de situar a discussão e demarcar de maneira mais nítida quais foram nossos objetos e nossos 

recortes tanto no tempo quanto no espaço. 

A dissertação foi dividida em três capítulos. Investigamos a dinâmica da produção do 

audiovisual em Pernambuco desde a Retomada com o filme Baile perfumado (1997) até o longa O 

som ao redor (2012). Neste arco temporal, enfatizamos a dinâmica do setor cinematográfico 

pernambucano e as mudanças no interior e exterior de uma cinegrafia construída fora do eixo Rio-

São Paulo. Haja vista, até o presente, esboça-se um fazer fílmico inédito no que se refere a uma 

produção fortemente marcada por uma estética – certa “cor local” presente nos filmes – e ética – a 

busca por um “sotaque” e manifestações culturais locais que ora são representadas, ora são 

inventadas e reinventadas – dentro de um âmbito regional. Esse regionalismo foi gradativamente 

desdobrado a partir da Retomada do cinema brasileiro como veremos à frente. 

No primeiro capítulo, analisamos as condições objetivas que propiciaram a sobrevivência da 

cinegrafia pernambucana que, assim como a brasileira, vive fortemente às expensas do poder 

público. A maior parte dos mecanismos de financiamento que engendraram a produção, 

distribuição, divulgação e exibição no cinema brasileiro são provenientes de subsídios 

governamentais, sejam eles: federais, estaduais ou municipais. 

Particularmente, investigamos a trajetória das políticas públicas voltadas para a cultura com 

ênfase no audiovisual desde a Lei Rouanet (1993) após o desmantelamento da Embrafilme (1991) 

por iniciativa do governo Fernando Collor (PRN); passando pela Medida Provisória que criou a 

Ancine (2001) durante o governo Fernando Henrique Cardoso; até a Lei estadual que criou o 

Funcultura – Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (2003) sob a administração do então 

governador, Jarbas Vasconcelos (PMDB).  

A partir do segundo capítulo, traçamos o percurso das condições subjetivas da produção 

cinematográfica pernambucana no período supracitado. Neste sentido, direcionamos nossos 

esforços mirando a cinefilia que há mais de meio século (o primeiro cineclube no Recife data de 

1950) vem estreitando as condições entre a paixão pelo cinema, desdobrando-se em formas 

particulares de produção, exibição e distribuição de uma cinegrafia marcada, ainda, pela escassez de 
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recursos humanos no que se refere aos profissionais na área do audiovisual desde técnicos, 

produtores, advogados especializados em legislação cultural etc.  

Há também escassez de salas de exibição para os produtos realizados em Pernambuco, pois 

as salas de Multiplex16 dos shoppings centers exibirem, fortemente, o cinema oriundo dos EUA, dos 

nacionais, as produções da Globo Filmes, relegando à produção local às exibições fortuitas dentro 

do chamado circuito alternativo ou filmes de arte. Porém, os realizadores do cinema produzido em 

Pernambuco estão criando estratégias de sobrevivência – com destaque para a brodagem17. 

Ainda no segundo capítulo, foi importante para as nossas investigações o e-book18 (livro 

eletrônico) intitulado – Memórias Cineclubística de Pernambuco19 – organizado por Isabella 

Cribari20. No livro, há um levantamento das atividades cineclubistas mais relevantes que ocorreram 

no estado de Pernambuco, em especial, no Recife, nos últimos cinquenta anos. Foram realizadas 28 

entrevistas com cinéfilos que participaram ou criaram cineclubes no estado desde a década de 1950, 

em um arco temporal de quase três gerações no sentido cronológico. 

No terceiro capítulo, continuamos com as condições subjetivas assinaladas no segundo 

capítulo – cinefilia e brodagem – que a partir de uma base material – o Funcultura Audiovisual – 

estão diretamente relacionadas ao processo produtivo do audiovisual local não como causa que gera 

um efeito de maneira mecânica, ou como vemos comumente, uma base determinante e uma 

superestrutura21 determinada. No nosso caso, a produção cinematográfica pernambucana, a base 

seria o Funcultura; as superestruturas seriam a cinefilia e a brodagem. 

Como analisaremos a seguir, há uma complexa relação entre o Funcultura (a base) e as 

construções culturais (superestruturais) que estão engendrando um modo sui generis de se fazer 

cinema dentro de um âmbito regional, ou seja, fora do grande aparato da Indústria Cultural 

brasileira. Essa relação foi sendo construída historicamente desde as afinidades da cinefilia nos 

cinemas de rua (décadas de 1960, 1970) com o poder público (afinidades de trajetórias biográficas 

                                                                 
16 Em novembro de 2014 o presidente da Ancine – Agência Nacional de Cinema – Manoel Rangel falou à Folha de S. 
Paulo sobre o lançamento “predatório” do fi lme Jogos vorazes (2014) que foi alçado em mais de 1300 salas em todo o 
Brasil. Segundo o entrevistado, a Ancine pretende estabelecer uma cota de salas para estes super -lançamentos. A 

Agência pretende estabelecer no máximo 30% das salas para este tipo de lançamento.  
Disponível em:<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1549904-para-ancine-ocupacao-de-salas-por-jogos-
vorazes-e-predatoria.shtml> Acesso em 7 de jan. 2015. 
17 Neologismo que mescla a expressão em inglês – brother (irmão) – com a desinência abrasileirada “agem” para 
designar um modo de produção em que há uma forte relação de cooperação mútua entre os realizadores em seus 
projetos. Daremos mais destaque em seguida. 
18 A confecção deste e-book assim como o projeto para a sua feitura, foi financiado com recursos do Funcultura.  
19 CRIBARI, Isabela [Org.]. Memória cineclubista de Pernambuco. Recife: Nano Produções Limitadas, 2012. 
20 Link para o e-book em PDF.  
Disponível em:<http://fernandospencer.com/wp-content/uploads/2014/03/memoria_cineclube.pdf> Acesso em: 4 de 
set. 2014. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1549904-para-ancine-ocupacao-de-salas-por-jogos-vorazes-e-predatoria.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2014/11/1549904-para-ancine-ocupacao-de-salas-por-jogos-vorazes-e-predatoria.shtml
http://fernandospencer.com/wp-content/uploads/2014/03/memoria_cineclube.pdf
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entre os realizadores e a classe dirigente local); passando pela instituição dos cineclubes nas 

Universidades – UFPE e Unicap, especialmente, nas décadas de 1980, 1990 e 2000. 

Em linhas gerais, a brodagem é uma forma específica de trabalho coletivo, típico de um 

setor cuja precariedade dá a tônica da produção. Em nossas investigações pudemos perceber que a 

brodagem é caudatária da cinefilia em ampla medida, pois além do histórico cinéfilo, os 

realizadores de cinema em Pernambuco vêm estreitando seus laços por intermédio da cinefilia que é 

uma marca desta cinematografia. Devemos lembrar que o Funcultura Audiovisual22 ser o único 

edital de fomento à cultura do país que financia atividades cineclubistas.  

Como investigaremos subsequentemente, a brodagem configura aquilo que Raymond 

Williams chamou de estrutura de sentimento que, grosso modo, refere-se às diversas formas de 

sentir determinado período histórico no que elas superam os condicionamentos estruturais ligados 

às dinâmicas sociopolíticas e econômicas, para materializarem-se na esfera da cultura através de 

obras específicas e concretas. Como por exemplo, a cinefilia recifense migrou, fortemente, para as 

universidades durante os anos 1980 e a partir desta característica, criou uma forma de expressão 

fílmica fortemente vinculada não só à música pop local (que também estava presente nas 

universidades, em especial, o Manguebeat23), mas também com a cultura popular que sofreu várias 

alterações e também inculcou novas possibilidades estéticas para estas duas linguagens artísticas, o 

cinema e a música.  

Outro marco teórico que utilizamos no terceiro capítulo foi a contribuição do sociólogo 

francês Pierre Sorlin em suas análises sobre o corporativismo interno que, junto com o conceito de 

Howard Becker, a obra de arte como uma ação coletiva, contribuiu para circunscrever a brodagem 

em uma chave teórica que extrapola os lugares-comuns dentro e fora da crítica cinematográfica. 

Outra dimensão destes dois conceitos é que eles vão na contramão da política do autor no 

cinema, mesmo à revelia dos argumentos dos cineastas pernambucanos que associam seus filmes ao 

cinema da política do autor (conceito criado pelos críticos do Cahiers du cinèma), demostrando um 

amplo caráter coletivo da produção cinematográfica em Pernambuco. 

Uma política que hipoteca na figura do diretor de cinema uma importância sine qua non na 

produção dos filmes, excluindo do processo coletivo os outros setores que contribuíram para a 

realização das obras. Esta política aparece sobre o manto de “cinema autoral” e foi fortemente 

desenvolvida pelos críticos e futuros cineastas da nouvelle vague e é reproduzida de maneira 

contumaz em alguns discursos dos realizadores pernambucanos. 

                                                                 
22 Edital de audiovisual Fundo de Incenti vo à Cultura de Pernambuco – Funcultura.  
Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/7%C2%BA-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-
PERNAMBUCO-2013-2014.pdf> Acesso em: 25 de ago. de 2014. 
23 Cf. Anexo – Manifesto Manguebeat 

http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/7%C2%BA-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-PERNAMBUCO-2013-2014.pdf
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/7%C2%BA-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-PERNAMBUCO-2013-2014.pdf
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Nosso trabalho foi pautado em uma metodologia qualitativa. Diante desta opção 

metodológica, destacamos a revisão de literatura na área – os estudos no campo das humanidades, 

especialmente, os estudos sociológicos que investigaram a produção cinematográfica brasileira e as 

regionais com forte destaque para a pernambucana, como por exemplo: dissertações específicas nas 

áreas de comunicação e ciências sociais24 em que há uma estreita relação do cinema com as outras 

interfaces culturais produzidas em Pernambuco, com enfoque, nos anos 1980 até a década de 2000. 

Como também a literatura sobre o cinema brasileiro durante o período das décadas citadas. Assim, 

fizemos o cotejo entre as produções cinematográficas na esfera estadual vis-à-vis com a nacional, 

tanto em relação ao fazer fílmico quanto à conjuntura sócio-política e econômica que suscitaram 

àquelas. 

Realizamos também trabalho de campo: entrevistas com realizadores e coberturas em 

Festivais de cinema no Recife. Das diligências de campo realizadas, estiveram: a cobertura do Cine-

PE que ocorreu no primeiro semestre de 2014 e o VII Janela Internacional de Cinema do Recife, no 

segundo semestre do mesmo ano.  

As entrevistas foram realizadas dentro do evento – Masterclasses com Diretores 

Pernambucanos – entre o primeiro e o segundo semestre de 2014. O evento foi uma iniciativa do 

Portomídia25 que cedeu sua sala de mixagem e finalização para conteúdos em audiovisual e, sob a 

mediação do crítico de cinema do Jornal do Commércio, Ernesto Barros, foram realizadas quatorze 

entrevistas26 com cineastas do estado, dentre eles, compareceram realizadores das três gerações que 

citamos acima, a que começou a trabalhar com cinema nos anos 1980, os realizadores da Retomada 

– H. Lacerda, Marcelo Gomes, Paulo Caldas, Cláudio Assis, Adelina Pontual, Lírio Ferreira. E 

cineastas da geração dos anos 2000, os realizadores da pós-Retomada – Marcelo Pedroso, Marcelo 

Lordello, Leo Sette, Gabriel Mascaro, Daniel Bandeira, Daniel Aragão, e na zona intermediária, 

Kleber Mendonça Filho. 

Com as entrevistas realizadas, fizemos análises das falas dos realizadores em audiovisual no 

período da Retomada e da pós-Retomada do cinema realizado em Pernambuco para tentarmos 

evidenciar, por ocasião, as irredutibilidades nos tipos de produção entre as três gerações de 

cineastas.  

Esse conjunto de entrevistas foi posto em contato com as circunstâncias “externas” às 

produções como, por exemplo, os aumentos nos aportes do Funcultura Audiovisual, à dinâmica da 

cinefilia e os meandros da brodagem dentro e fora do circuito cinematográfico pernambucano. 

                                                                 
24 Cf. Bibliografia. 
25 O Portomidia é uma iniciativa de fomento a economia criativa no estado de Pernambuco a partir do desdobramento 
do Portodigital para esta área de interesse. Mais detalhes no final do primeiro capítulo. 
26 Disponível em: <http://twitcam.livestream.com/user/porto_digital > Acesso em: 4 de set. 2014. 

http://twitcam.livestream.com/user/porto_digital
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Buscando relacionar as mudanças na infraestrutura (a base material, o Funcultura) com o 

movimento na superestrutura (a esfera simbólica, a cinefilia e a brodagem). 

No primeiro capítulo, buscamos entender a relação histórica entre cinema e Estado no Brasil 

desde a instituição da Embrafilme (ainda durante a ditadura militar), de maneira resumida, até o 

restabelecimento do diálogo entre as duas instâncias a partir da Retomada da produção 

cinematográfica brasileira na metade do decênio de 1990, com o intuito de atingirmos a Retomada 

da produção em Pernambuco com o filme Baile perfumado (1997). 
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I. CRONICAMENTE INVIÁVEL? CINEMA E ESTADO NO BRASIL 

 

 A história do cinema brasileiro vem sendo construída em ciclos desde o século passado, 

como por exemplo: os ciclos regionais na década de 1920; passando pela tentativa de 

industrialização com a Vera Cruz27 e a Atlântida Cinematográfica28 nas décadas de 1940 e 1950 

com suas chanchadas; o Cinema Novo (1963-1970); o “udigrudi” ou Marginal (1968-1970); O ciclo 

da Embrafilme (1969-1990) e a Retomada (1995-2003). Muitos destes ciclos foram alentados por 

políticas públicas estatais para o setor cinematográfico29, o que configura uma relação orgânica e 

conflituosa entre cinema e Estado no Brasil.  

Desta forma, qualquer movimento do Estado, em relação às políticas públicas de cultura 

para o audiovisual, interfere diretamente nos rumos do cinema no Brasil, pois este não se sustenta 

por si só dependendo diretamente do “Leviatã”. Tendo em vista ser o cinema uma expressão 

simbólica de proporção industrial e exigir muitos recursos para sua efetivação enquanto produto, o 

que confere uma captação de capital que nenhuma outra arte exige para os fins de sua concepção – 

do roteiro à exibição.  Em síntese, como a iniciativa privada (veremos a seguir); e a televisão aberta, 

por exemplo, nunca esboçaram uma relação mais sistemática com o cinema brasileiro, ele encontra-

se hoje, em grande medida, na situação de dependência das subvenções governamentais. 

 Diante deste quadro, não utilizaremos a categoria “campo de produção” de Pierre Bourdieu 

para o setor cinematográfico brasileiro, por entender que o conceito de “campo” exige autonomia, 

mesmo que relativa, dos seus membros em relação ao Estado ou outra instância unilateral de 

fomento, algo que evidentemente não acontece com os realizadores do cinema brasileiro que não 

possuem autonomia, tampouco relativa, em relação ao Estado. Como veremos adiante com o 

exemplo da dinâmica do Estado com a produção cinematográfica brasileira no fim do ciclo da 

Embrafilme nos anos neoliberais do governo Fernando Collor, início da década de 1990.  

 Optamos por trabalhar o conceito de mundos da arte de Howard Becker ao invés de “campo 

de produção” da sociologia bourdeusiana no que se refere ao setor do audiovisual em Pernambuco 

                                                                 
27 A Vera Cruz e a Atlântida Cinematográfica foram duas produtoras de cinema brasileiro que tiveram suas atividades 
entre o final da década de 1940 e 1950 em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. A primeira encerrou suas 

atividades devido, entre outros fatores, a precária distribuição dos seus fi lmes. A segunda foi à falência em grande 
parte pelo “fastio” do público em relação aos temas de suas chanchadas – comédias de costume dos tipos cariocas, 
fi lmes com temáticas carnavalescas etc. -, somado com a cooptação de seu star system, muitos deles provenientes do 

rádio – Sílvio Caldas, Emilinha Borba, Grande Otelo, Oscarito – pela televisão, este foi mais um dos motivos que 
colaboraram para o encerramento da Atlântida. 
28 Foram as duas principais tentativas de industrialização do cinema brasileiro. 
29 Aqui, fazemos uma distinção entre cinematográfico e fílmico. O primeiro será util izado quando remeter ao 

segmento do cinema com sua cadeia de produção, distribuição, divulgação e exibição, além de remeter também à 
“classe” (na acepção weberiana que a distingue de partidos e estamentos por sua matiz econômica em contraponto 
ao “político” [poder] e ao “estamento” [status] das duas categorias weberianas em oposição à “classe”). Quando falar 
em fílmico estarei me referindo às dimensões internas da economia no fi lme em questão, sejam elas: formais ou 

conteudistas. 
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por acreditar em primeiro lugar, como veremos a partir deste capítulo, que não há um “campo” 

cinematográfico no Brasil propriamente dito. Uma cadeia produtiva que sobreviva estritamente 

independente da subvenção estatal e, tampouco, em Pernambuco. Deixando claro, com isso, que a 

produção de cinema no Brasil e em Pernambuco não são menores – esteticamente inferiores aos 

filmes estrangeiros, por exemplo – por conta da subvenção governamental. E o cinema que não é 

dependente economicamente das expensas estatais – o norte-americano e o indiano – sejam 

melhores do que as cinegrafias dependentes do poder público, como o brasileiro.  

Cabe dizer que autonomia de mercado não exclui uma forte presença de instâncias 

governamentais chancelando cinegrafias, basta lembrarmos os casos de leis raciais influenciando os 

filmes hollywoodianos no início do século XX. O que nos interessou aqui, foi detectar as 

irredutibilidades de uma forma de se fazer cinema às margens dos grandes centros de produção em 

audiovisual tanto brasileiro quanto estrangeiro, a Retomada e pós-Retomada do cinema 

pernambucano. 

 Outro ponto de discordância da teoria do “campo” é a sua circunscrição em um “espaço” 

delimitado analiticamente onde os agentes são alegorizados em “forças de atração e repulsa” como 

na metáfora oriunda da Física. E os que lutam no interior deste “espaço” por bens simbólicos e 

matérias disponíveis em “quantidades limitadas” estão o tempo todo dificultando o acesso dos 

novos “acólitos”. Quando estes conseguem entrar, os subordinam, dificultam suas atuações etc., e 

são poucos os que conseguem uma posição confortável, desde o início, quando acessam o interior 

do “campo”. Neste sentido, na teoria do “campo” o espaço reservado ao agente humano é 

subsumido por forças que fogem, muitas vezes, do seu controle.   

Entretanto, na concepção de mundo da arte (BECKER, 2010) também é uma metáfora como 

“campo”, mas ao menos vislumbramos o agente humano no interior dos circuitos culturais. 

Tampouco o circunscreve a uma “topografia sem espaço” (um oximoro bastante próximo do 

sociólogo francês na metáfora oriunda da Física – atrações ou repulsões em um espaço composto 

por “partículas”), como nos sugere a teoria de P. Bourdieu, onde “forças” contrárias à sua vontade 

vão moldando sua posição dentro do campo como aponta o autor da A distinção, por exemplo, na 

formação do campo literário30 francês (BOURDIEU, 1996). 

Já na construção teórica de mundo da arte podemos localizar os agentes que participarão ou 

participaram da realização de uma obra de arte, seja ela um livro de poesia ou um longa-metragem 

filmado em cinemascope. E localizamos a obra de arte fisicamente em um espaço visível, tangível 

onde a cadeia produtiva pode ser desmembrada e, por isso, ser passível de análise objetiva. Não que 

                                                                 
30 Como exemplo da metáfora oriunda da física onde podemos observar certa herança estruturalista na obra 
bourdiesiana, no que se refere à inserção de Frédéric (protagonista da romance, A educação sentimental de G. 
Flaubert), em sua dupla incursão, tanto a do personagem quanto a do próprio romancista, Flaubert na dinâmica 

cultural parisiense da primeira metade do século XIX. 
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na teoria bourdiesiana não possamos investigar uma cadeia produtiva de forma objetiva, mas no 

caso do cinema brasileiro no geral e, do pernambucano, em particular, a análise bourdiesiana estaria 

comprometida devido à própria tutela da dinâmica produtiva, ou seja, os agentes estão sendo agidos 

pela estrutura porque o campo ainda não chegou às vias de emergência, tampouco de consolidação. 

Em síntese, não podemos falar de “campo” porque ele não se formou ainda no cinema brasileiro 

devido sua subvenção31aos recursos governamentais nas três instâncias: municipal, estadual e 

federal.  

Entendemos que as opções metodológicas para os objetivos de uma pesquisa devem ser 

orientadas a uma maior aproximação com a realidade, no nosso caso, a produção do cinema 

pernambucano atual, e, a teoria do mundos da arte do sociólogo norte-americano (BECKER, 2010) 

está mais próxima do nosso objeto porque não exige uma autonomia das demais instituições sociais, 

e sim opera como uma ação coletiva em que os agentes atuam em diversas frentes para 

contribuírem, cada um à sua maneira, na consecução das obras cinematográficas em pauta. Mesmo 

não se comparando, nem de longe, ao mercado de bens simbólicos norte-americano, em que a teoria 

de Howard Becker surgiu, o conceito de mundos da arte foi mais pertinente para respondermos as 

especificidades do cinema produzido em Pernambuco, sobretudo pelo seu viés coletivo e 

colaboracionista para buscarmos entender a lógica da brodagem enquanto modus operandi de uma 

cinegrafia fora do Eixo Rio-São Paulo. 

Buscamos fazer um diálogo entre a teoria de mundos da arte e a concepção de cultura em 

Raymond Williams com ênfase em seus estudos sobre as formações de grupos artísticos. 

Acreditamos que as contribuições do sociólogo inglês nos ajudou a desvelar a complexa relação 

entre cultura enquanto manifestação simbólica de uma fracção de classe (WILLIAMS, 2002; 2008; 

2010; 2011), no caso particular, o cinema produzido em Pernambuco a partir da segunda metade da 

década de 1990, e a dinâmica colaborativa dos seus realizadores, com as condições materiais de 

realização – os Fundos de financiamento, os equipamentos necessários, a formação técnica dos 

sujeitos envolvidos etc. – que viabilizam essa arte eminentemente industrial, o cinema. 

Desta maneira, a obra de R. Williams nos auxiliou a preencher lacunas da teoria de mundo 

da arte em H. Becker que é acusada de ser muito descritiva e pouco analítica, isto é, não compor 

uma teoria geral da arte. Porque em muitos aspectos, H. Becker apenas elenca as cadeias produtivas 

que a partir de várias convenções artísticas e sociais dão uma “média” compreensiva na linguagem 

do criador e do pessoal de apoio (todos os que trabalham em uma obra de arte e que não estão 

“diretamente” associados à obra, por exemplo, funcionários de laboratórios de revelação, motoristas 

de transportadoras, o projecionista das salas etc.) com a recepção da obra de arte, o público.  

                                                                 
31E não atribuímos juízo de valor a esta particularidade do c inema brasileiro por parte desta pesquisa, apenas 

tentamos investigar da maneira mais objetiva possível a dinâmica cinematográfica nacional e estadual.  
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Neste sentido, o materialismo cultural de Raymond Williams (WILLIAMS, 2011) 

contribuiu para aglutinar algumas questões dispersas na teoria de H. Becker, por exemplo: a relação 

entre a base – os editais de fomento representados pelo poder público –, e a superestrutura – as 

construções imateriais que emularam uma estrutura de sentimento. Como exemplo dessa junção 

temos o caso das temáticas abordadas pelo Manguebeat e pelo cinema da Retomada 

(“modernização do passado”) ou o movimento do “sertão virando mar” quando o cinema 

pernambucano deixa o Semiárido como o local por excelência das suas abordagens e vai ao Litoral 

denunciar, entre outras coisas, a especulação imobiliária (O som ao redor); o aumento exponencial 

de carros nas ruas do Recife, além das obras de mobilidade da Copa do Mundo Fifa 2014 (Em 

trânsito). 

A recíproca também foi verdadeira em relação à obra de Howard Becker com a de Raymond 

Williams (ambas buscaram preencher as lacunas, em suas construções com o objeto aqui abordado, 

de maneira mútua), principalmente, com o aumento do aporte no Funcultura Audiovisual.  Por 

conta disso, houve uma maior disseminação de projetos e de novos realizadores, assim como, uma 

maior demanda para material humano (técnicos e profissionais relacionados à cadeia produtiva 

cinematográfica). Com isso, ampliou-se a diversidade de temas e abordagens na transição da 

Retomada para a pós-Retomada.  

Além dos dois sociólogos trazidos até aqui, enriqueceram nosso trabalho as contribuições de 

Robert Stam e Ella Shoat (STAM; SHOAT, 2011) no que diz respeito à produção do “terceiro 

cinema” (o sincretismo cultural e a estética da resistência), com foco no caso brasileiro, vis-à-vis a 

forma “tradicional” do fazer fílmico hollywoodiano. Também nos auxiliou o livro do Antoine de 

Baecque (BAECQUE, 2012) em que o crítico francês discute a relevância e a capacidade de criação 

de uma cinegrafia por meio da prática cineclubista, no caso dele, a nouvelle vague francesa que foi 

caudatária, em grande medida, da cinefilia parisiense do pós Segunda Guerra Mundial32. 

Um conceito controverso que trabalhamos nesta dissertação é o de “classe”, pois, se não há 

um “campo de produção” cinematográfico no Brasil, em que seus participantes tenham 

independência das espessas governamentais, como falar em “classe de cineastas” no Brasil e em 

Pernambuco? 

Tentamos esclarecer o conceito de classe social, através da teoria de Max Weber (WEBER, 

2010, p. 127), na qual, o sociólogo alemão assinala que mesmo não estando sendo representada sob 

as condições de mercado de produtos – a não autonomia de mercado do cinema produzido no 

Brasil, poucos filmes conseguem atingir ou ultrapassar o montante de investimento empreendido 

neles – há outra característica sine qua non para a configuração de “classe” que é a inserção no 

mercado de trabalho. Isto é, para concorrer a um edital, no caso do Funcultura Audiovisual, o 
                                                                 
32Outros autores contribuíram também para a confecção deste trabalho (Cf. bibliografia). 
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cineasta deve estar associado a uma produtora independente – sem vínculos com empresas de 

radiodifusão sob concessão pública. Portanto, classe social, para Max Weber, não está apenas 

relacionada ao mercado, mas sim ao exercício da atividade no mercado do trabalho, no caso, o 

trabalho de cineasta.  

Diante disso, há uma formação de “classe” para poder buscar esses investimentos e atuar 

enquanto cineasta no interior do mundo cinematográfico pernambucano porque a condição 

indispensável para se captar recursos no Funcultura Audiovisual é ter uma produtora independente, 

quer dizer, necessita-se de uma posição particular dentro de um sistema de distribuição de recursos 

públicos em forma de concurso. 

E por “classe”, Max Weber (Ibid. 2010) assinala que “não são comunidades; representam 

simplesmente bases possíveis, e frequentes, de ação comunal”. E continua na caracterização 

específica das classes sociais, “Podemos falar de uma ‘classe’ quando: 1) certo número de pessoas 

tem em comum um componente causal específico em suas oportunidades de vida”. Já na segunda 

caracterização o autor nos traz; 2) “esse componente é representado exclusivamente pelos interesses 

econômicos da posse de bens e oportunidades de renda”.  

No primeiro ponto, o elemento “causal específico”, no nosso caso, é o cinema que está 

diretamente relacionado ao segundo ponto, o interesse “econômico” porque sem ele ninguém 

sobrevive dentro do modo de produção capitalista. E no caso dos cineastas, apesar de construírem 

uma “aura” de autores – os artistas abnegados das “coisas materiais” – eles vivem em busca da 

reprodução da vida (subsistência). 

Buscamos analisar, a priori, os eventos concernentes ao cinema brasileiro no geral e ao 

pernambucano em particular, para os fins desta pesquisa, em uma perspectiva sincrônica. 

Cronologicamente levantamos os dados e os investigamos como, por exemplo: os editais de 

fomento à cultura em âmbito nacional e estadual, a investigação estética dos filmes, a sucessão 

geracional dos realizadores, os cineclubes e a brodagem.  

Porém em alguns casos, partimos de uma perspectiva diacrônica de investigação, em 

particular: as análises fílmicas (linguagem interna dos filmes em consonância com a mudança nas 

estruturas externas das obras, como analisamos, resumidamente, nos filmes Baile perfumado, 

Cinema, aspirinas e urubus, Amigos de risco, Um lugar ao sol, Em trânsito e em O som ao redor); 

o diálogo entre as gerações de realizadores tanto os da Retomada quanto os da pós-Retomada no 

que se refere ao intercâmbio mútuo de experiências (vários cineastas da pós-Retomada trabalharam 

nos sets de filmagens de algumas produções da Retomada33) entre outros pontos. 

                                                                 
33Daniel Aragão e Gabriel Mascaro trabalharam na equipe de produção do fi lme: Cinema, aspirinas e urubus (Marcelo 

Gomes, 2005). 
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Desta maneira, investigamos as características e particularidades entre a produção dos 

cineastas da Retomada e da pós-Retomada do cinema produzido em Pernambuco nos últimos anos, 

especialmente, do Baile perfumado (1997) até meados de 2012, ano de lançamento do longa-

metragem, O som ao redor.  

Neste período, foram realizados vários filmes de ficção e documentários no estado de 

Pernambuco. Todavia, nosso objetivo foi desvendar os pontos nevrálgicos em que houveram 

rupturas ou criações de novos mecanismos e formas de produção e não nos determos 

pormenorizadamente nas análises fílmicas no sentido estético. Porém fizemos sim algumas 

incursões nesta direção.  

Pesquisamos qual a importância da cinefilia para efetivação da brodagem enquanto 

estratégia de sobrevivência de uma cinegrafia que exige esforços recíprocos dos seus realizadores 

para a conclusão de seus trabalhos. 

Empreendemos ainda nossas investigações ao grau de importância do Funcultura 

Audiovisual para as condições de realização desta nova “safra” de realizadores e de filmes no 

estado de Pernambuco e, consequentemente, para toda o setor do audiovisual estadual. O Fundo 

financia não só projetos estritamente fílmicos, como também cineclubes, oficinas34de audiovisual, 

pesquisas, festivais35de cinema entre outras iniciativas que buscam abarcar as competências: 

produção, exibição, distribuição e difusão do cinema realizado em Pernambuco tanto em esfera 

nacional quanto internacional. 

 

1.2. AUSÊNCIA DE UMA CADEIA PRODUTIVA 

 

 Como expediente comparativo do processo de autonomização da produção do audiovisual 

norte-americano e, até agora, inevitabilidade da intervenção pública no setor cinematográfico 

brasileiro, vamos trazer um pouco a história da consolidação da indústria de cinema nos EUA e os 

elementos que a fizeram ser hegemonicamente predominante face às outras cinegrafias, para 

fazermos um cotejo da ausência crônica da participação do mercado no cinema brasileiro. 

Para Pierre Bourdieu (2011a, p. 99 grifo nosso) em seus estudos sobre a formação do campo 

artístico e intelectual europeu: 

 

 

                                                                 
34Um exemplo de oficina dada por um cineasta a não cineasta ocorreu no 24º Festival de Inverno de Garanhuns, 2014. 
Disponível em: <http://www.ctcd.com.br/2014/07/curso-de-direcao-para-documentarios-no.html> Acesso em: 4 de 
set. de 2014. 
35O principal festival hoje de cinema em Recife, O Janela Internacional de Ci nema do Recife tem financiamento do 

Funcultura. Disponível em: <http://www.janeladecinema.com.br/2014/> Acesso em: 4 de set. 2014. 

http://www.ctcd.com.br/2014/07/curso-de-direcao-para-documentarios-no.html
http://www.janeladecinema.com.br/2014/
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A história da vida intelectual e artística das sociedades europeias revela-se através 
da história das transformações da função do sistema de produção de bens 
simbólicos e da própria estrutura destes bens, transformações correlatas à 
constituição progressiva de um campo intelectual e artístico, ou seja, à 
autonomização progressiva dos sistemas de relações de produção, circulação e 
consumo de bens simbólicos 
 
 

Em face da citação do sociólogo francês, podemos tomar como exemplo, de forma a ilustrar 

pelo contraste do modelo brasileiro de produção cinematográfica, o processo de autonomização da 

indústria cinematográfica hollywoodiana. Desde 1907, quando a indústria de cinema estadunidense 

pensou uma forma em que os filmes começassem a utilizar convenções narrativas especificamente 

fílmicas (uma narrativa com início, meio e fim e respondendo as próprias demandas), na tentativa 

de construir enredos autoexplicativos, com menos ações físicas e uma maior complexidade na 

construção das personagens, o cinema norte-americano vem galgando patamares de autonomia 

dentro e fora de suas estruturas narrativas.   

Com esses mecanismos formais na linguagem fílmica, o cinema hollywoodiano adquiriu 

contornos próprios, para além do teatro, junto com toda uma série de mudanças no interior do 

próprio setor do cinema. Estava sendo lançada as bases do que surgiria futuramente – a indústria de 

cinematográfica hollywoodiana. 
Somado a esta nova estrutura narrativa que ajudou a consolidar uma certa cultura do olhar, 

de como ver os filmes e de identificá-los e se identificar, após dois anos, em 1909, os produtores de 

cinema estadunidenses criaram a Motion Picture Patents Company (MPPC) que foi criada com o 

intuito de regulamentar a distribuição e a venda dos filmes. E por intermédio da Edison e a 

Biograph (duas grandes produtoras na época) a MPPC buscou receitas nas cobranças sobre patentes 

dos direitos autorais dos filmes.  

Um dos grandes objetivos da MPPC era atrair a classe média estadunidense para os cinemas, 

espaços até então mal administrados, sujos e inseguros. Com a MPPC houve uma tentativa de 

padronização das salas de exibição que deveriam oferecer um mínimo de conforto e segurança para 

os espectadores e segundo Mascarello (2006, p. 27) “para tal, tinha de atrair as classes médias, 

transformando o cinema no divertimento de ‘todas as classes sociais’, e não mais no chamado 

‘teatro de operários’. Em 1909, a MPPC oferecia seus filmes como ‘divertimentos morais, 

educativos e sãos’” (GUNNING apud MASCARELLO, 2006, p.76). 

Neste diapasão, os produtores de cinema norte-americano viram o cinema como uma 

expressão artística eminentemente comercial e, para isso, o converteram em um veículo para o 

grande público. De início, eles optaram por um cinema de entretenimento, quer dizer, voltado para 

o mercado de espectadores, diferente da concepção dos realizadores brasileiros que, em grande 
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medida, miraram o filme de arte, salvo as exceções da Atlântida e da Vera Cruz que tentaram criar 

uma indústria autóctone de cinema no país.  

O cinema brasileiro, ao longo de sua história (ciclos) negligenciou amplamente a relação 

cinema-mercado (o público). E como diz Randall Johnson (1993, p. 44, aspas do autor) referindo-se 

a um dos pontos altos de nossa cinegrafia: 

 

Como parte do seu projeto para “descolonizar” o cinema brasileiro e sua tentativa 
de criar uma consciência crítica no povo brasileiro em oposição à consciência 
alienada supostamente fomentada por Hollywood, o Cinema Novo adotou uma 
nova atitude com relação ao desenvolvimento industrial do cinema brasileiro e uma 
nova atitude com relação à estética do cinema, privilegiando ideias acima da 
perfeição técnica, política acima do potencial comercial. 
 

 

 Esta negligência do potencial comercial do cinema brasileiro não é, aparentemente, uma 

ação deliberativa dos seus realizadores e gestores (produtores, classe dirigente política etc.) como 

veremos em seguida com a ausência da integração vertical. A história da hegemonia 

cinematográfica hollywoodiana, como vimos brevemente acima, inicia-se já no início do século 

XX. O cinema estadunidense por meio das suas grandes empresas de cinema, conhecidas também 

por – majors36– criaram um modo de produção industrial, tal qual o fordismo das fábricas de 

automóveis, como modo de produção análogo no cinema.  

Com grandes estúdios e vasta divisão social do trabalho no interior daqueles, o cinema 

norte-americano conseguiu desenvolver uma estratégia de produção que ficou conhecida como, 

integração vertical. Em linhas gerais, a integração vertical conseguiu alinhar a produção de uma 

maneira hierarquizada e racional com o intuito de maximizar a produção, distribuição e exibição. 

Ficando, com isso, cada major responsável pelo escoamento de seus produtos além da criação de 

salas de exibição em todo território dos EUA e da publicidade inerente aos seus produtos. 

Não é demais lembrar que durante as guerras que assolaram a Europa na primeira metade do 

século passado, vários realizadores europeus imigraram para os EUA e contribuíram para 

consolidar a hegemonia do cinema estadunidense no pós Segunda Guerra Mundial. Tendo em conta 

que muitos dos seus países, semiarruinados pela guerra, não tinham como pagar os tributos ao 

grande credor – “Tio Sam” – tiveram que abrir seus mercados para a indústria do entretenimento 

norte-americana e, o cinema, foi um dos grandes produtos a invadir a Europa do pós Segunda 

Guerra, enquanto produto de entretenimento em grande escala receptiva.  

                                                                 
36As majors são empresas multinacionais do cinema americano como a: Warner, Fox, Disney, Columbia Pictures e 

Paramount que desde o início do século XX, revolucionaram o modo de se fazer fi lmes nos EUA. Porém, desde o final 
da década de 1940 com a Lei antioligopólio nos EUA, houve uma proibição dos trustes das majors, fazendo com que 
elas se fi l iassem as produtoras independentes, como por exemplo: Mais Filmes, Pandora, Europa, Downtown Filmes e 
MovieMobz. No caso brasileiro, as produtoras independentes entram em contato com as majors em seus escritórios 

nos EUA e trazem os fi lmes que desejam para o território brasileiro. 
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Como exemplo da invasão do cinema estadunidense na Europa do pós Segunda Guerra, foi a 

avidez presente nos jovens da nouvelle vague francesa. Uma das principais criações dos cineastas 

franceses do período foi a “política do autor” dos “jovens turcos” como se referia André Bazin aos 

futuros cineastas J. L. Godard, F. Truffaut, E. Rohmer, C. Chabrol e outros que concebiam – por 

meio de artigos nos Cahires du Cinéma – o cinema estadunidense com uma forte marca “autoral” 

nas produções de Alfred Hitchcock, Nicholas Ray, e Orson Wells, por exemplo. Os “jovens turcos” 

acreditavam que a “meca” do cinema comercial, Hollywood, produzia filmes autorais por meio das 

técnicas inovadoras de um Wells, Hitchcock, Ray e outros que destoavam das produções, segundo 

eles, dos demais filmes da época nos EUA. 

Com a conquista do mercado externo, a divisão do trabalho nos estúdios hollywoodianos e a 

produção de cinema através da integração vertical (produção, distribuição e exibição), o cinema 

norte-americano adquiriu uma escala até então inédita e, como a produção é relacional, o público 

não só dos EUA quanto fora do país, foi socializando-se com esta nova forma de produção 

industrial em escala planetária. Com destaque para a construção de uma forma nova de “olhar” o 

cinema. Quer dizer, esta produção ficou conhecida como o “cinema clássico norte-americano” cuja 

ênfase em certas “regularidades” – grandes planos, enredos de mistério ou crime, rotinização do 

star system etc. – foram sendo exportadas para as demais regiões do mundo.  

As majors como estratégia de ampliação de seu público, criaram uma “extensão” da vida 

dos atores veiculados em seus filmes. Esse marketing, conhecido como star system, consistia na 

divulgação por meio de fotografias, vídeos, notícias e outras peças da vida íntima dos artistas. Com 

essa estratégia publicitária de divulgação da vida privada dos seus elencos, gerou-se um afã pelo 

consumo deste tipo de notícia perante o público cinéfilo que queria saber o que estava acontecendo 

com seus atores e atrizes predileto(a)s.  

O star system, somado com a integração vertical fabril e os recentes mercados abertos na 

Europa do pós Segunda Guerra e dos cinemas latino-americanos por intermédio da “Política da Boa 

Vizinhança” (Good Neighbor Policy37) perpetrada pelo então presidente F. D. Roosevelt em 1933, 

permitiu um maior conhecimento da cultura norte-americana disseminada nos mercados da América 

Latina. Essas iniciativas fizeram ampliar e consolidar a hegemonia cinematográfica estadunidense 

mundo afora.  

                                                                 
37 Essa “Política” foi uma estratégia de expansão política e econômica perpetrado pelos EUA com os países latino -
americanos como tentativa de evitar aproximação do Eixo (Alemanha, Itália e Japão) nos países do cont inente ainda 
na década de 1930. A “Política” iniciou-se em dezembro de 1933 em Montevidéu, Uruguai, e terminou em 1945 com o 
fim da Guerra.  Essa “Política” teve forte impacto no Brasil  pois nos foi apresentado amplamente, o american way of 

live, o estilo de vida americano que foi criado a partir do New Deal de F. D. Roosevelt. Dentro das iniciativas, estava o 
investimento e a venda de tecnologia americana para os mercados latino-americanos. É desta época a viagem de 
Carmen Miranda para os EUA e a criação do Zé Carioca por Walt Disney como prova da “Política de Boa Vizinhança”. 
Com isso, a singular distância cultural entre os estadunidenses e os latino-americanos estreitou-se, e o cinema foi o 

grande “elo” desta cadeia que então se formava. 
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Assim, a supremacia que estava consolidando-se no campo bélico, econômico e político, 

ganha contornos culturais, imateriais e ideológicos, pois o “estilo de vida norte-americano” toma 

campo a partir da pulverização de sua indústria cultural em escala global graças as suas 

mercadorias, à música e ao cinema como “braços” simbólicos da “democracia”, da “justiça” e da 

“liberdade” de um capitalismo mais “humanizado” devido ao fordismo-keynesiano dos anos F. D. 

Roosevelt (HARVEY, 1996). 

Porém, a lei contra os oligopólios das majors inviabilizou a integração vertical empreendida 

por elas anos atrás na produção dos seus filmes. Com o fim do modo de produção fabril da indústria 

cinematográfica de Hollywood, o campo cinematográfico norte-americano teve que se readequar 

por meio da cooperação comercial com as produtoras independentes para não cair na lei contra os 

oligopólios. Da cadeia oriunda da integração vertical (produção, distribuição e exibição), as majors 

ficaram com a distribuição – parte mais onerosa do processo devido ao tamanho continental do país 

e da própria dificuldade inerente a esse processo. Já as produtoras independentes ficaram imbuídas 

da produção dos filmes e de boa parte das dificuldades provenientes dessa fase da cadeia produtiva. 

Mesmo em parceria com as produtoras independentes, o campo cinematográfico norte-

americano tinha dificuldades para equalizar suas contas. Essa crise que se abateu sobre a indústria 

cinematográfica estadunidense desde a proibição dos oligopólios no final da década de 1940, só foi 

contornada na década de 1970. Entre as décadas de 1950 e 1960, o “cinema clássico” 

hollywoodiano sobreviveu sem gerar grandes receitas para seus estúdios, devemos lembrar que é o 

período de ascensão de algumas cinegrafias europeias do pós Segunda Guerra (nouvelle vague na 

França e neorrealismo na Itália) junto com o cinema japonês e o brasileiro (a tentativa de 

industrialização do cinema com a Atlântida e a Vera Cruz), por exemplo. 

Já na década de 1970, o cinema norte-americano assistiu ao surgimento da geração de 

cineastas que estavam também preocupados com os meandros da realização e produção dos seus 

filmes. Entre os cineastas desta geração podemos destacar: Steven Spielberg, Martin Scorsese, 

Georges Lucas, Francis Ford Coppola, Woody Allen e outros que ficaram conhecidos como a 

geração dos “diretores produtores”. Neste contexto, houve também um esgarçamento da linguagem 

do “cinema clássico norte-americano”. Os épicos de estúdio, os westerns, o cinema noir se 

esgotaram enquanto narrativa e abriu-se espaço para filmes com orçamentos mais “modestos”, 

tendo a rua e a vida burguesa nos apartamentos como motivos dos filmes. 

O que então esta geração fez para retornar a viabilidade econômica do cinema norte-

americano? Eles conseguiram criar uma maneira de fazer com que as produções voltassem a dar 

retorno financeiro sem regressar a integração vertical. Eles fizeram do cinema um pacote 

multimídia de entretenimento. Isto é, não faziam apenas um filme e o distribuía e o exibia, havia 

agora certos produtos agregados aos longas-metragens como, por exemplo: bonés, camisetas, trilha 
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sonora, desenhos animados, vídeo games etc., (a Disney tentou empreender este mecanismo de 

produção na década de 1950 de maneira menos sistêmica) como ilustração deste pacote multimídia, 

entre outros exemplos, está a série Star Wars38 (George Lucas, 1977) que conseguiu agregar 

produtos até então insociáveis a um filme como os relatados acima. 
Somado a um anseio do público da referida década (1970) já familiarizado com as narrativas 

de ficção científica que eram best-sellers na época39, sem contar os avanços tecnológicos que 

permitiram a empreitada de George Lucas na sua série de filmes Star Wars, o cinema norte-

americano estava desenvolvendo mecanismos de retorno financeiro para além da integração vertical 

de sua produção pregressa. Para termos uma ideia do sucesso de Star Wars, hoje ela é a franquia 

mais lucrativa, contando com todos os seu produtos agregados, do mundo. Estima-se que a 

Lucasfilm40 esteja avaliada em 30 bilhões de dólares e foi comprada pela The Walt Disney Pictures 

por de 4,5 bilhões de dólares em 2012. 

Com a estratégia multimídia proveniente da década de 1970 (outro filme que fez muito 

sucesso na década foi Tubarão [Steven Spielberg, 1977]), a indústria cinematográfica 

hollywoodiana voltou a ser um produto com alta margem de rentabilidade econômica. Devemos 

lembrar da ampla relação, a partir das décadas de 1980 e 1990 do cinema com a tevê (aberta e 

fechada), convertendo ou adaptando seus conteúdos em seriados de todos os gêneros – sitcoms, 

dramas adolescentes, investigações policiais e outros – o que abriu mais um nicho de mercado 

altamente rentável e que hoje está competindo pari passu com a indústria do cinema no mercado 

doe audiovisual dos EUA. 

Diante desta breve apresentação sobre um dado período histórico do cinema norte-

americano e sua trajetória em busca de independência financeira frente aos órgãos governamentais, 

podemos falar em um “campo cinematográfico brasileiro”? Ou da profissão de cineasta? A título de 

exemplo, veremos o depoimento dado à Lúcia Nagib pelo cineasta Emiliano Ribeiro (NAGIB, 2002 

p. 387, grifo do autor) por ocasião do encerramento da Embrafilme e do Concine nos anos Fernando 

Collor: 

 

Havia cerca de dois anos, eu vinha preparando um filme chamado A viagem de 
volta, a história de adolescentes viciados em cocaína. [...] Na época, a lei de 
incentivo era a Lei Sarney, e eu já tinha conseguido levantar cerca de um quarto do 
orçamento do filme. Quando veio o confisco, fiquei meses parado dentro de casa, 

                                                                 
38 No ano de lançamento, 1977, Star Wars arrecadou ao redor do mundo o montante de $ 460,998,007.  
Disponível em: <http://cinepop.virgula.uol.com.br/moviepop/bilheterias100.htm> Acesso em: 19 de ago. 2014. 
39 Os l ivros de Arthur Clark que escreveu e foi co-roteirista do fi lme 2001: uma odisseia no espaço (Stanley Kubrick, 
1969), os l ivros de Isaac Asimov entre outros eram best-sellers no mercado editorial norte-americano. 
40 Fonte com a estimativa do valor global da produtora Lucasfilm, responsável pela série Star Wars.  
Disponível em: <http://www.coruscantdaily.com.br/2012/11/a-lucasfilm-foi-vendida-a-preco-de-banana.html> Acesso 

em: 19 de ago. 2014. 

http://cinepop.virgula.uol.com.br/moviepop/bilheterias100.htm
http://www.coruscantdaily.com.br/2012/11/a-lucasfilm-foi-vendida-a-preco-de-banana.html
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porque vi que minha profissão tinha acabado, Collor extinguira a profissão de 
cineasta.  
 

 
 Em relação à citação acima, podemos afirmar que a profissão de cineasta no Brasil sofreu 

um verdadeiro “abalo sísmico” durante os anos neoliberais do governo Fernando Collor (veremos 

mais detidamente em seguida) e mostra o grau de dependência econômica que a profissão possui 

diante das instâncias governamentais. Uma profissão que não consegue se autonomizar, vivendo 

cronicamente sob os imperativos do poder executivo que a qualquer momento pode “extingui-la” 

segundo a terminação do cineasta Emiliano Ribeiro.  

Vários cineastas (NAGIB, 2002) no período F. Collor, vendo suas atividades cerceadas pela 

escassez de recursos devido a uma decisão unilateral do governo, migraram para outros setores da 

atividade audiovisual. Ora eles trabalharam com publicidade, ora trabalharam na tevê. Esse 

movimento já ocorria antes de F. Collor, porém é no período da administração do político alagoano, 

que essa indeterminação na profissão de cineasta se radicaliza.  

No caso da produção cinematográfica pernambucana, ela está exportando para a Região 

Nordeste uma forma de distribuição e exibição dos seus conteúdos, em forma de nicho, para outras 

cidades, como por exemplo, Fortaleza que há mais de um ano conta com a sala do Cinema do 

Dragão-Fundação Joaquim Nabuco na capital cearense. As salas completaram um ano41 no mês de 

setembro de 2014 e conseguiram levar mais de 50 mil espectadores com exibição de longas-

metragens de mais de 28 países. 

Dentro da comemoração de um ano de existência do Cinema Dragão-Fundação Joaquim 

Nabuco, ocorreu o primeiro FAROL – Festival Internacional de Cinema de Fortaleza – que levou às 

telas o filme A história da eternidade (Camilo Cavalcanti, 2014) vencedor do Festival de Cinema de 

Paulínia42 em 2014, além das mostras do cinema internacional. Durante o Festival, ocorreu também 

o II Encontro Nacional de Programadores de Salas Alternativas de Cinema, nos dias 5, 6 e 7 de 

setembro. Seu objetivo foi pautar um ideal antigo dos programadores de salas alternativas de 

cinema no país: criar uma rede entre as pequenas salas de cinema do Brasil para torná-las mais 

fortes; conhecendo as experiências de cada um e fortalecendo vínculos com as distribuidoras etc. A 

primeira edição deste evento ocorreu em 2009 na Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), em Recife. 

Em 2015, estima-se também a construção de mais uma sala de cinema em Recife sob 

curadoria da Fundaj, a sala será construída dentro de uma das sedes da Fundação Joaquim Nabuco, 

no bairro de Casa Forte. A Fundaj já conta com uma sala no bairro do Derby (Sala José Carlos 

                                                                 
41 Disponível em: <http://www.cinemadodragao.com.br/blog/> Acesso em: 4 de set. 2014.  
42 O Festival de Paulínia concede ao melhor longa -metragem de ficção o prêmio de R$ 250 mil. 

http://www.cinemadodragao.com.br/blog/
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Cavalcanti Borges). A sala em Casa Forte irá se chamar: Cinema do Museu43. Além deste novo polo 

destinado às exibições de filmes fora do circuito comercial, especialmente, haverá também a 

inauguração de mais três salas na capital pernambucana nos moldes da Fundaj.  

A primeira delas será na UFPE44, no Campus João Amazonas, Cidade Universitária. As 

outras duas, dentro do projeto de revitalização do Cais do Porto do Recife, localizado no Bairro do 

Recife, serão construídas sob as diretrizes do Itaú Cultural45. 

A sedimentação destas salas com enfoque no circuito “alternativo” de cinema, fora do 

enfoque comercial que prioriza a exibição dos chamados blockbusters (arrasa-quarteirões), 

demonstra a efervescente cinefilia na capital pernambucana nos últimos anos. Todas essas 

iniciativas levantam uma pergunta impertinente: quem frequentará essas salas? Acreditamos que a 

socialização do público brasileiro com o seu cinema não deveria estar relacionada apenas com a 

maior oferta de espaços para a recepção das suas produções, como também com uma maior 

aproximação do público com o cinema pela televisão, por exemplo. E com as salas dos shoppings 

centers espalhadas pelo país por intermédio, talvez, do regresso da cota de tela ou por uma 

legislação que assegure, por enquanto, a permanência do cinema nacional dentro destas salas.  

Outro fator também é a constante presença do Estado em boa parte destas novas salas, não 

devemos nos esquecer que a Fundaj e a UFPE são instituições vinculadas ao poder executivo, quer 

dizer, mesmo buscando vias “alternativas” para a distribuição dos filmes, o Estado continua 

presente na construção e manutenção destas salas de exibição. Ou como diz o cineasta José Inácio 

de Melo Souza (MELO SOUZA, apud MARSON, op. cit., p. 42): 

  

O cinema brasileiro, representado por seus cineastas e produtores, nunca 
abandonou o Estado, mesmo quando achava que o modelo intervencionista 
da Embrafilme tinha falido. O Estado, como vimos, nunca abandonou o 
cinema brasileiro. O contexto apenas ficou um pouco mais esquizofrênico, 
um pouco mais ensandecido. Nesse atestado de confusão mental, a 
proposta de Jean Claude Bernardet de valorização da figura do produtor só 
poderia redundar em elogios vazios, em mais um ponto de expansão para a 
tradicional verborragia rococó de alguns cineastas. A favor ou contra, a 
única saída estava nos cofres estatais (ou municipais) 
 
 
 

Algumas das estratégias trazidas pelo setor do audiovisual brasileiro nas exemplificações até 

aqui abordadas, trazem de maneira resumida, alguns caminhos trilhados pela cinegrafia nacional de 

                                                                 
43 Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2424:fundaj -anuncia-

novos-investimentos-no-setor-audiovisual&catid=44:sala-de-impressa&Itemid=183> Acesso em: 4 de set. 2014. 
44 Disponível em:<http://estudante.ufpe.br/2014/05/14/cinema-da-ufpe-tambem-vai-exibir-fi lmes-em-35mm/> 
Acesso em: 4 de set. 2014. 
45 Disponível em: <http://www1.leiaja.com/cultura/2013/12/07/espaco-itau-de-cinema-aporta-em-recife/> Acesso 

em: 4 de set. 2014. 

http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2424:fundaj-anuncia-novos-investimentos-no-setor-audiovisual&catid=44:sala-de-impressa&Itemid=183
http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2424:fundaj-anuncia-novos-investimentos-no-setor-audiovisual&catid=44:sala-de-impressa&Itemid=183
http://estudante.ufpe.br/2014/05/14/cinema-da-ufpe-tambem-vai-exibir-filmes-em-35mm/
http://www1.leiaja.com/cultura/2013/12/07/espaco-itau-de-cinema-aporta-em-recife/
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maneira bem específica, em contraste com o movimento em busca da autonomização do campo 

cinematográfico nos EUA.  

 Em seguida vamos ver brevemente os acontecimentos que levaram à Retomada46 da 

produção cinematográfica no Brasil e em Pernambuco para depois entrarmos nos meandros do 

Funcultura, o Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco que desde 2003 vem facilitando a 

produção em audiovisual e demais linguagens artísticas em Pernambuco. 

 

1.3. OS EXTERTORES DO CINEMA BRASILEIRO: O REINÍCIO DE MAIS UM CICLO 

DE PRODUÇÃO – A RETOMADA 

 

 Os anos Fernando Collor (1990-1992) foram para a política cultural do país uma tragédia, 

acima de tudo. O cinema brasileiro foi lançado da noite para o dia à maré neoliberal decorrente da 

administração do político alagoano. A cultura passou a ser assunto do mercado e tinha que se ater 

com ele.  

Em março de 1990, Collor acabou com o Ministério da Cultura que a partir daquele 

momento iria ser uma Secretaria dentro do Ministério da Educação e, na área do audiovisual, em 

apenas um decreto encerrou às atividades do Concine ([1976-1990] órgão até então responsável 

pela fiscalização do mercado e da indústria do cinema no Brasil, era também responsável pela 

fiscalização da exibição dos filmes nacionais nos cinemas conhecida como, cota de tela) e a 

Embrafilme ([1969-1990]a empresa brasileira de filmes estatal criada para financiar, distribuir e 

também coproduzir os filmes nacionais). 

 Com o rumo neoliberal impresso à política brasileira durante o governo F. Collor, o cinema 

já enfraquecido devido à ausência de integração vertical – produção, distribuição e exibição dos 

seus conteúdos na esfera econômica –, e sem a parceria com a televisão no país (tão caro ao 

restabelecimento do cinema hollywoodiano após a crise dos anos 1940) o cinema padeceu de 

mecanismos alternativos de viabilidade para além das expensas governamentais. 

No Brasil, a tevê (com destaque para a Rede Globo devido aos incentivos dos militares a 

partir da segunda metade dos anos 1960 como falamos acima) conseguiu modernizar seu parque 

tecnológico com a importação de equipamentos, capacitação de técnicos e um forte aparato 

distribuidor dos seus conteúdos com alcance nos lares brasileiros a partir da década de 1980, sem 

contar todo o star system ao seu dispor. Logo, o cinema nacional sem a integração vertical e sem 

                                                                 
46 O termo Retomada é oriundo do jornalismo e ganhou efetivação pelo constante uso apesar de suscitar em sua 

substantivação, um processo contínuo pregresso que foi temporariamente encerrado e depois de um novo alento 
ganhou força ulteriormente, o que não condiz com a história do cinema brasileiro que é feito de ciclos e não de uma 
“pausa” seguida de Retomada. Mas, a título de simplificação e coadunação c om a vasta bibliografia do tema, vou 
seguir usando a expressão Retomada para se referir ao cinema produzido no Brasil  a partir da metade da década de 

1990. 
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um maior diálogo com a tevê, declinou por conta da diminuição do Estado brasileiro com o governo 

Fernando Collor. A fórmula neoliberal do “Estado mínimo” estendeu-se ao cinema nacional. 

 Os ventos neoliberais que vinham grassando no Ocidente desde a década de 1970 com as 

administrações de Margaret Thatcher e Ronald Reagan na Inglaterra e EUA, respectivamente, 

chegaram ao Brasil por intermédio da administração de Collor. Uma característica marcante deste 

governo foi abrir a economia brasileira até então relativamente fechada ao mercado externo devido 

à ortodoxa política econômica dos militares, (ibid., 1988) ao capital estrangeiro. Com isso, o setor 

cultural (ornamental dentro da esfera neoliberal) brasileiro sofreu mudanças drásticas, 

principalmente no cinema que historicamente sempre teve uma relação muito estreita com o Estado. 

Nesta conjuntura, o cinema brasileiro deparou-se com mais um agravante: obsoleto em 

equipamentos e sem a cota de tela (com o fim do Concine) nas salas nacionais para se defender um 

pouco da torrente hollywoodiana. Com isso, o caminho ficou livre para a indústria cinematográfica 

norte-americana consolidar ainda mais sua presença. Em termos de números de espectadores, o 

percentual do cinema brasileiro caiu vertiginosamente, tendo em vista que além do caminho livre 

para o cinema norte-americano e o fim da cota de tela com o encerramento do Concine, a produção 

cinematográfica brasileira quase foi zerada no período. Em 1992 foram produzidos e lançados no 

mercado interno apenas três filmes, contra a média de oitenta filmes por ano durante a década de 

1980 (MARSON, 2006). 

 O mercado cinematográfico mundial exigia uma flexibilidade na produção que só o cinema 

estadunidense possuía até então, lembrando que após a lei contra os oligopólios, as majors uniram-

se às produtoras independentes e as empresas de entretenimento formando com isso vastos 

conglomerados multimídias cujos filmes eram mais um produto – o principal – dentro de um pacote 

que envolvia diversos produtos como falamos anteriormente.  

Assim, no período neoliberal das décadas de 1980 e 1990 no mundo Ocidental, o cinema 

hollywoodiano tinha deixado sua produção fabril (fordista ou “rígida”) para adotar uma lógica 

“flexível”. Enquanto o cinema brasileiro não teve uma estratégia de sobrevivência para além do 

Estado, a nossa produção cinematográfica não era “rígida” (industrial) tampouco “flexível” 

(HARVEY, 1996). 

 A situação do cinema nacional apenas tivera um alento adicional com uma nova política 

estatal para o setor, após a posse de Sérgio Paulo Rouanet na pasta da Secretária de Cultura, 

sucedendo Ipojuca Pontes – Secretário que lançou, sob os auspícios de Collor, à cultura brasileira 

ao mercado e com uma comunicação “ruidosa” com a classe dos cineastas, tendo baixa aceitação 

nos setores culturais do país.  

Destarte, a pressão dos cineastas brasileiros exigindo o retorno dos investimentos estatais 

para o setor, Rouanet (doutor em ciência política e diplomata) um intelectual com um trânsito mais 
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“harmonioso” com a categoria dos cineastas, toma posse na Secretaria no final de 1990. Com o 

novo Secretário, o cinema volta a ter relações de mecenato público – uma maior abertura para 

captação de investimentos. Com S. P. Rouanet abriu-se a possibilidade de um diálogo maior com a 

classe dos cineastas e deste contato surgiu, após cinco meses da tomada de posse do novo 

Secretário, em agosto de 1991, mas só aprovada pelo Senado em dezembro, a Lei Nº 8.31347. 

Também conhecida como Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC ou Lei Rouanet, 

sucessora da Lei Sarney para as diretrizes culturais no país. A Lei Rouanet, ainda em vigor, tenta 

abarcar todo o espectro da cultura brasileira: 

  

O projeto de Rouanet envolve, portanto, três áreas: o patrocínio direto do Estado, 
através do FNC [Fundo Nacional de Cultura]; a venda de cotas de patrocínio para 
financiar espetáculos, publicações e equipamentos através do FICART [Fundos de 
Investimentos Culturais e Artísticos]; e o patrocínio direto dedutível do imposto de 
renda, através do Incentivo a Projetos Culturais. A principal diferença entre a lei 
Rouanet e a sua antecessora, a lei Sarney, é que agora os projetos têm que ser 
previamente aprovados pelo governo federal, através de uma avaliação do mérito, 
da viabilidade financeira e do orçamento do projeto. Mas essa avaliação rigorosa 
torna o processo de produção artístico mais lento e burocrático, e sobre isso 
recaíram as principais críticas que a lei Rouanet recebeu por parte da imprensa e 
dos produtores culturais48 
 

 

 Com Rouanet a política pública para a cultura encontrou um meio termo palatável entre os 

setores culturais do país. O Estado não seria mais o intervencionista incondicional dos tempos da 

Embrafilme tampouco lançaria à cultura no laissez-faire do mercado. O cineasta que desejasse 

aprovar alguns dos seus projetos teria que submetê-lo à Secretaria de Cultura. Em seguida, o projeto 

tramitaria por uma comissão de 14 membros, sendo sete do poder executivo e sete da classe 

cinematográfica.  

 Em suma, com a Lei Rouanet o cineasta poderia captar até 80% do orçamento global da 

produção através do FICART que, segundo o Secretário49 em entrevista concedida ao Programa 

Roda Viva (1991), foi criado com a intenção de isentar o Estado do papel de intervencionista direto 

nos projetos culturais com possibilidades de retorno financeiro. Como um mecanismo de bolsa que 

permite captação de recursos no mercado de capitais, o projeto teria que passar pela Comissão da 

Secretaria, se aprovado, o produtor ganharia certificados que lhe chancelaria ir a campo captar 

financiamento com o setor privado através da política de dedução fiscal da Lei Rouanet. As 

empresas que financiassem as produções culturais iriam ter seus gastos deduzidos no imposto de 

renda. 

                                                                 
47 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8313cons.htm> Acesso em: 19 de ago. 2014. 
48 (Ibid. 2006, p. 44 grifos nossos)   
49 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zgkAWNeXJwo > Acesso em: 20 de ago. 2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8313cons.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zgkAWNeXJwo
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 Por fim, apesar das críticas à grande burocracia e morosidade da Lei Rouanet em julgar os 

projetos artísticos a contento, houve um debate no interior da classe cinematográfica em relação aos 

recursos retidos nos cofres da Embrafilme por ocasião de sua extinção. Estes recursos seriam 

alocados em futuros trabalhos e no inédito Prêmio Resgate do Cinema Brasileiro. Esse prêmio 

suscitara o início da Retomada do ciclo cinematográfico brasileiro com o filme, Carlota Joaquina, 

princesa do Brazil (Carla Camurati, 1995). 

 Esse breve escrutínio da Lei Rouanet é de grande relevância para entendemos a formulação 

da Lei do Audiovisual no governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-1998 e 1998-2002) e do 

Programa de Fomento à Cultura do Estado de Pernambuco, o Funcultura-PE. 

 

1.4.A RETOMADA DO CINEMA EM PERNAMBUCO: DO BAILE AO CINEMA, 

ASPIRINAS E URUBUS 

 

 Se o filme de Carla Camurati, Carlota Joaquina, princesa do Brasil (1995) é considerado o 

marco da Retomada do cinema no Brasil por ter sido realizado com o prêmio Resgate do Cinema 

Brasileiro, realizado com recursos oriundos dos cofres da extinta Embrafilme. O longa-metragem de 

Lírio Ferreira e Paulo Caldas, Baile perfumado (1997) é considerado o início da Retomada do 

cinema em Pernambuco. Tendo em conta que os últimos longas de ficção realizados em 

Pernambuco tinham sido O palavrão (Cleto Magalhães, 1972) e O coelho sai (Firmo Neto, 1942). 

Antes, apenas os longas do Ciclo de Cinema do Recife na década de 1920. Após vinte e cinco anos, 

a dupla de cineastas Ferreira e Caldas resolveu apostar na profissionalização do cinema em 

Pernambuco.  

Ambos já haviam realizado curtas-metragens desde os anos 1980 quando participaram do 

grupo Vanretrô (PAIVA, 2008). O grupo era composto por universitários da classe média recifense 

que sonhavam em trabalhar com cinema e, para isso, estudaram Comunicação Social (exceto 

Cláudio Assis que era estudante de economia na UFPE) no Centro de Artes e Comunicação da 

Universidade Federal de Pernambuco. Comunicação Social era o curso mais próximo da formação 

de cinema que não existia na época no Recife. Juntos eles escreviam roteiros de curtas-metragens 

para os editais da Embrafilme com o intuito de fazer cinema em Pernambuco. Na época, a 

Embrafilme só concedia financiamento para um curta-metragem por ano para toda a região 

Nordeste. 

O grupo Vanretrô que tivera a maioria dos seus membros como os futuros realizadores do 

cinema produzido em Pernambuco na década de 1990, entre eles: Adelina Pontual; Cláudio Assis; 

Lírio Ferreira (que já havia sido assistente de Paulo Caldas nas incursões deste na bitola super-8); 

Paulo Caldas; Samuel Paiva e outros; surgiu a partir de uma proposta estética que mesclasse a 
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“vanguarda com o passado”, como no desdobramento da contração do próprio nome: a “vanguarda-

retrógrada” em uma alusão fortemente oposta aos segmentos da cultura “oficial” do Armorial e do 

Regionalismo, encabeçados, respectivamente, pelo teatrólogo e romancista Ariano Suassuna50 e 

pelo sociólogo Gilberto Freyre51.  

Ariano Suassuna fora Secretário de Cultura da prefeitura do Recife e Gilberto Freyre fora 

pesquisador e um dos fundadores do então Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, futura 

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). Ambos, deslegitimavam os segmentos estéticos que tentassem 

fazer um diálogo entre o tradicional (popular/local) e o moderno (pop/global). 

A década de 1980 não serviu apenas como embrião do cinema que almejava a 

profissionalização em Pernambuco, mas também de toda uma geração de artistas em incubação nos 

segmentos da música, artes plásticas, literatura etc., que buscavam uma via de comunicação mais 

flexível com a cultura popular, misturando-a aos elementos da cultura pop da indústria cultural – 

quadrinhos, hip-hop, rock, ficção científica etc., – que ficou famosa na junção da guitarra elétrica 

com as alfaias ou como diria Chico Sciense & Nação Zumbi: “É hip-hop na minha embolada”. 

Interessa-nos apontar a assimetria (WILLIAMS, 2008) na época das duas culturas no estado 

de Pernambuco: a do Manguebeat/Retomada versus a consolidada e “oficial” representada pelo 

grupo Armorial e pelo Regionalismo que, grosso modo, compreendiam a cultura popular de uma 

forma mais “rígida” onde os afluxos da globalização e da modernidade eram entendidos como 

nefastos à pureza da expressão artística dos extratos populares.  

Tanto o Armorial quanto o Regionalismo são fracções artísticas que o sociólogo britânico, 

Raymond Williams (2008) as denominariam de oficializadas. Em que a existência de certos apoios 

ou promoções em determinado meio ou ramo de uma arte (apoios oficiais) e em alguns casos, em 

determinada estética (as instituições endossando as concepções estéticas do Armorial e do 

Regionalismo, pois seus mentores estavam inseridos nos quadros oficializados, isto é, estavam 

gerindo as políticas públicas para a cultura). 

Essa tipologia criada pelo sociólogo britânico condiz visivelmente com o conflito existente 

entre as concepções do Armorial com o Manguebeat52 ou com o cinema pernambucano da 

Retomada, na década de 1990 (FIGUEIRÔA, 2000, p. 116) 

                                                                 
50Entrevista de Ariano Suassuna no Programa Roda Viva da tevê Cultura em que ele aponta alguns de seus 

posicionamentos em relação à cultura do Manguebeat.  
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FkR_qqmaLk8> Acesso em: 21 de ago. 2014. 
51 Link para o Manifesto Regionalista redigido por Gilberto Freyre em fevereiro de 1926, em que traz vários 
posicionamentos seus em relação à arte moderna  e os sincretismos culturais.  

Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cdrom/freyre/freyre.pdf > Acesso em: 21 de ago. 2014. 
52 O Manguebeat (beat – batida –, ou bit – menor unidade do código binário, a l inguagem dos computadores) foi um 
movimento estético comportamental que existiu durante a década de 1990 em Recife, cujos principais idealizadores, 
Chico Sciense, Fred 04 e Renato L manifestaram um ideário estético que misturasse elementos da cultura popular: 

maracatus de baque-solto e virado; samba; coco; caboclinho; embolada; repente; xaxado com elementos da cultura 

https://www.youtube.com/watch?v=FkR_qqmaLk8
http://www.ufrgs.br/cdrom/freyre/freyre.pdf
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Um dos dados mais positivos desta nova onda de filmes pernambucanos é a 
possibilidade de uma leitura menos rígida das manifestações culturais locais. A 
cultura pernambucana ainda é fortemente marcada pelas concepções herdadas do 
ideário estético e temático dos movimentos regionalistas e armorial, ambos 
calcados numa tradição rural de expressões artísticas e folclóricas. Os mentores do 
armorial, por exemplo, não veem com bons olhos os experimentos que traduzam 
essas manifestações a partir de uma roupagem contemporânea ou que, 
simplesmente, ignorem os seus preceitos conservadores, indo buscar, no universo 
urbano, ou mesmo rural, elementos não consagrados pela cultural oficial.  
 

 

 Nesta direção, os estudos culturais de Raymond Williams apontam que para além dos 

grupos culturais oficializados, estariam também os especializados que nada mais são do que 

fracções de classe (WILLIAMS, 2008; 2012) representando um segmento esteticamente 

assimétrico em relação a sua própria classe de origem. Quer dizer, filhos da burguesia dirigente que 

se levantam contra a sua ascendência. E, dentro da esfera da cultura constroem obras culturais anti-

hegemônicas na sua época e no seu contexto sócio-cultural, como foi o caso da Irmandade Pré-

Rafaelita no século XIX inglês e do Grupo Blumsbury no século XX. Dentro deste contexto, eles 

partem para o confronto contra os oficializados da “cultura oficial”. 

Relembrando que Ariano Suassuna foi Secretário de Cultura da prefeitura do Recife nos 

anos 1980 e Secretário de Cultura estadual na administração do então governador Miguel Arraes 

nos anos 199053, isto é, não era apenas “a voz oficial” fora das tomadas de decisões das políticas 

culturais.  

Salientamos que quando nos referimos à classe não estamos apenas fazendo alusão a uma 

postura monoliticamente estética e política de uma classe em relação à outra, pois dentro de uma 

classe pode haver indivíduos subindo ou descendo de importância devido ao próprio movimento 

inerente à classe em particular, e a sociedade, em geral, principalmente, quando nos referimos às 

obras culturais/artísticas. Desta maneira, dentro dos próprios grupos contestadores como é o caso 

do Movimento Super-8 (que atuou majoritariamente na cena cultural recifense durante o decênio 

1970) havia cineastas que mesmo trabalhando em um suporte “marginal” – a bitola super-8 – 

                                                                                                                                                                                                                        
pop típicos da indústria cultural: guitarras; fi lmes e l ivros de ficção científica; quadrinhos; jazz etc., some-se a isso os 
l ivros do geógrafo pernambucano, José de Castro (Geografia da Fome) c om os sambas de Bezerra da Silva. Em suma, 

essa plêiade de informações seria sintetizada na imagem de uma antena parabólica encrustada no mangue. Entre as 
bandas de destaque do Manguebeat, podemos citar: Chico Sciense & Nação Zumbi; Mundo Livre S/A; Mestre 
Ambrósio; Cascabulho dentre outras. 
53Secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, no Governo Miguel Arraes (1994 -1998). E Secretário de Assessoria 

do governador Eduardo Campos até abril  de 2014. 
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refletiam uma estética “conservadora” nos temas de seus filmes54, pois a tônica da linguagem 

estética do grupo, em geral, era a radicalidade na linguagem fílmica. 

 Além dos oficializados, R. Williams aponta também que há grupos alternativos e os 

contestadores, entre ambos, estes últimos apresentam uma postura mais radical em relação aos 

primeiros. O sociólogo britânico caracteriza os contestadores nas vanguardas artísticas europeias do 

século XX: futuristas, os dadaístas e os surrealistas (WILLIAMS, 2008, p. 70) enquanto os 

alternativos estariam plasmados no Novo Clube Inglês de Arte (1885) e na Sociedade dos Artistas 

Independentes (1884), por exemplo.  

 No caso da classe cinematográfica pernambucana, podemos emular os exemplos acima 

elencando como alternativos os cineastas da Retomada (década de 1990) e os contestadores no caso 

dos realizadores do Movimento Super-8da década de 1970 onde o combate à cultura “oficial” era 

mais explícito e contundente, devido, entre outras coisas, ao caráter amador das produções na bitola 

de super-8. Entendendo aqui a adjetivação de “amador” como um cinema não preocupado com as 

demandas do mercado e, como tal, com profunda abertura para a experimentação formal na 

linguagem fílmica, como são os exemplos dos filmes de Jomard Muniz de Brito, com destaque para 

O palhaço degolado55(1976) – uma crítica contumaz à estética Armorial – e os filmes de Geneton 

Moraes Neto e Paulo Cunha entre outros, os dois últimos conhecidos também como produtores de 

um cinema anarquista56. 

Por outro lado, a maioria dos realizadores da geração de 1970, abandonaram o exercício 

cinematográfico em super-8, entre outros fatores, pela alta oneração do equipamento: a elevação 

nos preços dos filmes Kodak no final dos anos 1970. Muitos deles buscaram atividades 

profissionais fora do cinema propriamente dito, como é o caso de Geneton (hoje jornalista do O 

Globo) e Paulo Cunha (hoje professor do curso de Cinema da UFPE), por exemplo. Ou como 

aponta o sociólogo estadunidense, Howard Becker (BECKER, 2010, p. 12) quando se refere ao seu 

aprendizado na arte fotográfica e à correspondente dificuldade em se adequar às demandas do 

mercado para o setor, no caso, as empresas que produziam os papéis para a revelação dos filmes: 

 

 

                                                                 
54 Como exemplo destas produções, temos alguns trabalhos do cineasta Osmar Godoy que versavam sobre a cultura 

popular pernambucana, como por exemplo: a Missa do Vagueiro em Serrita fi lmado por ele em uma perspectiva 
jornalística nos antípodas do grosso da produção dos demais cineastas do Movimento Super -8. 
55 Link para o curta-metragem, O palhaço degolado (Jomard Muniz de Brito e Carlos Cordeiro, 1976) com roteiro de 
Wilson Araújo de Souza, em que o palhaço chama de “Casa Grande de Detenção da Cultura” referindo-se à Casa da 

Cultura em Recife que foi por muitos anos  uma cadeia e, há uma crítica explícita ao livro do sociólogo G. Freyre, Casa 
Grande & Senzala. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nvm1w-utZXM> Acesso em: 24 de ago. 2014.   
56 A exemplo de um filme “anarquista” praticado por Geneton Morais Neto e Paulo Cunha, está este curta -metragem 
em super-8, chamado: Esses onze aí. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7lFycku23ps > Acesso em 5 

de jan. 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=nvm1w-utZXM
https://www.youtube.com/watch?v=7lFycku23ps
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Alguns meses após o início de minha aprendizagem dos rudimentos de impressão 
neste papel, a Agfa parou de o produzir, e em breve fique a saber, quando passei a 
imprimir em Varilour, fabricado pela DuPont, que imprimir em outro papel 
significava aprender de novo como é que o papel reagia a diferentes tempos de 
exposição e de revelação [...] Evidentemente, eu não era o único a ser afetado cada 
vez que estas empresas deixavam de fabricar os seus produtos. Muitos 
profissionais, para quem isso era mais importante do que para mim, depararam-se 

com problemas semelhantes. 

 
 

            Na citação do sociólogo norte-americano sobre a manipulação dos materiais de revelação 

fotográfica, demonstra o quanto o mundo da arte faz parte de todo um sistema que chega a níveis 

globais, afetando acentuadamente os trabalhos na área. Aconteceu o mesmo com a rarefação dos 

filmes em super-8 da Kodak no caso dos realizadores do Movimento Super-8 em Pernambuco e no 

Brasil dos anos 1970. Esta dimensão do trabalho de H. Becker será trazida novamente no segundo 

capítulo com enfoque na política do autor no cinema.   

Já os alternativos – inseridos aí também os músicos do Manguebeat – que combatiam a 

oficialidade de uma maneira mais “transversal”, não tanto de forma direta, resolveram permanecer 

no Recife e buscaram uma forma de profissionalização para a categoria de cineasta e demais 

segmentos associados – fotógrafos, diretores de arte, roteiristas, cenógrafos, atores etc.  

Os grupos (ou frações) alternativos (WILLIAMS, 2008 pp. 70-71), direcionam suas críticas, 

como assinala o autor: “às instituições tradicionais existentes, comumente no mesmo tipo geral de 

atividade cultural, é quando menos implícita, e frequentemente explícita e direta, como nos casos 

típicos das secessões”. A exemplo dessa prática, temos o caso dos ataques do Manguebeat e do 

cinema da Retomada à “cultura oficial”, com ênfase, ao movimento Armorial. Como ilustra a 

música da Mundo Livre/SA composta por Fred Zero Quatro, O africano e o ariano57em que há uma 

crítica ao “engessamento” da cultura africana, especificamente, pelo ariano (qualquer semelhança 

com o nome de Ariano Suassuna não é mera coincidência). Analisaremos a crítica dos alternativos 

no filme, Baile perfumado (1997) em seguida.  

                                                                 
57 Há quatro séculos a alma humana tem sido um motor / Da inquietação, da resistência, da transgressão / O negro 
sempre quis sair do gueto / Fugir da opressão fazendo história / Ganhando o mundo com estilo / O africano foi levado 

para sofrer no norte e gerou, / entre outras coisas, o jazz, o blues, gospel, soul, / r&b, funk, rock'n'roll, rap, hip hop / 
No centro, o suor africano fomentou o mambo, o ska, / o calipso, a rumba, o reggae, dub, ragga, / o merengue e a 
lambada, dancehall e muito mais  / Mas é o ariano que ignora o africano ou / é o africano que ignora o ariano?” / E ao 
sul a inquietude negra fez nascer, / entre outros beats, o bumba, o maracatu, o afoxé, / o xote, o choro, o samba, o 

baião, o coco, a embolada / Entre outros , os Jacksons e os Ferreiras, / os Pixinguinhas e os Gonzagas, / as Lias, os 
Silvas e os Moreiras / A alma africana sempre esteve no olho do furacão / Dendê no bacalhau, legítima e generosa 
transgressão / É Dr. Dre e é maracatu / É hip hop e é Mestre Salu / Mas é o ariano que ignora o africano ou é o / 
africano que ignora o ariano?”. Disponível em: <http://letras.mus.br/mundo-livre/163317/> Acesso em: 4 de set. 

2014. 

http://letras.mus.br/mundo-livre/163317/
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Como forma de diferenciação entre as ações dos alternativos e dos contestadores em seus 

ataques à “cultura oficial”, cabe aqui a distinção feita pelo próprio R. Williams (WILLIAMS, 2008, 

p. 71, grifos nossos) 

 

Agressões da opinião tradicional contra esses grupos alternativos levaram-nos a 
passar para uma oposição consciente, diversa da divergência consciente, ou da 
apresentação de uma alternativa consciente [...] é importante a diferença existente 
em relação aos grupos inteiramente contestadores, os quais, tipicamente, começam 
com ataques às formas de arte e instituições culturais dominantes, frequentemente 
seguidos de ataques às condições gerais que se acredita deem sustentação àquelas. 
 
 

 Desta maneira, podemos desenhar a trajetória dos alternativos e dos contestadores dentro do 

cinema realizado em Pernambuco e da Cena Manguebeat na música, ambas indo em contramão à 

“cultura oficial” (Movimento Armorial e Regionalista). Os contestadores em seus ataques diretos 

como vimos no exemplo do filme O palhaço degolado (Cf. nota de rodapé 60) à “oficialidade”, 

porém seu ciclo de produção encerrou devido a conjuntura global de escassez do material para 

bitola super-8, entre outros fatores.  

Já com o cinema da Retomada e seu “casamento” com o Manguebeat (os alternativos) a 

trajetória foi outra, essas duas dimensões culturais foram assimiladas pela “cultura oficial”. O 

primeiro a partir do Funcultura em 2003 e, o segundo com a implantação do Carnaval Multicultural 

do Recife sob a primeira administração do prefeito, João Paulo (PT, 2000-2004) em que houve todo 

um empreendimento não só pela ampliação nos investimentos do Carnaval de rua do Recife, como 

também na decantação dos pólos festivos espalhados pela cidade, iniciativa que depois foi tomada 

pelo governo do estado a partir das administrações de Jarbas Vasconcelos (PMDB, 2002-2006) e 

Eduardo Campos (PSB 2006-2010-2014). Em uma palavra, os alternativos conquistaram seus 

espaços pregando uma forma de sincretismo cultural em que o global dialoga com o local – uma 

parabólica incrustrada no mangue58. 

 Lembrando que a disputa entre os alternativos (Manguebeat) e os oficializados (Armorial) 

se deu também dentro do campo jornalístico. Os primeiros associados ao Caderno C do Jornal do 

Commercio (jornal com uma linha editorial mais “moderna”), enquanto os oficializados “sentaram 

praça” no Diário de Pernambuco (jornal com uma linha editorial mas “tradicional”) no seu Caderno 

Viver. A disputa durou toda a primeira metade dos anos 1990 até que o Manguebeat fosse “aceito” 

como manifestação cultural ativa dentro do cenário artístico pernambucano (CARNEIRO LEÃO, 

2008). 

 

                                                                 
58 Símbolo do Manguebeat. 
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 Desde o princípio de suas atividades na década de 1980, os cineastas da Retomada do 

cinema pernambucano desejavam trabalhar com cinema no estado. Dentre eles, o único que fez 

incursões na bitola super-8 foi Paulo Caldas59. Desta forma, na segunda metade da década de 1980, 

Cláudio Assis consegue aprovar um projeto de curta-metragem pela Embrafilme, Henrique: um 

assassinato político? (1986) – que narrava o assassinato, em Recife, do padre auxiliar do Arcebispo 

de Olinda e Recife na época, Dom Helder Câmara, durante a ditadura militar. Como não havia 

escola de cinema no Recife, boa parte da equipe técnica viera da Universidade de São Paulo, 

ligados à Escola de Comunicação e Artes [ECA-USP].  

A equipe da USP que trabalhou no curta e trouxe, além do recurso humano, o tecnológico 

para cooperar com os integrantes do Vanretrô. Aqui, o que nos chamou atenção em relação aos 

cineastas do Vanretrô foi decisão de seguir “a regra do jogo” do cinema no Brasil – buscar os 

editais de fomento à produção, a perene capacitação profissional e a busca por um cinema 

objetivado nos mecanismos de produção, distribuição e exibição dentro do circuito comercial e não 

apenas destinado ao circuito de festivais com seu público especializado. 

 Em maio de 1994, Hilton Lacerda, Lírio Ferreira e Paulo Caldas escreveram o roteiro de 

Baile perfumado, que foi premiado pelo Instituto Brasileiro de Artes e Cultura. Após essa 

premiação, os cineastas foram a campo tentar captar mais recursos para o filme que inicialmente 

estava orçado em US$ 250 mil, porém ao cabo o longa custou US$ 750 mil60.  

Para tentar centralizar o restante do capital necessário e iniciar o projeto, foi montado um 

aparato com toda a incipiente capacitação profissional dos realizadores na época. Os três roteiristas 

juntaram-se com os produtores Aramis Trindade (que iria atuar como o tenente L. Rosas da volante 

na caça a Lampião no Baile), Germano Coelho e Marcelo Pinheiro. Todos saíram em busca dos 

recursos que faltavam para o filme.  

A equipe criou uma estratégia publicitária com o intuito de mostrar o longa-metragem como 

um investimento rentável: outdoors espalhados pela cidade do Recife anunciavam a proposta dos 

realizadores. Outrossim, havia o esquema estabelecido pela Lei Rouanet, os FICARTs – as cotas 

utilizadas pela Lei de Incentivo à Cultura dedutíveis no Imposto de Renda do mecenato privado. A 

partir daí, foram realizadas inúmeras reuniões com empresários em que o projeto do filme foi 

apresentado como um investimento de duplo retorno financeiro: dedução fiscal e publicidade nos 

créditos do longa-metragem.  

O episódio relatado acima demonstra como o grupo de cineastas em meio a um ambiente 

ainda amador tanto para a produção quanto no que diz respeito à legislação e ao patrocínio privado 

                                                                 
59 Paulo Caldas realizou em super-8 o curta Morte no Capibaribe (1984); Nem tudo são flores (1986) e O bandido da 
sétima luz (1986) estes últimos em bitola 16mm e 32 mm, respectivamente. 
60 FIGUEIRÔA, Alexandre. Ibid., p. 107. 
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na região, configurou-se como um processo de cooperação mútua em prol de um ideal comum: 

fazer cinema em Pernambuco. Nesse trabalho coletivo transparece um espírito (geist) de época, 

devemos lembrar que vários integrantes da equipe que fez o Baile perfumado se conheciam desde a 

década anterior, ou antes, muitos eram provenientes do Vanretrô do tempo da graduação em 

Jornalismo no CAC-UPFE como também alguns integrantes da futura cena Manguebeat. Esse 

cooperativismo a partir de então se radicalizara, recebendo a alcunha de: brodagem (veremos mais 

detidamente em seguida). 

 

Enquanto isso acontecia [a produção do curta-metragem Henrique], vale lembrar 
que, no mesmo Centro de Artes e Comunicação da UFPE, um outro grupo de 
estudantes de Comunicação Social dedicava-se eminentemente à música. Havia, 
por exemplo, uma banda punk que empolgava: Mundo Livre S/A. Havia também a 
produção de um programa radiofônico intitulado Décadas, dedicado à literatura, 
cinema e sobretudo às últimas referências do rock mundial. O Décadas era 
veiculado semanalmente pela Rádio Universitária, em um intervalo de tempo que 
compreendeu aproximadamente um ano e meio, entre 1984 e 198561 
 
 

 Chamamos atenção para a citação do professor Samuel Paiva (trabalhou no Baile perfumado 

e foi co-roteirista de Henrique? [1986]) que fez menção à banda Mundo Livre S/A, uma das 

principais do movimento Manguebeat, porque tanto os embriões deste movimento musical quanto o 

futuro cinema da Retomada em Pernambuco, encontravam-se dividindo o mesmo espaço e o mesmo 

espírito (geist) de época no CAC-UFPE. Isto é, os ideais estéticos que na década seguinte (1990) se 

sedimentara, estavam em gestação: a modernização do passado.  

O Manguebeat veio calcado, em grande medida, com o cinema na cidade do Recife (aqui a 

cidade é concebida como epicentro das produções no estado de Pernambuco, por isso, quando nos 

referirmos à cidade, estamos por metonímia [parte pelo todo] nos referindo ao estado de 

Pernambuco) desde a década de 1980 naquilo que R. Williams chama de estrutura de sentimento 

(WILLIAMS, 2012).   

Dentre as fracções de classe que trabalhavam sob a mesma estrutura de sentimento, R. 

Williams exemplifica a fracção Bloomsbury na Inglaterra do início do século XX. Entre os 

membros dessa fracção composta por jovens da elite inglesa de Cambridge, temos o economista 

responsável pelo sucesso do Welfare State, J. M. Keynes e a escritora V. Woolf. Um dos pontos 

centrais do Bloomsbury, segundo R. Williams, foi a ruptura com sua classe social de origem – a alta 

burguesia – para construir laços afetivos (e efetivo) progressistas no sentido de: gênero, orientação 

política visando à equidade social, arte de vanguarda no regaço da produção do grupo entre outras 

                                                                 
61(PAIVA, op., cit., p. 100) 
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posturas que se configuraram modernas não só diante da classe social em que descendiam, mas, de 

modo geral, a sociedade vitoriana inglesa no período.  

A estrutura de sentimento entre as frações musical e cinematográfica em Pernambuco na 

década de 1990 consistia em ampliar o projeto estético em comum: o diálogo entre a cultura popular 

e a pop que vinha sendo discutido desde o decênio anterior por eles enquanto grupos alternativos e, 

no projeto contestatório dos cineastas do Movimento Super-8 durante os anos 1970, nos antípodas 

dos ideários oficializados do Armorial e do Regionalismo. 

Além disso, a década de 1990 abriu um campo de atuação e de estratégia de sobrevivência 

em um ambiente cultural escasso de recursos materiais para as suas realizações. No interior da 

fracção musical e cultural havia um consenso (mesmo que inconsciente) de que: só haveria 

efetivação dos projetos se os realizadores se unissem em prol de algo comum. Tanto o Manguebeat 

quanto a Retomada seguiram neste projeto. Um dos pilares que norteavam a estética do Manguebeat 

era a fórmula oriunda da cultura punk – Do it yourself [DIY] ou faça-você-mesmo. Esse foi o 

espírito que envolveu toda a realização do Baile (como veremos a seguir). Essa cooperação coletiva 

veio a ser conhecida também como brodagem. 

Entretanto, devemos considerar os elementos formativos no que diz respeito à capacitação 

técnica e profissional da geração da Retomada no cinema. Pois ninguém fazia um longa-metragem 

de US$ 750 mil dólares na metade dos anos 1990 (com o câmbio monetário equilibrado a partir da 

política macroeconômica de Fernando Henrique Cardoso e a equidade conseguida frente ao dólar 

através do URV – Unidade Real de Valor –, o Dólar tinha o mesmo valor que o Real na época) sem 

ter antecedentes formativos que os tornassem aptos à captação destes recursos.  

Tanto Lírio Ferreira quanto Paulo Caldas já haviam tido experiências pregressas na direção 

de curtas-metragens ficcionais, em grande maioria, e também na tevê com trabalhos publicitários, 

mas nunca haviam trabalhado em um longa-metragem. O primeiro contato deles com uma equipe 

profissional de cinema ocorreu na segunda metade dos anos 1980 na produção do curta-metragem 

de Cláudio Assis Henrique? (1986) aprovado pela Embrafilme em que vieram da ECA-USP para 

trabalhar no curta, a montadora Vânia Debs (depois desta participação será uma profissional muito 

requisitada nos trabalhos dos realizadores pernambucanos até hoje); o sonoplasta Eduardo Santos 

Mendes e o diretor de fotografia Adilson Ruiz (FIGUEIRÔA, 2000). 

Além deste primeiro contato com os profissionais em audiovisual de São Paulo, vale 

relembrar que houve outro encontro anos depois por ocasião das filmagens do curta-metragem, 

Cachaça (1995) de Adelina Pontual (tinha voltado de Cuba onde fizera o curso de cinema) e 

Maracatu-maracatus (1995) de Marcelo Gomes (tinha voltado da Inglaterra onde fizera curso de 
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cinema). Tanto A. Pontual quanto M. Gomes haviam criado junto com Cláudio Assis a produtora 

Parabólica Brasil62 (referência direta ao símbolo do Manguebeat). 

Os responsáveis pela Parabólica Brasil resolveram rodar os dois curtas juntos como uma 

estratégia de desonerar os custos técnicos e com recursos humanos. Para a realização dos curtas, os 

diretores contrataram a diretora de fotografia com vários anos de experiência no cinema e tendo 

estudado a matéria em Cuba, Jane Malaquias e o técnico de som Roberto Leite que fez a mixagem, 

entre outras dezenas de trabalho de, A idade da terra (Glauber Rocha, 1980). Aproveitando o 

ensejo, a Parabólica Brasil solicitou que Jane Malaquias desse um curso de Fotografia para Cinema 

e Roberto Leite um curso de Som para Cinema. Os alunos do curso foram trabalhar nos curtas e em 

seguida no Baile Perfumado. 

Com esse know-how adquirido nos cursos e nas experiências acumuladas, Lírio Ferreira, 

Paulo Caldas mais a equipe do Baile que contou também com Marcelo Gomes e Adelina Pontual 

como assistentes de direção; e Cláudio Assis na direção de produção, partiram para filmar o Baile 

perfumado.  

O início das filmagens foi em julho de 1995, primeiro nas locações em Recife e depois no 

sertão. A trilha sonora foi toda assinada pelos integrantes do Manguebeat: Chico Sciense & Nação 

Zumbi, Fred 04 e Siba (Sérgio Roberto, instrumentista, cantor e compositor do grupo Mestre 

Ambrósio na época), os dois últimos artistas participam como atores no filme. Com as duas 

gerações reunidas, a da música; com o Manguebeat e a do cinema; com a Retomada, o contexto 

para a estrutura de sentimento estava pronto: todo um esforço em “oxigenar” as concepções sobre 

cultura popular em contato direito com os afluxos da globalização, face-a-face à resistência da 

“oficialidade cultural”, diante desta concepção menos rígida de cultura.  

Outro ponto tangencial entre as duas frações artísticas (Manguebeat e Retomada), foi um 

ideal estético moderno: “o banditismo por questão de classe” de Lampião e seu bando. Em resumo, 

pelos mecanismos de legitimidade e de fortuna crítica, as duas gerações ascenderam dentro da 

“regra do jogo” da cultura brasileira e emularam sua concepção de cultura por meio de um 

hibridismo entre manifestações culturais até então em dissonância no estado de Pernambuco: o local 

representado pela cultura popular (maracatu, coco, embolada, repente etc.); e o global representando 

as influências do pop (hip-hop, quadrinhos, ficção científica, rap etc.). 

Como um dos recortes da pesquisa, circunscrevemos a título de análise, em dois filmes da 

Retomada, além do Baile perfumado, fizemos um vis-à-vis com Cinema, aspirinas e urubus63 

(Marcelo Gomes, 2005) porque acreditamos que estes dois longas são os pontos de partida e de 

                                                                 
62 FIGUEIRÔA, Alexandre. Ibid., p. 103 
63 Entre os dois fi lmes, foram realizados em Pernambuco pela geração da Retomada os longas metragens: O rap do 
pequeno príncipe contra as almas sebosas (Paulo Caldas e Marcelo Luna, 2000) e Amarelo manga (Cláudio Assis, 

2002). 
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chegada, respectivamente, da Retomada do cinema em Pernambuco enquanto produções que 

seguem certas regularidades não só do fazer fílmico como também na diegese (economia interna na 

linguagem dos filmes).  

Para tanto, atentamos para além dos elementos concretos do filme – a base material que 

proporcionou as condições objetivas de realização como, por exemplo: dificuldades inerentes à 

própria elaboração do filme em um contexto de indeterminação para a continuidade do trabalho 

(Recife dos anos 1990) –, nos detemos paralelamente aos signos fílmicos no interior da economia 

interna das obras. Quer dizer, acreditamos que uma investigação sociológica sobre objetos artísticos 

não pode negligenciar a própria linguagem artística. Pois, o cotejo entre a dimensão simbólica e a 

material enriquece o escopo teórico realizado a partir de uma síntese metodológica dos elementos 

internos e externos às obras. 

 

1.5. A MODERNIDADE EM BAILE PERFUMADO E CINEMA, ASPIRINAS E URUBUS 

 

 Baile perfumado64começa com um travelling65de helicóptero com uma câmera Arriflex 35, 

no cânion do Rio São Francisco, nas imediações da barragem de Xingó cujas comportas em breve 

seriam fechadas. Lúcia Nagib66 aponta algumas teses sobre a onipresença das águas com início no 

Cinema Novo de Glauber Rocha tanto em Deus e diabo na terra do sol (1966), que termina com o 

sertão virando mar; e em Terra em transe (1967) que inicia com o mar, como se houvesse uma 

continuidade na “utopia” de uma “terra” – ambos os filmes levam a palavra “terra” como leitmotiv 

alegórico de uma a nação sempre no porvir, o Brasil.  

Nos dois filmes de Glauber Rocha, há os travellings aéreos do mar e, no Baile há o Rio São 

Francisco, outro leitmotiv caro ao sertão nordestino (vide Guimarães Rosa, Grande Sertão: veredas) 

como espécie de continuidade estética de uma cinegrafia que busca a redescoberta do seu cinema 

por meio das águas, como na eterna “descoberta” da “nação” brasileira. 

O que chama atenção nesta cena inicial do Baile é a trilha sonora feita por Chico Science & 

Nação Zumbi (CSNZ). A música executada é Sangue de bairro67 que demostrava, já de início, o 

                                                                 
64Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SnfSvKoYpio> Acesso em: 21 de ago. 2014. 
65Travelling é um recurso de câmera util izado no cinema que busca uma visão geralmente aérea (panorâmica), em 
movimento. 
66 NAGIB, Lúcia. A utopia no cinema brasileiro. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 
67 Link com a letra da música em que Chico Science & Nação Zumbi que trazem à tona vários nomes de cangaceiros 
que compuseram o bando de Lampião: 
Bezouro, Moderno, Ezequiel. / Candeeiro, Seca Preta, Labareda, Azulão. / Arvoredo, Quina -Quina, Bananeira, / 

Sabonete. / Catingueira, Limoeiro, Lamparina, Mergulhão, Corisco! / Volta Seca, Jararaca, Cajarana, Viriato. / Gitirana, 
Moita-Brava, Meia-noite, Zambelê. / Quando degolaram minha cabeça, passei mais dois minutos vendo meu corpo 
tremendo, e não sabia o que fazer. / Morrer, viver, morrer, viver!  
Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/chico-science-nacao-zumbi/sangue-de-bairro.html> Acesso em: 21 de 

ago. 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=SnfSvKoYpio
http://www.vagalume.com.br/chico-science-nacao-zumbi/sangue-de-bairro.html
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caráter inovador da narrativa no que concerne ao sertão do Estado Novo varguista sendo visto e 

ouvido por intermédio dos riffs de guitarra e do banditismo como formas refratárias ao projeto 

autoritário da política varguista pós-1937, ano onde se desenrola o argumento do filme. Chama a 

atenção a inovação estética dos cineastas da Retomada e os músicos do Manguebeat que 

trabalharam na produção do Baile, pois a música executada por CSNZ não é condizente com o 

período representado pelo filme, o que indica uma dimensão de artifício na reinterpretação de um 

passado “moderno”. 

Tendo em vista que o enredo seria ambientado no período entre 1934 e 1938 – anos da 

consolidação da ditadura varguista no Brasil e instituição do Estado Novo a partir de 1937 –, a 

música apontava e realizava o projeto de concatenação do moderno com o popular em uma 

ambientação que, talvez, seja a mais recorrente da cinegrafia brasileira junto com as favelas do Rio 

de Janeiro: o sertão nordestino. Lembrando que este topos foi recriado também pelo Cinema Novo, 

com destaque em Deus e o diabo na terra do sol cuja trilha sonora foi dirigida pelo compositor e 

músico Sérgio Ricardo, na  qual há um forte teor nacional-popular na canção, pois o banditismo do 

cangaço cinemanovista fazia parte de um ideário que concebia a cultura popular por meio de uma 

linguagem fortemente marcada pela luta entre os destituídos do campo contra o latifúndio – tensão 

amplamente alardeada pela estética do Cinema Novo. 

 A trama de Baile perfumado (filme inspirado em fatos reais) conta a experiência do mascate 

libanês Benjamin Abrahão (interpretado por Duda Mamberti) que chegou ao Recife no final da 

década de 1910. Na dinâmica do seu trabalho foi parar em Juazeiro do Norte (Ceará), município que 

tinha como líder político e espiritual, o padre Cícero Romão (interpretado por Jofre Soares) que lhe 

apresentou a Virgulino Ferreira – Lampião (interpretado por Luiz Carlos Vasconcelos).  

Em 1926, no Juazeiro, o mascate toma conhecimento da existência de Lampião e quer 

conhecê-lo, imediatamente, ficou impressionado com a história do cangaceiro e seu bando. Em 

1936 embrenhou-se na caatinga junto a Lampião e seus companheiros para filmar o dia-a-dia do 

grupo com a intenção de vender as imagens como matéria jornalística. Dentre as imagens captadas 

por Abrahão (imagens de arquivo da época são utilizadas e intercaladas no Baile pelos realizadores 

paralelamente às do próprio filme), existem cenas de combate simulado entre os próprios 

cangaceiros. As cenas foram capturadas por uma câmera que fora emprestada ao mascate graças a 

uma produtora de Fortaleza. O filme do libanês conseguiu ser montado e subsequentemente 

apreendido em 1937, já sob a égide do Estado Novo. Em seguida B. Abrahão foi assassinado. 

Seguindo o argumento do filme, em 1926, Lampião fora condecorado Capitão do Exército 

Patriótico Brasileiro sob a benção de Padre Cícero. Porém, no filme vemos a perseguição do 

exército brasileiro contra Lampião e seu bando, as chamadas volantes que em 1938 os encurralaram 

na Serra do Angico (Sergipe) e deram cabo da vida do cangaceiro mais famoso do país.   
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A luta travada pelos cineastas da Retomada no Baile perfumado (lembrando que além de P. 

Caldas e L. Ferreira, compunha a equipe M. Gomes, C. Assis, A. Pontual e H. Lacerda) junto com o 

núcleo do Manguebeat (Siba, Chico Science & Nação Zumbi e Fred 04) foi no sentido de efetivar 

noções pouco ortodoxas, até então na cinegrafia brasileira, em não conceber o passado em uma 

perspectiva fidedigna.  

Havia também o desejo na economia interna do filme (linguagem) em modernizar a história 

de Lampião e seu bando, mostrar e demarcar a partir de uma perspectiva “alternativa” em face do 

cangaço representado pelos filmes da Atlântida68 e do Cinema Novo69, seu lugar dentro da cultura 

“oficial” de Pernambuco e do Brasil70, por meio de formas artísticas de ampla irradiação, o cinema 

e a música. Ou como aponta o cineasta Paulo Caldas71 em entrevista à pesquisa: 

 

Naquele momento assim do Baile né, que tem uma coisa assim interessantíssima na 
trilha (sonora), nós estávamos assim muito perdidos do ponto de vista cultural 
assim... Aquela geração que vinha do curta entre... Se queria fazer um cinema mais 
de influência estrangeira. Se queria fazer uma coisa mais brasileira. Se queria fazer 
uma coisa mais relacionada com a cultura popular, com a cultura pernambucana. 
Toda essa geração que vem... Que trabalhou no Baile como primeiro filme... Como 
primeiro longa e que fez curtas antes... Tínhamos um pouco disso e quando o 
“mangue” (Manguebeat) chegou... Os caras vieram com uma proposta que também 
nos arrebatou como todas às pessoas... Então nos arrebatou também com essa 
proposta de pegar a cultura popular e modernizar o passado, né?72 
 
 
 

 Sobre a citação de P. Caldas, podemos inferir uma tentativa de elaboração empreendida pelo 

cineasta da geração do Super-8, Amin Stemple que fez incursões com os realizadores da Retomada 

– dirigiu junto com Lírio Ferreira o curta-metragem That’s lero lero (1994) – demonstrando, com 

isso, a marca de sucessão e o contato entre as gerações de realizadores de cinema em Pernambuco. 

A. Stemple criou a expressão “Árido Movie” (cf. Anexos) que depois virou título de filme 

de Lírio Ferreira (2004). Esse rótulo foi uma tentativa de A. Stemple e L. Ferreira de categorizar um 

tipo de produção da Retomada tête-à-tête a “umidade” do Manguebeat. Porém, esse apodo não 

vicejou e o momento inaugural da Retomada do cinema em Pernambuco (Baile perfumado) 

continua relacionado com a estética Manguebeat e no ideal comum de ambos no período: 

modernizar o passado, como relatou o cineasta Paulo Caldas. 

                                                                 
68 Aqui nos referimos ao O cangaceiro (Lima Barreto, 1953) 
69 Aqui nos referimos a Deus e o diabo na terra do sol (Glauber Rocha, 1963) 
70 O fi lme foi o vencedor do Prêmio Candango de melhor fi lme do Festival de Brasíl ia, 1996 e teve sua trilha sonora 

também premiada. 
71 Entrevista de Paulo Caldas concedida ao projeto – Masterclasses com cineastas pernambucanos –, no dia 
03/06/2014. Cf. 56’:15”. Disponível em: <http://twitcam.livestream.com/g3idd> Acesso em: 26 de ago. 2014. 
72(CALDAS, Paulo. Entrevista ao Portomídia, 03/06/2014. Disponível em: <http://twitcam.livestream.com/g3idd> 

Acesso em: 5 de set. 2014; 

http://twitcam.livestream.com/g3idd
http://twitcam.livestream.com/g3idd
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No Baile perfumado, percebemos que a figura de Benjamim Abrahão representa o moderno 

adentrando o sertão e o cinema da Retomada, isto é, a mimesis73ser também poiesis. Isso quer dizer 

que o libanês emula a “consciência que vem de fora”. Traz todas as novidades tecnológicas e as 

preferências “modernas” na esteira de sua atividade de mascate cosmopolita que acumulou no 

decorrer dos anos, para desembocar no Sertão/Recife do Baile perfumado.  

É notório no filme a fascinação que o bando tem pelas “boas novas” de B. Abrahão, em 

especial, Lampião e Maria Bonita. O casal é ávido pelas novidades da “cidade grande” – que para 

atingi-la é necessário cruzar o “Velho Chico” (Rio São Francisco): cinema, jazz, uísque, perfumes 

franceses etc., Lampião e seu bando posam maravilhados para a câmera do mascate. Porém, os 

cangaceiros querem também protagonizar as imagens, como evidenciado nas cenas que Lampião e 

seu bando autopromovem-se a partir das imagens (criadas por eles mesmo) realizadas com a câmera 

de B. Abrahão.  

Em síntese, a produção de imagens realizadas no interior do bando de Lampião mimetiza o 

que estava ocorrendo paralelamente com os realizadores do Baile perfumado que, pela primeira vez, 

estavam tendo a oportunidade de filmarem seus projetos em 35mm (cinemão) à revelia da escassez 

de recursos naquele momento (nos referimos especialmente aqui ao Estado enquanto mecenas que 

está voltando a ter um diálogo com o cinema nacional).  

Entretanto, a vontade de exercer a prática fílmica, criar a sua própria linguagem, retratar 

suas posturas, captar o seu sotaque e seu lugar, outrossim, criar suas representações sejam elas 

tradicionais, modernas ou um amálgama de ambas, estão presentes tanto no Baile quanto no interior 

da produção (os realizadores) do Baile perfumado. 

 Já o Estado Novo (aparelho político presente no enredo de Baile perfumado) é 

intervencionista, é ditatorial, quer implantar uma unidade nacional, criar uma única representação 

do que seria a coletividade brasileira a partir de uma postura centralizadora, vertical e hierárquica 

oriunda da Capital Federal com seus políticos cujo único “braço” que estende à população sertaneja 

é o armado.  

O exército é enviado (como fora também durante a recém-proclamada República da “Ordem 

e Progresso” a Canudos) para resgatar a “Ordem e o Progresso” nas paragens dominadas por 

bandidos, líderes religiosos messiânicos com alta irradiação carismática diante da população. O 

Estado e sua política “oficial” são contrários à modernidade e ao sincretismo cultural dos 

“mascates” que adentram sertões oferecendo o que há de “novo” por intermédio da hibridização de 

um internacionalismo estético, seja uma câmera de filmar, uma garrafa de uísque ou na 

representação de um passado repleto de riffs de guitarra.  

                                                                 
73 A mimesis será o “espelho”, a representação da natureza típico das formas artísticas de cunho “realista” que busca 

a indexação com as imagens da realidade, e a poiesis o elemento criativo, inventivo, imaginativo. 
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No contexto biográfico dos realizadores, a capital pernambucana vivia em meados dos anos 

noventa sob a trágica estatística da quarta pior cidade do mundo para se viver, como aponta o 

Manifesto Manguebeat (Cf. Anexos), escrito por Fred 04: 

 

Nos últimos trinta anos a síndrome da estagnação, aliada à permanência do mito da 
“metrópole”, só tem levado ao agravamento acelerado do quadro de miséria e caos 
urbano. O Recife detém hoje o maior índice de desemprego do país. Mais da 
metade dos seus habitantes moram em favelas e alagados. Segundo um instituto de 
estudos populacionais de Washington, é hoje a quarta pior cidade do mundo para se 
viver. 
 

 

Dentro deste contexto de precarização dos recursos materiais e simbólicos no Recife dos 

anos 1990, como está descrito no Manifesto Mangue, não só os músicos tiveram que reinventar uma 

estética a partir de uma “parabólica incrustrada no mangue”, isto é, a globalização sendo inserida a 

partir de seu contato com o “lixo” local do bioma típico da cidade do Recife às margens dos rios 

(mais uma vez a água), o mangue, mas também os cineastas do Baile perfumado.  

Os realizadores do Baile – geração dos curtas-metragistas dos anos 1990 – buscaram 

ressignificar o passado (modernizando-o) como estratégia de contorno à precariedade presente. O 

filme traz uma estética da colagem que mistura o pop universal (exemplificado na guitarra elétrica 

da CSNZ) com a cultura popular (exemplificada na rabeca de Siba no filme) como “solução” 

ética/estética ao impasse da cultura local com a global. Com isso, podemos dizer que tanto Baile 

perfumado quanto o Movimento Manguebeat compartilhavam representações culturais específicas 

que poderia ser traduzida em uma estrutura de sentimento comum: fundir o moderno ao tradicional. 

Nesta mesma toada, os cineastas que fizeram Baile perfumado estão mais próximos das 

opções estéticas e fílmicas realizadas pelos cineastas “Marginais/Tropicais” do cinema brasileiro 

dos anos 1970 do que dos cineastas do Cinema Novo, apesar do tema – sertão – ser mais próximo 

destes do que daqueles. E como nos apontam (STAM & SHOAT, 2011, p. 435, aspas dos autores) 

 

Os cineastas tropicalistas criaram uma estratégia de resistência baseada no baixo 
custo da “estética do lixo”. Enquanto a metáfora anterior da ‘estética da fome’ 
havia tomado como base vítimas famintas cuja redenção se efetuava através da 
violência, a metáfora do lixo propunha um sentido transgressor de marginalidade, 
da sobrevivência no interior da escassez, da condenação de sempre ter que reciclar 
os materiais da cultura dominante. O estilo do lixo era visto como o mais 
apropriado para falar de um país do Terceiro Mundo que se alimentava das sobras 
do sistema capitalista internacional. 
 
 

 Desta forma, há certa coadunação entre o ideário estético do Manguebeat e da Retomada do 

cinema pernambucano por conta da precariedade das condições de produção e do afã em dialogar 
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com tendências universais da Indústria Cultural a partir da colagem, ou, certa “antropofagia” com a 

plataforma estética Tropicalista na música e no cinema.  

Esses dois paradigmas estéticos – Antropofagia e Tropicalismo – serão caros ao cinema da 

Retomada e ao Manguebeat tendo em vista que estas duas últimas linguagens trouxeram para o 

debate cultural pernambucano as expressões artísticas populares – não da maneira como fizera o 

Cinema Novo com a sua “a elaboração erudita da cultura popular” (STAM & SHOAT, 2011, p. 

433), tampouco como o movimento Armorial que fazia um processo semi análogo, no que se refere 

às manifestações populares com o que fez o Cinema Novo, excetuando a radicalidade política deste 

por conta do próprio período histórico e a trajetória de boa parte dos realizadores cinemanovistas, 

muitos deles militantes da esquerda política. 

 

Reciclada para os anos 1960, a “antropofagia” pretendia transcender a oposição 
maniqueísta do Cinema Novo entre o “cinema autenticamente brasileiro” e a 
“alienação hollywoodiana”. A expressão tropicalista no teatro, na música e no 
cinema justapunha de maneira agressiva o folclórico e o industrial, o nacional e o 
estrangeiro. Sua técnica favorita era a colagem agressiva de discursos, uma 
tentativa voraz de devorar antropofagicamente diversos estímulos culturais em toda 
a sua heterogeneidade74. 
 

 

Em suma, as expressões populares foi trabalhada em Baile perfumado de uma maneira mais 

flexível – sincrética, híbrida e “antropofágica”, em uma perspectiva diametralmente oposta ao 

Armorial com seu “purismo” artístico no que diz respeito ao popular e sem os rompantes da “luta de 

classe” representada, em grande medida, pela oposição campesinato-latifúndio do Cinema Novo. 

Isso tudo, dentro da “regra do jogo” do fazer cinema profissional no Brasil – captação de recursos 

via editais, equipes de profissionais trabalhando no filme, inserção nos circuitos de festivais 

nacionais e internacionais, lançamento nacional com data prevista em circuito comercial etc. 

Nesta perspectiva, os antes alternativos (WILLIAMS, 2008, pp. 70-71) estavam se 

“oficializando” no seio da cultura “oficial” pernambucana com direito a todos os desdobramentos 

decorrentes desta configuração: rotinização das propostas estéticas (o sertão será o maior leitmotiv 

do cinema da Retomada em Pernambuco); formação de uma classe dentro do segmento 

cinematográfico local que lutou para a consolidação de um edital exclusivo para o setor – 

Funcultura Audiovisual. Enfim, no final nos anos 1990, os cineastas de Pernambuco fincaram às 

bases do que seria uma política pública de estado para a cultura, e não mais mecanismos instáveis 

(passíveis de governamental) de financiamento para suas obras. A “oficialização” era questão de 

tempo. 

 

                                                                 
74 (Ibid. 2011, p. 432). 
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(Fonte: Baile perfumado– filme) 
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Já em Cinema, aspirinas e urubus (2005), primeiro filme de Marcelo Gomes e da Rec. 

Produções que tem como principal produtor, João Jr. (um dos principais produtores de cinema em 

Pernambuco, o mesmo que coordenou o Cineclube Brasil na década de 1980, junto com duas 

amigas em Recife) temos a volta do sertão dentro do projeto estético do cinema da Retomada em 

Pernambuco.  

Desta vez o filme é um road movie cujo tema é o encontro insólito de dois personagens: um 

alemão funcionário da multinacional farmacêutica Bayer, Johann (interpretado pelo ator alemão, 

Peter Ketnath) com um retirante nordestino chamado, Ranulpho75 (interpretado pelo ator baiano, 

João Miguel) no sertão nordestino durante o Estado Novo (mais uma vez o mesmo Estado 

centralizador).  

A história é ambientada em 1942, ano em que a política de Getúlio Vargas aliara-se ao Eixo 

(Itália, Alemanha e Japão) durante a Segunda Guerra Mundial, com isso, a situação dos estrangeiros 

no Brasil, principalmente os alemães, era indeterminada. Basta lembrarmos como a polícia política 

de Felinto Müller perseguia os judeus-alemães como na prisão e deportação da esposa do líder 

comunista brasileiro, Luis Carlos Prestes, Olga Benário (judia alemã), grávida de filha brasileira 

(Leocádia Prestes), para um Campo de Concentração da Alemanha nazista (MORAIS, 1993). 

Outra vez temos o tema da “consciência que vem de fora” agora representada não pelo 

fotógrafo e mascate libanês Benjamin Abrahão como no Baile perfumado, mas sim por Johann, 

funcionário da Bayer que faz um périplo pelo interior do Brasil com o intuito de vender a última 

novidade da medicina: as pílulas de Aspirinas.  

O argumento do filme consegue dialogar com a própria condição do cinema realizado em 

Pernambuco que estava em vias de profissionalização. Cinema, aspirinas e urubus demorou dez 

anos para ficar pronto e já refletia um anseio diferente do Baile perfumado, por exemplo: a trilha 

sonora já não é mais a do Manguebeat.  

Por volta dos anos 2000, o Movimento Manguebeat havia arrefecido sua prática na capital 

pernambucana, a maioria das bandas tinham migrado sobretudo para São Paulo, principalmente, 

após a morte de Chico Science em 1997.  Desta forma, o cinema foi se “afastando” da produção 

musical pernambucana, isto é, não havia mais aquela capilariedade comum que ocorreu entre o 

Baile perfumado e o Manguebeat. Essa característica está presente no filme de M. Gomes cuja trilha 

sonora é composta por músicas da época em que se desenrola a narrativa do filme. Destaque para a 

música Serra da boa esperança composta por Lamartine Babo (1937) (SALDANHA, 2009) e 

resgatada no filme pela interpretação de Francisco Alves. 

                                                                 
75 O argumento do fi lme foi inspirado na história de um tio avô de Marcelo Gomes de nome homônimo ao 
personagem do fi lme, Ranulpho Oliveira que segundo este, ajudou a vender Aspirinas no Sertão nordestino com um 
funcionário da Bayer de nome, Johann. (Fonte: GOMES, Marcelo in Portomidia.  

Disponível em: <http://twitcam.livestream.com/g3v73> Acesso: 25 de ago. 2014. 

http://twitcam.livestream.com/g3v73


58 
 

 

Toda esta seara de novidades é transmitida pelo rádio do caminhão da Bayer dirigido por 

Johann pelas estradas de barro do sertão nordestino. Por uma destas viagens, o alemão dá carona a 

Ranulpho que, com seu “humor ácido como aspirina” emula o sentimento de “ojeriza” à terra natal 

por conta da sua condição de retirante desterrado, pela escassez de oportunidade de sobrevivência 

digna em uma região que “nem a guerra chega”. Ele sonha em ir para o Rio de Janeiro trabalhar em 

uma firma que lhe pague um salário digno.  

Neste road movie entre dois personagens insólitos que se encontram em uma estrada de 

barro do sertão nordestino, podemos perceber como a alteridade entre duas biografias oriundas de 

culturas distintas vão se afinando no decorrer da narrativa entre o “choque” de costumes – culinária, 

hábitos, idioma, formação etc. –, e acima de tudo pela técnica cinematográfica (som e imagem) 

presente no caminhão da Bayer, uma espécie de “arauto” das últimas novidades tecnológicas do 

mundo moderno em contraste com o “arcaico” (tradicional) da paisagem ao redor. 

O caminhão é equipado com um rádio valvulado onde as notícias provenientes do Repórter 

Esso trazem às novidades do mundo/Litoral; além de um projetor em 16mm (Movietone, lançado 

em 1931, com a função de imprimir o som na película) acompanhado de um moderno sistema de 

som chamado soundtrack: um conjunto de 12 autofalantes utilizado por Johann para exibir os 

microfilmes publicitários da Bayer como expediente persuasivo para as vendas das Aspirinas.  

 

Nos anos quarenta o cinema já havia entrado para a fase do cinema falado e, por 
ocasião da segunda guerra mundial, os filmes de propaganda estavam em alta. No 
filme, a produção utilizou imagens de arquivo da Cinemateca Brasileira para 
compor a propaganda das Aspirinas, com imagens das películas Brasil 
Maravilhoso, São Paulo de 1942 e do Cine Jornal Brasileiro VI [...] Para Ranulpho 
existia uma magia desconhecida naquele equipamento e por vezes ele o analisa. 
Assim que aprende a projetar, no momento em que Johann está doente, Ranulpho 
aproveita para exibir imagens de um sonho possível, metaforiza o desejo de 
conquistar o Rio de Janeiro, projetando cenas do Pão de Açúcar em sua mão76.  
 

 

As peças publicitárias da Bayer são veiculadas ao ar livre nas pequenas localidades do sertão 

nordestino e enchem de fascinação a plateia que ávida pelas “boas novas” começa a comprar 

Aspirinas (“quem nunca teve dor de cabeça vai começar a ter” como diz Johann a Ranulpho). Já 

Ranulpho, com seu afã em aprender “dirigir” o caminhão, tornar-se a par das novidades que 

estavam dentro do veículo tendo seus desejos realizados como forma de recompensa após cuidar do 

alemão que fora picado por uma serpente.  

Estas aulas de direção no caminhão da Bayer e de como executar as projeções para as peças 

publicitárias, ensinando como manipular as novidades do mundo moderno (entre eles o cinema) que 

                                                                 
76(SALDANHA, 2009, p. 52) 
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haviam no caminhão, que Johann concede a Ranulpho, plasmam uma dimensão de “entrega de 

tecnologia para os autóctones”. Quer dizer, Cinema, aspirinas e urubus sintetiza o fim de um 

“ciclo” em que o sertão foi revisitado a partir de um contato entre o “arcaico” e o “moderno” sendo 

representados pelo diálogo da tecnologia ou “consciência que vem de fora” – o mascate libanês e o 

alemão vendedor de Aspirinas – com a “aridez” dos recursos “naturais” e tecnológicos da região.  

Desta maneira, a “consciência que vem de fora” representada pelo alemão Johann, sentindo-

se agradecido por Ranulpho ter lhe salvo a vida após ser picado por uma cobra, para agradecê-lo, 

ensina o sertanejo a dirigir o caminhão e a manipular todos os equipamentos que haviam dentro do 

caminhão da Bayer.  

Essa transferência (ensino) de como dirigir o caminhão (metáfora do cinema) e manipular os 

recursos dentro dele (todos os equipamentos minimamente necessários para exibições de pequenos 

trabalhos em audiovisual), representa o anseio da própria classe dos realizadores pernambucanos 

em “aprender” e a partir daí elaborar suas “próprias” narrativas, tanto em Cinema, aspirinas e 

urubus quanto no Baile perfumado. Em ambos, há uma “consciência que vem de fora” e transfere a 

técnica de como manipular as condições de filmagem em um ambiente (o sertão dos filmes e a 

Recife dos cineastas) “destituído” de grandes recursos. 

Pouco antes de tomar o trem para a Amazônia, Johann entrega as chaves do caminhão 

(devidamente pintado, camuflado para não ser identificado pela polícia) para Ranulpho. Em 

seguida, munido com esse “arauto” das novidades tecnológicas, o sertanejo segue seu destino 

apartado do alemão que toma o trem para Fortaleza77 com destino à Amazônia em meio a uma 

paisagem seca – estourada pela luz dos trópicos como em Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos, 

1963). 

A cena final leva consigo o desamparo da paisagem: urubus empoleirados no arame farpado 

às margens da linha do trem que levará junto com o alemão, centenas de emigrantes nordestinos que 

tentarão a sorte em lugares não tão amenos quanto os que estão deixando para trás, em uma forte 

referência aos campos de concentração nazistas que de outro lado do Atlântico levam judeus para 

serem dizimados na maior hecatombe humana do século XX.  
O alemão Johann ensina Ranulpho a manipular as novidades que estão dentro do caminhão, 

assim como, a “conduzi-lo” por meio da metáfora da direção. A “consciência que vem de fora” 

também ensinou Lampião e seu bando a filmarem suas atividades, como fora com Benjamin 

Abrahão em Baile perfumado. Nos dois filmes – ponto de partida e de chegada da Retomada – há 

uma mescla de imagens ficcionais quanto de arquivos, demostrando um fio de continuidade entre as 

imagens de outrora (feitas por quem veio de “fora”) com as imagens do presente (feitas pelos os de 

                                                                 
77 Uma provocativa analogia com trens que partiram para os campos de concentração judeu durante o período nazista 

na Alemanha.   
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“dentro”). Essa justaposição de imagens suscita uma cinegrafia que busca sua especificidade sem 

sonegar uma certa deferência ao passado. 

Em síntese, tanto Baile perfumado quanto Cinema, aspirinas e urubus representam o início e 

o fim do “ciclo” da Retomada do cinema em Pernambuco por mimetizarem, extrapolando suas 

dimensões fílmicas, uma “consciência que vem de fora” como a missão da ECA-USP em meados 

dos anos 1990 para “ensinar” os cineastas da Retomada a filmar de maneira profissional. Outrossim, 

a alegoria pedagógica está presente nos personagens de Benjamin Abrahão e Johann (“as 

consciências que vem de fora”), respectivamente.  

Após Cinema, aspirinas e urubus o cinema produzido em Pernambuco toma outra inflexão: 

o sertão abre espaço para o litoral. Além disso, as produções subsequentes são fortalecidas por uma 

maior profissionalização em suas realizações à medida em que os aportes de captação de recursos 

dentro do Funcultura Audiovisual vão aumentando a partir da segunda metade dos anos 2000. 
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(Fonte: Cinema, aspirinas e urubus – filme) 
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Por fim, entre Baile perfumado e o longa dirigido por Marcelo Gomes, Cinema, aspirinas e 

urubus passaram-se oito anos em que dentro das produções de longas-metragens em Pernambuco 

foram produzidos dois filmes em longa-metragem: O rap do pequeno príncipe contra as almas 

sebosas (Marcelo Luna e Paulo Caldas, 1999) e Amarelo manga (Cláudio Assis, 2002). Contando 

que o filme de C. Assis já vinha sendo produzido desde a época do Baile perfumado, ou seja, seis 

anos antes. 

Este longo período entre um filme e outro configura uma produção em vias de 

profissionalização, ainda sem um edital exclusivo de captação de recurso para a realização dos 

projetos em cinema no estado de Pernambuco. 

 

Nos primeiros anos do governo Collor, no período compreendido entre o desmonte 
da política cinematográfica praticada até então e a organização da nova legislação 
para o cinema (entre 1990 e 1992), os municípios e estados brasileiros 
desenvolveram leis e criaram estímulos e incentivos à produção cinematográfica, 
preenchendo a lacuna deixada pelo Estado. Entraram em vigor as seguintes leis de 
incentivo fiscal para investimentos em projetos culturais nas cidades de São Paulo, 
Vitória, Aracaju, Londrina, Goiânia e Rio de Janeiro, e nos estados de Mato 
Grosso, Paraíba, Acre, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Essa legislação regional 
foi de grande importância para o cinema brasileiro da década de 90, já que esses 
estímulos locais viabilizaram a regionalização e a tão alardeada diversidade do 
Cinema da Retomada78 
 
 
  

Uma característica marcante da Retomada do cinema no Brasil foi a proliferação das 

linguagens fílmicas que refletiam aspirações regionais. Após o desmantelamento da Embrafilme e 

do Concine, vários estados impulsionados pela iniciativa da Lei Rouanet começaram a criar seus 

editais para financiamento da atividade audiovisual em suas localidades. 

Veremos a seguir como a legislação de fomento à cultura chegou a Pernambuco a partir do 

seu edital de fomento às atividades culturais, em especial, o audiovisual que diferente dos 

produtores musicais (indicados um pouco acima) conseguiram com pressão diante das instituições 

públicas de Pernambuco, consolidar um edital exclusivo. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
78(ibid. 2006, p. 51) 
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II. DA CINEFILIA À BRODAGEM PARA CONQUISTA DE UM EDITAL EXCLUSIVO 

  

 Acreditamos que os caminhos que levaram a brodagem como o modo de produção por 

excelência do cinema pernambucano atual – estratégia de sobrevivência presente nos centros de 

produção “marginalizados” – foram sendo trilhados por uma longa trajetória de cinefilia em 

Pernambuco. Não é de hoje que a atividade cineclubista é o local por excelência do encontro de 

realizadores e dos futuros realizadores no cinema pernambucano e também mundial, grosso modo, 

importantes cinegrafias ao redor do planeta foram cinéfilas: nouvelle vague, neorrealismo italiano, 

Cinema Novo brasileiro e alemão etc.  

Desde a década de 1940, onde, evidentemente, não havia consciência de que se estava 

fazendo cineclube, quando Pedro Salgado Filho em 1943 criou o “Cine Siri” (a referência ao bioma 

do mangue, como vemos, vem de longa data) em sua residência, junto com Jota Soares que fora um 

dos mentores do Ciclo de Cinema do Recife na década de 1920, o cineclubismo vem ganhando 

força no Recife e em Pernambuco. 

Pedro Salgado, o pai, havia atuado no papel de juiz no filme A filha do advogado (Jota 

Soares, 1927) – um dos ícones do Ciclo de Cinema de Recife (1920). Já o filho, Pedro Salgado, 

funcionário público, fora, junto com Jota Soares, talvez o realizador mais importante do Ciclo de 

1920. Um colecionador de tudo o que havia de cinema no Recife desde 1920 e que cedia sua casa 

para fazer as sessões do então, “Cine Siri” (não havia caráter de cineclube) para projeções, entre os 

amigos, de filmes nacionais e internacionais. Com o passar do tempo, Pedro Salgado Filho decidiu 

junto com Jota Soares, comprar o espólio de uma produtora que encontrava-se à venda. Com esta 

iniciativa, ambos conseguiram resgatar e preservar as únicas cópias dos filmes que restaram até hoje 

do Ciclo de Cinema do Recife de 1920 – o Ciclo Regional com o maior acervo preservado.  

Diante disso, houve um pioneirismo nas iniciativas de P. S. Filho e J. Soares em não só 

preservar a memória do cinema pernambucano, como também escrever sobre os filmes e projetá-los 

nas sessões do “Cine-Memória”, nome subsequente ao “Cine-Siri” (CRIBARI, 2012). 

Nesta época, início dos anos 1940, o debate cinematográfico no Brasil estava pautado na 

polêmica iniciada no Rio de Janeiro pelo poeta e diplomata Vinicius de Morais, que interpelava os 

jornalistas qual o cinema mais aprazível: o sonoro ou o mudo? Isto é, o cinema já fazia parte da 

rotina da burguesia brasileira, tanto no Distrito Federal (Rio de Janeiro) quanto nas demais regiões 

do país. 

O “Cine Siri”, fora uma espécie de proto-cineclube e quando Jota Soares entrou para a sua 

diretoria e sugeriu não só a mudança de nome, que a partir de então se chamaria “Cine-Memória”, 

tendo, neste momento, como prioridade administrativa, preservar a memória do Ciclo de 1920 

garantindo a preservação e o restauro do espólio cinematográfico deste Ciclo.  
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A partir de então, em grande medida, as classes dirigentes mais os setores culturais da classe 

média, iriam sinalizar uma maior preocupação com a memória e a contínua produção e reprodução 

dos filmes realizados em Pernambuco. Filmes como A filha do advogado (1927); Jurando vingar 

(1925) e Ressureição (1925) só sobreviveram ao tempo devido às ingerências de Jota Soares e 

Pedro Salgado Filho na diretoria do “Cine-Memória”. Não fosse por essa iniciativa, talvez, não 

existisse mais cópias do legado do Ciclo de 1920.  Devemos lembrar que, naquela época, o material 

dos rolos dos filmes era o nitrato, elemento altamente volátil. 

De 1943, quando a cinefilia recifense começou a delinear algo mais do que o prazer gregário 

de ver um filme, até 2008 quando é instituída a FEPEC (Federação Pernambucana de Cineclubes), 

foram 65 anos de prática cineclubista no estado. A história dos cineclubes da Região Metropolitana 

do Recife e alguns do interior do estado é relativamente longa. São mais de 70 anos de atividade 

cineclubista com inúmeros modelos de cineclubes. Para os fins deste trabalho, iremos agora analisar 

a história de alguns cineclubes mais relevantes no que se refere à prática cinéfila e à gênese da 

brodagem. 

Do cineclube “Vigilanti Cura79” que ocorria dentro do contexto e preceito católico e que 

tinha como membros, entre outros, Jomard Muniz de Brito e Celso Marconi, o cineclube teve suas 

atividades paralelas ao “Cineclube do Recife”. Este contava com a participação de um dos críticos 

de cinema da cidade e homem de grande importância para o cinema pernambucano, Fernando 

Spencer, no início dos anos 1950. Estes foram os cineclubes mais importantes durante a década de 

1950 no Recife. Alguns dos seus membros continuaram trabalhando com cinema nas décadas 

seguintes. 

Nos anos 1960, a cinefilia no período da Ditadura Militar fez campana no “Cineclube 

Projeção 16”, localizado no prédio da Assessoria de Imprensa de Pernambuco (AIP), na Avenida 

Dantas Barreto, Centro. Esse cineclube conseguiu certa “margem de manobra”, frente aos militares, 

em suas exibições, devido ao público que o frequentava: jornalistas, intelectuais, artistas e políticos 

de esquerda (CRIBARI, 2012). 

                                                                 
79O “Vigilanti Cura” foi um cineclube que teve suas atividades relacionadas à Igreja Católica que desde 1936 com a 

encíclica Vigilanti Cura vinha nutrindo um forte interesse no cinema como meio de propagação dos preceitos 
católicos. Este cineclube teve suas atividades iniciadas em 1951 no prédio do Círculo Católico do Recife, na esquina da 
Rua do Riachuelo no centro da cidade e junto com o “Cineclube do Recife”, que tinha suas at ividades em uma sala dos 

fundos do Quartel da Polícia Militar no bairro do Derby, foram os dois cineclubes que se tem notícia no início dos anos 
1950. Ambos os cineclubes refletiam os interesses no cinema de duas instituições marcantes naqueles anos pós -
guerra e pré-ditaduras na América Latina, a Igreja Católica com e o Exército dos EUA que enviava projetores em 16mm 
assim como fi lmes de didáticos de treinamentos militares e eram espalhados pelo Brasil  inteiro como afirma o 

cineasta e militar, Osman Godoy “Cada quartel tinha um projetor de 16mm para exibir os fi lmes que eram produzidos 
para fins de instrução militar. Então, até pouco tempo, até as regiões militares tinham uma fi lmoteca, com filmes 
instrutivos, produzidos no Estados Unidos. Eram fi lmes inclus ive muito interessantes, eu me lembro até de um que era 
sobre boatos, os boatos que surgiam nos quartéis, outros eram sobre como manusear um fuzil, como se comportar 

numa batalha, então uma série de curtas -metragens para fins de instrução militar”. (Ibid. 2012, p. 330). 
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Em seguida, a cinefilia aportou no cineclube “Leila Diniz”, localizado no Centro Luiz 

Freire, Olinda, nas décadas de 1970 e 1980. Foi um cineclube com forte marca política. Suas 

sessões traziam os questionamentos que a época exigia. Tinha um público próximo ao que 

frequentava as sessões do “Projeção 16”. 

Logo depois, a cinefilia ocupou o cineclube “Jurando Vingar” que ocorria na Fundação 

Joaquim Nabuco (Fundaj), no bairro do Derby, no final da década de 1980 e início de 1990. Esse 

cineclube já não tinha os arroubos “políticos”, em suas sessões, dos cineclubes anteriormente 

citados. Foi um cineclube pautado estritamente na preocupação estética e na acuidade das cópias 

(35mm em sua maioria) que seriam exibidas. Seu público, composto sobretudo por universitários 

cinéfilos que sonhavam em trabalhar com cinema. Uma parcela deles conseguiu atingir tal objetivo 

como veremos mais à frente. 

Já no final da década de 1990 e início de 2000, a cinefilia migrara para as universidades. 

Destacamos dois cineclubes deste período, o “Barravento” e o “Revezes” que ocorriam, 

respectivamente, no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE e na Universidade Católica de 

Pernambuco (Unicap). Ambos, administrados, em sua maioria, por estudantes dos cursos de 

Comunicação Social das duas instituições.  

Hoje, uma parcela significativa dos realizadores e críticos de cinema atuantes em 

Pernambuco passaram por algum desses cineclubes, seja como mero espectador, ou organizador. O 

cineclubismo, como veremos em seguida, foi e talvez continua sendo, o local por excelência não só 

do encontro entre os cinéfilos, como também dos operadores do cinema em Pernambuco. 

Neste breve resumo dos cineclubes mais ativos em Pernambuco, vamos investigar a 

trajetória deste tipo de fazer cinematográfico que ajudou a consolidar a brodagem como estratégia 

de sobrevivência de uma cinegrafia regional. Isto é, como a cinefilia devotada à prática cineclubista 

cria uma marca indelével para quem participa dela, tanto que essa ação estende-se, não de maneira 

mecânica (causa e efeito), para o próprio fazer fílmico, como nos aponta o hoje cineasta Marcelo 

Pedroso (CRIBAR, 2012, p. 327) referindo-se à época do Cineclube “Barravento” no início dos 

anos 2000 no CAC-UFPE 

 

Como é que a gente passa três anos participando do “Barravento” e de repente você 
está fazendo cinema, sem intenção, sem calcular, sem planejar. Quase que uma 
universidade involuntária. Você participar de um cineclube é quase como você ir 
pra uma história que sedimenta essa perspectiva sensitiva, intelectual, social. 
Dividir aquilo com alguém.  

 

 

 Em face da citação do cineasta Marcelo Pedroso, podemos vislumbrar parcialmente, a 

relevância do cineclube no que concerne à formação não só do olhar a partir do contato com as 
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cinegrafias do mundo inteiro, mas também o contato com outras pessoas – muitos deles, futuros 

realizadores e profissionais associados ao audiovisual local –, em uma espécie de socialização para 

o cinema. Em síntese, o cineclube como local privilegiado da formação e efetivação da brodagem 

como analisaremos à frente. 

 

2.2. A CINEFILIA DURANTE A DITADURA MILITAR  

 

A atividade cineclubista foi amplamente afetada durante os anos da Ditadura Militar. Existia 

antes de 1964 uma profusão de cineclubes espalhados pelo Centro do Recife e arredores, como 

também, sessões de arte nos grandes cinemas de rua da capital pernambucana: São Luís, Cine Art 

Palácio, Trianon e Coliseu, quase todos do grupo Severiano Ribeiro. O próprio Severiano Ribeiro 

foi interpelado pelos cineastas Fernando Spencer e Celso Marconi para disponibilizar uma de suas 

salas para exibições diárias de filmes de arte, fora do circuito comercial, então monopolizado pelos 

filmes hollywoodianos. O empresário cedeu à sala do cinema São Luís para que os críticos fizessem 

a curadoria e as projeções das sessões de arte.  

Outro fator de repercussão para a cena cinematográfica no Recife nesta época que vai do 

Golpe Militar de 1964 até início dos anos 1980 é a relação do “Grupo 8”80 com as autoridades não 

só do setor cinematográfico, mas também da política pernambucana. Além disso, Fernando Spencer 

e Celso Marconi eram jornalistas e tinham suas colunas, respectivamente, no Diário de Pernambuco 

(DP) e no Jornal do Commércio (JC) acentuando a forte marca da fracção de classe dominante, tão 

cara as formações e grupos culturais descritas por Raymond Williams (WILLIAMS, 2008 e 2011). 

Em relação aos grupos artísticos, o sociólogo inglês nos apresenta em suas pesquisas sobre 

as formações artísticas europeias, em especial, a Irmandade Pré-rafaelita, a dinâmica do teatro 

trágico para o drama burguês de Ibsen a Beckett, Ciclo do Blomsbury etc., de maneira particular o 

movimento da transição conflituosa da sociedade aristocrática para a burguesa, demostrando com 

isso que: o desvelamento da lógica interna e externa atrelada à relação processual entre a base (as 

condições objetivas) e a superestrutura (as condições subjetivas) estavam fortemente relacionadas. 

Desta forma, a pesquisa destas formações artísticas nos auxiliou para uma melhor 

interpretação do movimento da sociedade capitalista moderna e seu modo de produção material e 

simbólico, pois é no escrutínio das formas artísticas que poderemos detectar a dinâmica destes 

grupos diante de sua situação histórica.  

                                                                 
80 “O ‘Grupo 8’ era muito forte, a gente conseguiu um percentual de isenção nos ingressos. Nós fomos de manhã bem 
cedinho procurar Augusto Lucena; eu, Celso Marconi e Alex, que era muito amigo de Augusto Lucena”. (SPENCER, 

Fernando in Memórias cineclubista de Pernambuco, 2012, p. 39). 
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Como investigaremos a seguir, tanto nas pesquisas de R. Williams quanto na gênese e 

consolidação da brodagem, percebemos como algumas formações artísticas são constituídas por 

fracções assimétricas da classe dominante que, uma vez imbuídas dos códigos e das condições 

matérias compartilhadas com a classe dominante/dirigente dos setores que administram, 

historicamente, pela via do mercado, da política e em parte pela Igreja, o audiovisual em 

Pernambuco, conseguem negociar com os setores dirigentes do cinema estadual. Por exemplo: no 

caso de Celso Marconi e Fernando Spencer com Severiano Ribeiro e depois no jantar dos cineastas 

(da Retomada e pós-Retomada) com o ex-governador Eduardo Campos (analisaremos mais à 

frente). 

Há entre a fracção dominante (os políticos e os empresários do setor) e a fracção artística 

uma afinidade social que demonstra os vínculos comuns de trajetórias – biografias – que fazem o 

mundo da arte reivindicar melhores condições para suas ações como no caso em que Alex, 

Fernando Spencer, Ivan Soares e Celso Marconi pediram uma sala ao empresário e distribuidor de 

cinema (maior do Brasil na época), Severiano Ribeiro. 

 O exemplo acima aponta que mesmo nos anos da Ditadura, o cineclubismo não cessou 

completamente, arrefeceu e, evidentemente por questões de políticas anti-gregárias sancionadas 

pelos militares, as sessões não levavam os nomes de cineclube, algo que obviamente não era, mas 

cumpria a paixão pela divulgação e exibição de filmes fora do circuito comercial, ou os chamados 

“filmes de cinéfilos” como nos relata o cineasta Fernando Spencer (Ibid. 2012, p. 39): 

 

“É, o Coliseu foi o seguinte: foi uma criação minha, de Alex, de Celso Marconi e 
de Ivan Soares. Éramos quatro que selecionavam, davam opinião, fazíamos um 
catalogozinho para distribuir no mês. Começamos no Art Palácio, do Art Palácio 
fomos para o Trianon, do Trianon para o São Luiz, porque nós, eu e Celso 
[Marconi] fomos falar com Severiano Ribeiro pra ver se ele cedia um cinema pra 
gente fazer um Cinema de Arte... Cinema de Arte não uma vez por semana, mas 
durante a semana. Aí, ele disse: ‘Você faz o seguinte, você usa o São Luiz que dá 
pra passar lá’” 
 

 

É fundamental frisarmos que a cultura cinéfila foi respaldada pela elite pernambucana (como 

vimos no exemplo dado pelo cineasta e jornalista, Fernando Spencer na citação acima) que, 

historicamente, sempre fora susceptível com seus artistas desde os tempos dos primórdios da 

cinefilia tanto no “Cini-Siri”, passando pelo “Cineclube do Recife” e um pouco no “Vigilanti Cura”, 

aliás, este último recebia subsídios da Igreja Católica. Neste sentido, veremos como a burguesia 

recifense fez as vezes de mecenas na época dos primórdios da cinefilia na cidade, não como forma 

de dedução fiscal diante do imposto de renda, como virou praxes a partir da Lei Rouanet, mas ao 
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financiamento direto em uma prática que não gerava retorno financeiro aos financiadores: o 

cineclubismo. 

Desta maneira, a cinefilia pernambucana e todo o recém-setor do audiovisual recifense 

foram tributárias, em larga medida, da elite econômica e política local que financiava tais atividades 

para a classe artística, em larga escala. Isso explica como os cineclubes conseguiam alugar as cópias 

em 16mm que na época dos anos 1950 não eram muito acessíveis e que por conta disso, o primeiro 

cineclube (com esse nome) na capital, o “Cineclube do Recife” recebia auxílio financeiro como 

conta a pesquisadora Juliana Araújo (CRIBARI, 2012, p. 348): 

 

Os clubes sociais, o Iate, o Náutico, o Português, o Internacional, havia esse 
interesse por cinema e de criar núcleos de exibição, sessões especiais de filmes e 
amparando tudo isso tinha as embaixadas, os consulados, que era a partir deles que 
se conseguia material em 16mm pra projeção. 
 
 

Acreditamos que revelar as fontes que outorgaram as condições materiais para a produção 

do audiovisual pernambucano e não apenas as condições subjetivas que fizeram a concatenação da 

cinefilia com a brodagem, nos mostrou a relação processual entre uma cultura do olhar: a cinefilia; 

e uma lógica de produção; a brodagem como manifestações simbólicas intimamente em diálogo. 

Sem estes desvelamentos iríamos muito provavelmente recair em uma argumentação puramente 

estética, ou, no pior dos casos, romantizaríamos o processo em construções teóricas sem lastro com 

a realidade e com os acontecimentos históricos.  

A julgar por, como aponta Howard Becker (2010) a obra de arte (no nosso caso, o cinema) é 

uma produção coletiva (social) cuja recepção é de suma importância, pois lhe dá além da 

consistência, a coerência, mesmo que esta refute à ideia original da obra em questão, tendo em vista 

que uma obra artística ou as condições que lhe fazem brotar, tanto na gênese quanto em sua 

exposição, fazerem parte de um mesmo todo contínuo e integrado. 

Com a ditadura militar em 1964, o cineclube “Vigilanti Cura” já havia encerrado suas 

atividades há uma década e o “Cineclube do Recife” também havia acabado de encerrar suas ações. 

Após o Golpe, alguns jovens cinéfilos envolvidos com as atividades cineclubistas da década de 

1950, como Celso Marconi, Jomard Muniz de Brito e Fernando Spencer, começaram a atuar em 

outras frentes: na imprensa; na academia (Jomard Muniz fora demitido compulsoriamente pelos 

militares do seu cargo de professor de Filosofia da UFPE); na organização de mostras e sessões de 

arte dos cinemas da cidade do Recife. Em linhas gerais, a Ditadura conseguiu arrefecer várias das 

iniciativas cineclubistas que grassavam na capital pernambucana. Vejamos o que diz sobre o 

assunto o jornalista e cineastas, Celso Marconi (CRIBARI, 2012 p. 35): 
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Eu acho que a ditadura prejudicou muito o cineclubismo porque prejudicou a 
juventude brasileira toda e colocou a coisa do mercado. Quando coloca mercado, 
ela leva as pessoas a ir pra trabalhos que dão lucro. Então, como o cineclube não é 
uma coisa que dá lucro, aí diminui, enfraquece através da censura. Mas eu acho 
que é uma coisa que persistiu [...] Mas, a ditadura conseguiu botar na cabeça das 
pessoas e transformar o país todo numa verdadeira... num centro comercial. E por 
isso a gente tem a fraqueza de certos movimentos culturais. Só consegue viver se 
tiver apoio do governo e antes vivia até contra o governo. A diferença eu acho que 
é essa. 
 
 

Com o ambiente urbano vigiado pela Lei da Segurança Nacional em que, qualquer 

aglomeração de pessoas era tida por perigosa pelos militares, a atividade cineclubista declinou 

largamente na capital pernambucana. Tendo apenas alguns focos de encontro como, por exemplo: a 

casa do cineasta da geração do Super-8, Hugo Caldas81 em Boa Viagem, ou na casa do filho [Lula 

Cardoso Ayres Jr] do artista plástico, Lula Cardoso Ayres, em Piedade (Jaboatão dos Guararapes).  

Após a reabertura política, os cineclubes migraram para instituições públicas que no final 

dos anos 1980 começaram a abrir espaço para a cultura cinéfila, como é o caso da Fundaj do Derby 

com o cineclube, “Jurando vigar” e uma década depois, para as universidades: o cineclube 

“Revezes” na Unicap e o “Barravento” na UFPE, o primeiro no final da década de 1990 e o 

segundo no início de 2000.  

Por fim, após o Golpe, a cinefilia palmilhou uma trajetória de “sacerdócio”. Ela foi 

migrando cada vez mais para ambientes “ascéticos” que contavam sobretudo com a participação de 

universitários de classe média abnegados por uma cultura do olhar para o cinema cada vez mais 

especializada, como tornara-se os cineclubes recifenses, nas universidades, a partir dos anos 1990. 

             Fizemos aqui algumas inferências dos membros do Movimento Super-8, sobretudo F. 

Spencer, Celso Marconi e Jomard Muniz de Brito, pois as iniciativas de Fernando Spencer (um dos 

cineastas mais profícuos do cinema pernambucano) na crítica jornalística (DP); na programação de 

filmes de arte nos cinemas da cidade e na conservação do acervo da Filmoteca da Fundação 

Joaquim Nabuco, em Apipucos, durante duas décadas (1980-2000), tendo em consideração que eles 

foram fundamentais para a sucessão geracional da cinefilia.  

Já Celso Marconi, com a sua coluna de crítica de cinema (JC); a parceria com F. Spencer na 

movimentação82 (FIGUÊIROA, 2000) do contexto audiovisual em Recife; e sua atuação enquanto 

                                                                 
81Ibid. 2012 
82 Nos anos 1970 quando havia todo um efervescente afã em fi lmar até início de 1980 foram produzidos mais de 250 
fi lmes em bitola Super-8 que fora “desfuncionalizada” de seu ideal inicial que era a captação de imagens do ambiente 
doméstico e alçou à condição de experimentação política e de linguagem na maioria destes mais de duzentos fi lmes. A 

movimentação foi reverberada pelo clima Udigrudi, Tropicalista e Marginal nos fi lmes e que não estava interessa da, 
amplamente, no viés mercadológico destas produções. O clima de “desbunde” do Movimento Super -8 não condizia 
com a preocupação em ganhar o mercado presente no Ciclo de Cinema do Recife de 1920, tampouco irá ser o da 
Retomada e pós-Retomada, produções inseridas dentro da “regra do jogo” do fazer cinematográfico pernambucano e 

brasileiro como falamos acima. 
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diretor do Mispe (Museu da Imagem e do Som de Pernambuco) durante as décadas de 1990 e 2000 

(três gestões estaduais) tornou-o um dos maiores “agitadores” do cinema na capital pernambucana. 

Fernando Spencer, Celso Marconi e Jomard Muniz de Brito foram os três principais 

responsáveis, da geração do Super-8, em dar continuidade à cultura cinéfila. O trabalho dos três nos 

nas áreas da: imprensa, academia, e no cineclubismo foram fundamentais para que a geração da 

Retomada continuasse na atividade cinéfila. A título de exemplo, o professor e poeta J. M. de Britto 

fora homenageado com um personagem inspirado em sua biografia no filme, Tatuagem (Hilton 

Lacerda, 2013). 

Enfatizamos estes três nomes Celso Marconi, Fernando Spencer e Jomard Muniz de Britto, 

especialmente os dois primeiros porque foram relevantes para a passagem “do bastão” da “religião” 

cinéfila à geração subsequente, os realizadores da Retomada. Há de se ressaltar que as iniciativas de 

sessões de arte no Cinema do Parque (segundas e quartas durante os anos 1970 a preços populares) 

e no Cinema Coliseu aos sábados pela manhã, levaram vários futuros realizadores a elas, inclusive, 

os futuros cineastas da geração de 1980 e 1990 que foram responsáveis pela Retomada83do cinema 

pernambucano.  

O que queremos demonstrar é que houve convergências e também divergências na história 

da cinefilia pernambucana, tendo em vista que quaisquer manifestações culturais não se 

movimentam de forma mecânica. Dentro do bojo cultural há uma pluralidade de interesses: estético, 

ético, político, econômico etc., que devem ser levados em consideração em uma análise objetiva da 

cultura. 

Interessou-nos pesquisar o processo que foi histórico e socialmente construído e saber que se 

hoje o cinema produzido em pernambucano tem uma média de dez produções por ano e um edital 

de fomento exclusivo para o setor do audiovisual, esse conjunto foi fruto de inúmeros interesses de 

ambas as partes: classe dirigente e classe dos cineastas numa dinâmica mútua de interesses. 

Tais conquistas foram sendo construídas, como analisamos, por meio de várias iniciativas 

desde os primórdios do cineclubismo nos anos 1940; passando pelos anos 1950 já com a atividade 

cineclubista realizada a partir da colaboração do mecenato privado; toda a movimentação dos anos 

1960 e 1970 com o advento da imprensa escrita auxiliando de forma mais deliberada o circuito 

                                                                 
83Lírio Ferreira, Paulo Caldas, Marcelo Gomes, Adelina Pontual e outros cineastas da Retomada do cinema 
pernambucano a partir de Baile perfumado (1997) frequentavam as sessões organizadas por F. Spencer e C. Marconi 
como atesta este depoimento de Lírio Ferreira “E uma coisa que supria muito essa necessidade dos cineclubes eram 
as sessões especiais, que apesar de não serem cineclubes, tinham o mesmo espíri to, a mesma fauna que 

normalmente frequentaria o cineclube, essas pessoas — dada a carência que tinha no início da década de 1980 — 
essas pessoas iam para as sessões do Cinema do Parque, as sessões do cinema da Associação da Imprensa de 
Pernambuco, a AIP, pra algumas sessões especiais que rolavam no Art Palácio de manhã. Eu já fui pra uma sessão no 
sábado de manhã emendado, fiz uma farra e 10h da manhã tinha o Morangos Silvestres e eu sabia que se eu fosse 

dormir eu iria perder, aí fui logo emendado. Calor danado” (Ibid. 2012 p. 214) 
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cinematográfico na capital pernambucana; até chegarmos aos anos 1980, 1990 e 2000 com a 

institucionalização do mecenato público – Funcultura Audiovisual. 

Portanto, o modus operandi da brodagem não se desenvolveu como estratégia de 

sobrevivência de uma cinegrafia precária de uma maneira a-histórica. Há um lastro histórico de uma 

cultura cinéfila e de uma tradição de cooperação que ajudou a consolidar esta lógica de “irmãos”. 

 

2.3. A CINEFILIA NOS ANOS COLLOR 

 

Para fins desta pesquisa, vamos agora atentar mais detidamente nos cineclubes que tiveram 

suas ações nos decênios de 1990 e 2000, com destaque para o “Barravento” e o “Revezes”. Nestas 

duas décadas em que o cinema realizado em Pernambuco ganha um novo “fôlego” (a Retomada), a 

atividade cineclubista é, larga medida, responsável por este novo alento até chegarmos ao Baile 

perfumado (1997). 

Antes de falarmos mais esmiuçadamente sobre o cineclube “Jurando vingar”, criado pelo 

estudante de comunicação social da Unicap, Marcelo Gomes, serão necessárias algumas palavras 

sobre o perfil sócio-econômico dos cinéfilos que frequentavam os cineclubes do Recife durante os 

anos 1990 e início de 2000. Eram jovens de classe média e estudantes universitários (fracção de 

classe dominante segundo a terminação de Raymond Williams) em sua maioria, sobretudo dos 

cursos de comunicação social da cidade, Unicap e UFPE. 

O cineclube “Jurando vingar” foi uma iniciativa de Marcelo Gomes mais alguns amigos e 

contou com os conselhos do atual produtor cultural, João Vieira Junior (também com um histórico 

na cinefilia) para criar o cineclube. Devemos lembrar que João Vieira Jr, além de produtor da Rec. 

Produções, uma das principais produtoras de cinema em Pernambuco que foi responsável, entre 

outros títulos, pelos filmes: Cinema, aspirinas e urubus (2005); Viajo porque preciso, volto porque 

te amo (2009); Tatuagem (2013) entre outros, criou em 1985, com mais duas amigas, o “Cineclube 

Brasil”84.  

                                                                 
84Interessante falar do “Cineclube Brasil” que foi uma inic iativa do hoje produtor João Jr, mais a produtora Mirian 
Jovino e a pesquisadora social Márcia Laranjeiras porque eles conseguiram trazer para Recife o cineastas do Udigr udi, 
Rogério Sganzela, em 1985 e a única sessão do “Cineclube Brasil” foi na verdade uma mostra e ela ocorreu no 

auditório do Museu do Homem do Nordeste na Fundaj no bairro de Casa Forte. Sganzerla veio do Rio de Janeiro e 
trouxe consigo um fi lme que acabara de lançar Nem tudo é verdade (1985) e somado com o O bandido da luz 
vermelha (1968) e Sem essa aranha (1970) formaram a mostra. O que ficou deste breve cineclube foi à capacidade de 
três estudantes na época conseguirem trazer um cineasta de renome nacional e fazer uma mostra cinematográfica 

com os próprios recursos. Este acontecimento deu segundo o próprio João Jr um novo alento aos jovens e futuros 
realizadores e operadores do audiovisual da cidade do Recife “foi um evento super importante naquele momen to, 
que era quando você estava reaglutinando algumas forças, é quando Lírio se prepara pra rodar o curta, aquele que é 
sobre o Antônio Conselheiro. Um curta que ele fez nesse período. Raul estava se preparando pra rodar Chá, e eu acho 

que aquela passagem do Rogério foi estimulante pra todo mundo que se aproximou ali  dele” (Ibid. 2012 p. 193)  
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Dentre os membros do “Jurando vingar”, havia um que futuramente seria o homem 

“encruzilhada” da pós-Retomada do cinema produzido em Pernambuco, Kleber Mendonça Filho85 

que fora estagiário entre os anos de 1988 e 1992 do cineclube. 

O “Jurando vingar” foi o que mais “contribuiu” no sentido da futura prática da brodagem no 

interior da movimentação (FIGUEIRÔA, 2000) cinematográfica pernambucana. Os idealizadores 

faziam parte de uma fracção de classe dominante que, além de compartilhar a paixão formal pelo 

cinema, diferente do cineclube “Leila Diniz” (ainda em atividade durante o início dos anos 1990 na 

Cidade Alta, Olinda) que tinha um viés mais militante, seus membros prezavam pelo alto rigor tanto 

na administração do cineclube, quanto na curadoria dos filmes e na exibição deles (99% dos filmes 

eram exibidos em 16mm ou 32mm).  

O nome do cineclube faz referência a um filme homônimo do Ciclo de Cinema de Recife de 

1920 e, alegoriza, uma preocupação latente com a memória cinematográfica pernambucana. Caso 

semelhante, nós vamos perceber mais adiante na escolha do nome do cineclube “Revezes” 

organizado pelo professor de jornalismo e crítico de cinema, Alexandre Figueirôa da Universidade 

Católica de Pernambuco (Unicap) nos anos 2000, que também faz alusão a um filme do Ciclo de 

1920. Isso evidencia, minimante, uma continuidade mesmo que inconsciente, da deferência ao 

passado (um pouco da brodagem) que se perpetuou nos ciclos de cinema que existiram em 

Pernambuco. 

No final dos anos 1980, Marcelo Gomes mais um grupo de amigos estabeleceram uma 

agenda para a sala José Carlos Cavalcanti Borges (que a partir de então faria as vezes de teatro e de 

cinema) na Fundaj do Derby. Hoje, muito provavelmente, o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco 

encontra-se onde está devido à iniciativa deste grupo. A sala José Carlos Cavalcanti Borges é um 

espaço de encontro onde se desenvolve vários trabalhos da nova leva de realizadores 

pernambucanos, especialmente os da pós-Retomada, ao lado da sala, há o Café Castigliani cujo 

proprietário é o cineasta Leonardo Lacca, um dos fundadores da Trincheira Filmes. Como 

percebemos, a brodagem se reproduz até nos espaços consagrados à cinefilia. 

A sala José Carlos Cavalcanti Borges da Fundaj que ora fazia as vezes de teatro, ora as vezes 

de cinema, foi sendo aos poucos convertida em “templo” cinéfilo por meio da iniciativa do grupo 

que criou o “Jurando vingar”. Marcelo Gomes, idealizador e diretor do cineclube, fez várias viagens 

para o Rio e para São Paulo em busca de catálogos e, subsequentemente, de cópias em película para 

exibir no cineclube.  

Antes das viagens, fez uma prospecção nos catálogos das distribuidoras que haviam em 

Recife e depois viajou para o Sudeste na intenção de ampliar os títulos disponíveis por intermédio 

                                                                 
85Nesta época, início dos anos 1990, Kleber Mendonça Filho havia voltado junto com sua mãe, a historiadora da 

Fundação Joaquim Nabuco, Jocelice Jucá , da Inglaterra. Ela havia cursado um doutorado e seu fi lho a acompanhou.  
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dos catálogos das distribuidoras do Eixo Rio-São Paulo. Em seguida, entrou em contato com elas 

para ver a disponibilidade das cópias presentes nas filiais em Recife que, na época, era um 

entroncamento de distribuição regional das produtoras de cinema. Tudo isso, com o intuito de 

manter o padrão das projeções do “Jurando vingar”: cópias em película de filmes fora do circuito 

comercial recifense e filmes de cinegrafias pouco conhecidas. 

Nestes catálogos, Marcelo Gomes e os demais membros do cineclube privilegiavam filmes 

que não eram distribuídos no circuito comercial e que nunca haviam sido exibidos no Recife. Eis a 

linha curatorial do “Jurando vingar” depois de já terem em mãos uma vasta oferta de busca: uma 

vez escolhido o filme, alugavam a cópia para exibi-la. Além disso, a cinefilia deles era de um 

paroxismo característico da paixão cinéfila. Eles iam aos consulados que possuem sede em Recife, 

pediam os catálogos de suas cinematecas. Uma vez em mãos, entravam em contato com a 

embaixada solicitando, por telefone, os filmes que gostariam de exibir. Nestas ocasiões, o cineclube 

exibiu várias mostras temáticas sobre a nouvelle vague francesa, cinema novo alemão e um inédito 

no Brasil, até então, de Pedro Almodóvar Pepi, Luci, Bom...y otras chicas del montón (1980). 

Segundo M. Gomes (CRIBARI, 2012, p. 227): 

 

E a gente viu que as sessões estavam lotadas. A gente conseguiu lotar todas as 
sessões que a gente fez. E a gente conseguiu, acho até na primeira semana, ter uma 
média de 200 sócios e pessoas interessadas em ver esses filmes. Então, a gente 
conseguiu construir uma massa crítica de pessoas que iam pra lá assistir aos filmes, 
assistir aos debates. A gente teve muito espaço na mídia. Nos jornais do Recife. 
Porque, na verdade, era o único cineclube que tinha no Recife. Era o único lugar do 
Recife que a gente poderia assistir a um filme que não eram os enlatados 
americanos, era um foco de resistência, vamos dizer, pra se definir no Recife. Você 
vê que um cenário completamente diferente do que existe hoje. 
 
 

Manter o “Jurando vingar” era prática de “sacerdócio” como diria o próprio Marcelo Gomes, 

na entrevista citada, porque o custo para manter o cineclube era alto, incluindo também o esforço 

que era a curadoria da programação – enviá-la pelos correios para os mensalistas de maneira 

atualizada. Havia uma mensalidade para os sócios que, segundo ele, não cobria os custos do 

cineclube e que consistia em 50% do preço (aluguéis) de todos os filmes no mês. O cineclube 

contava em paralelo com o apoio da Embrafilme e da Caixa Econômica Federal que facilitaram os 

custos da atividade, assim como, para trazer as cópias alugadas de 35mm das embaixadas e das 

distribuidoras do eixo Rio-São Paulo, de avião. 

Como demonstramos, tentar trabalhar com algo relacionado ao cinema no Recife do início 

dos anos 1990 era um trabalho sem grandes expectativas futuras, seja até na própria prática 

cineclubista. E requeria um dispêndio de energia e dinheiro que os futuros realizadores na época 

não possuíam, pois como investigaremos em seguida, eram os anos F. Collor e o respectivo 
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desmantelamento do insípido circuito do audiovisual brasileiro, levou a roldão, o cineclube 

“Jurando vingar”.  

Entre os participantes das sessões do “Jurando vingar”, podemos destacar além do próprio 

Marcelo Gomes e de Kleber Mendonça Filho, os cineastas em início de carreira profissional como 

Cláudio Assis, Adelina Pontual, Lírio Ferreira e Paulo Caldas, o grupo do Vanretrô que conhecia 

Marcelo Gomes dos tempos de graduação no curso de jornalismo da Unicap e que fazia uma 

movimentação (Ibid. 2000) cinéfila junto com Hilton Lacerda na mesma instituição. O intercâmbio 

entre o grupo do Vanretrô (UFPE) e os cinéfilos da Unicap (Marcelo Gomes e Hilton Lacerda) 

vinha desde meados da década de 1980. Vejamos: Fundaj, Unicap e UFPE, a brodagem transitou 

por estas instituições durante as décadas de 1980, 1990 e 2000. E hoje, continua estreitando sua 

lógica nestes espaços. 

A título de observação, percebemos como a iniciativa do “Jurando vingar” (grupos 

alternativos segundo a terminologia de R. Williams), uma fracção de classe oriunda de setores 

privilegiados da sociedade pernambucana, assim como havia ocorrido com a geração anterior, a do 

“Grupo 8” composta pelos cineastas do Movimento Super-8 (contestadores segundo a terminologia 

de Williams), mantinham fortes relações com o campo político e com os setores comerciais e 

estatais que trabalhavam diretamente com o cinema, este com Severiano Ribeiro e com Augusto 

Lucena86, e aquele já com os editais da administração pública indireta, primeiro com a Caixa 

Econômica Federal (CEF) e depois com a Embrafilme que fornecia recursos para a manutenção do 

“Jurando vingar”.  

Os realizadores de cinema produzido em Pernambuco estiveram geralmente próximos do 

campo político e econômico da cidade e do estado, demostrando, com isso, a forte marca da fracção 

de classe dominante que, segundo R. Williams (2008; 2011), são formações artísticas em assimetria 

não só com os poderes instituídos (na política e na economia) como também com outros grupos 

estabelecidos no interior do próprio setor cinematográfico – no rádio, na tevê, e no cinema 

comercial nacional. E como analisamos no primeiro capítulo, o cineclube “Jurando vingar” estava 

ligado ao projeto estético e político da Retomada do cinema como um todo. Eles não queriam 

apenas “contestar” a ordem instituída dos segmentos culturais oficiais (Armorial), estavam 

interessados em incorrer dentro dos canais oficiais e rotineiros do fazer cinema no Brasil – no caso 

do “Jurando vingar”, recebendo subsídios da CEF e da Embrafilme.  

Outro ponto que merece destaque na distinção em relação às iniciativas cineclubistas das 

duas gerações, a do Movimento Super-8 e a da Retomada, é o fato de que a primeira não mirava a 

profissionalização dos agentes produtores, ficando circunscrita ao âmbito da experimentação formal 

                                                                 
86 Político pernambucano que fora prefeito do Recife entre 1971-1975. Ele incentivou algumas políticas públicas para 

o setor do audiovisual recifense durante a década de 1970 sobre a pressão dos cineasta s do Movimento Super-8. 
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da bitola Super-8 e concorrendo nos festivais galvanizados por eles no segmento, filmes em Super-

8. Já com os cineastas que fizeram a Retomada a postura era diferente: eles queriam continuar 

trabalhando com cinema em Pernambuco. E para isso, seguiram os trâmites habituais desse 

exercício no Brasil – concorrer aos editais, lançar o filme em festivais, criar oficiais especializadas 

para o público, fazer cursos etc.  

Outro dado que aponta para a não profissionalização dos realizadores da Geração do Super-8 

é que a maioria dos seus membros possuía uma atividade profissional paralela ao cinema – Celso 

Marconi, Fernando Spencer e Geneton Moraes eram jornalistas e Jomard Muniz de Brito, professor, 

só para citar alguns nomes. Já os realizadores da Retomada eram, em sua maioria, estudantes de 

comunicação social que almejavam seguir carreira na área do audiovisual. Neste sentido, a força 

dos realizadores da Retomada fora canalizada para os editais que fomentassem as suas produções, 

pois não queriam trabalhar com Super-8 apenas como a geração anterior, em que os custos eram 

mínimos e o domínio técnico não era tão exigente quanto o cinema em película em 16mm e 32mm. 

Em uma palavra: a geração da Retomada entendia o cinema como vocação.  

Desta forma, temos o contraste entre duas gerações cinéfilas, mas que possuíam posturas 

distintas em relação ao futuro do cinema pernambucano: a da Retomada querendo dar continuidade 

ao exercício cinematográfico em suas múltiplas variações, e o Movimento Super-8 que esteve mais 

pautado em um “cinema de guerrilha” marcadamente contestatório às instituições culturais vigentes.  

Entretanto, a tese de um cinema autoral foi o leitmotiv que sobreviveu desde o Movimento 

Super-8 até a geração atual, a da pós-Retomada, que faz cinema de meados de 2006 até hoje, 

evidentemente, guardando as devidas proporções de época e produção, o cinema realizado em 

Pernambuco, historicamente, enfatizou segmentos estéticos (autorais) em suas produções, relegando 

o viés mercadológico a uma dimensão secundária. 

Os motivos do encerramento do “Jurando vingar” além do fim do repasse de verbas da 

Caixa Econômica Federal, foi, segundo Kleber Mendonça Filho (CRIBARI, 2012, p. 280), a 

política cultural empreendida por Fernando Collor ao cinema nacional: 

 

Porque o motivo oficial do final do “Jurando vingar” foi o seguinte: Collor assumiu 
o poder em janeiro de 1990 e eu acho que em janeiro ainda ou em fevereiro ele 
decretou o final da Embrafilme, e naquela época a Embrafilme era a maior 
fornecedora de filmes do “Jurando vingar” [...] e aí Collor extinguiu a Embrafilme, 
do dia pra noite, tipo: “Você soube? a Embrafilme acabou! Collor passou a caneta 
e a acabou a Embrafilme” E aí, com o fechamento do escritório local, todos os 
filmes se foram... 
 

 

Já para Marcelo Gomes o fim do “Jurando vingar” teve outras razões além destas 

supracitadas no relato de Kleber Mendonça Filho. Houve um desgaste da equipe que o organizava, 
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cerca de oito pessoas que devido a indeterminação no mundo cinematográfica nacional, resolveram 

trilhar outros rumos para suas vidas. Destarte, o fato de que muitos não tinham emprego formal e 

necessitavam de uma fonte de renda fixa para susterem-se. Em seguida, foram se dissipando pelo 

país e pelo mundo, o próprio Marcelo Gomes (CRIBARI, 2012, p. 230) conseguiu por intermédio 

da embaixada britânica uma bolsa de estudos para estudar cinema em Brixton, Inglaterra: 

 

Então houve uma dispersão natural. E também a gente era muito jovem, a gente era 
estudante, a gente não trabalhava. Quando acabou a faculdade, as pessoas 
precisavam trabalhar. Então, o tempo ficou muito exíguo pra realizar uma atividade 
tão sacerdotal como era o cineclube. E foi uma pena porque ficou esse gap (salto), 
esse buraco cultural na cidade. Só anos e anos depois é que surgiram lugares. A 
própria Fundação reativou o cinema dela. E aí é que se começou a exibir filmes, 
vamos dizer, considerados autorais. 

 

Esse “salto” citado por Marcelo Gomes completou-se, na esfera cineclubista recifense, no 

início dos anos 2000 quando a atividade cinéfila ressurge nos cineclubes “Barravento” e “Revezes”. 

Paralelo ao ressurgimento dos cineclubes na capital pernambucana na transição para os anos 2000, 

surge a “explosão digital” e o advento da Internet banda larga que propiciou um maior 

compartilhamento de informações e arquivos que agora podiam ser manipulados com mais 

facilidade. Além disso, surgem as listas de e-mails que flexibilizaram à divulgação dos filmes que 

seriam exibidos nos cineclubes, atingindo um público cada vez maior. 

 

2.4. A CONQUISTA DO EDITAL – FUNCULTURA AUDIOVISUAL  

 

 Como mencionado anteriormente, o cinema brasileiro vive de ciclos através da intervenção 

governamental, seja ela federal, estadual e municipal que sazonalmente estabelece uma diretriz 

política para a cultura. Ora abrindo uma maior margem para a canalização e captação de recursos 

viabilizadores para projetos em audiovisual, como foi o caso da Lei Rouanet (1991) junto com a 

criação da Ancine (Agência Nacional de Cinema criada através da Medida Provisória n.º 2.228-1 

em junho de 2001 sob administração de Fernando Henrique Cardoso [PSDB]), ora dificulta o 

acesso a esses recursos devido à má-administração do erário, como fora o caso do ciclo da 

Embrafilme (1969-1990) e da Lei Sarney que antecedeu à Lei Rouanet.  

Desta forma, dependendo das políticas públicas – facilidade na captação, transparência nos 

processos seletivos dos projetos, democratização dos recursos e isonomia no repasse destes entre 

outras ações de caráter republicano e democrático, o cinema brasileiro está conseguindo em caráter 

nacional, desde 1995 até o presente ano, manter uma regularidade tanto quantitativa quanto 

qualitativa (aquela suscita esta) nas produções cinematográficas sejam elas em longa, média ou 
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curtas-metragens ficcionais ou documentais. E o cinema produzido em Pernambuco nesta época 

mimetiza o que está havendo em esfera nacional (a Retomada da produção), com um acréscimo: o 

edital exclusivo de fomento à cultura do audiovisual – Funcultura-PE. 

Para termos uma ideia da evolução, em números, da captação de recursos provenientes da 

dedução fiscal decorrente da Lei Rouanet nestes seus mais de vinte anos, segundo o Portal 

Eletrônico Cultura e Mercado87a Lei Rouanet conseguiu através das deduções fiscais para a cultura, 

no ano de 2003, o montante de R$ 135 milhões. Já em 2011, esse valor chegou a R$ 1,35 bilhão, 

um aumento de 1.000% em oito anos. Nesse período (2003-2011), foram direcionados 5,9 bilhões 

para a Lei Rouanet. Apenas em 2010, foi captado R$ 1,160 bilhão. Isso atendeu apenas 24,61% de 

toda a demanda brasileira por esses recursos, que atingiu a cifra de R$ 4,71 bilhão. Nesse mesmo 

ano, o Ministério da Cultura recebeu 10.256 propostas de ações em busca de recursos, vindas de 

todos os estados da federação. 

Estas iniciativas geraram uma maior cobertura e assistência a projetos culturais em suas 

diversas linguagens e manifestações em todo o Brasil através do Programa Nacional de Apoio à 

Cultura (Pronac), cujo objetivo é captar e alocar recursos suficientes para estimular a produção e 

difusão de bens culturais, preservar patrimônios físicos e simbólicos, proteger o pluralismo da 

cultura nacional e facilitar o acesso às fontes de cultura. Esses recursos são viabilizados a partir do 

investimento de pessoas físicas e jurídicas que utilizam um pequeno percentual de seu imposto de 

renda em ações culturais (dedução fiscal), previamente aprovados pelo Ministério da Cultura 

(MinC). 

Se os números das deduções fiscais para a cultura brasileira só fizeram aumentar durante os 

anos de 2003 a 2011 através do aporte da Lei Rouanet, a legislação cultural em Pernambuco 

também se expandiu no período. Analisaremos agora a evolução do Edital do Funcultura 

Audiovisual enquanto legislação cultural pioneira no país no que se refere a uma mudança de 

orientação nas deduções fiscais. Com o Funcultura, o estado pernambucano é o agente da dedução e 

não apenas o intermediário, como fala em entrevista (OLIVEIRA, 2008, p. 83) no ano de 2007, o 

produtor de cinema João Vieira Jr, antes mesmo do edital (Funcultura Audiovisual) ser 

independente das outras linguagens artísticas como ocorrera anos depois: 

 

A Lei de Incentivo do Estado de Pernambuco é o Funcultura, é melhor para 
se trabalhar. Ele está crescendo e se aperfeiçoando com o passar do tempo. 
No início, o produtor recebia um certificado que o qualificava para captar 
financiamento na empresa privada, ao destinar o financiamento, essa 
empresa era beneficiada pela renúncia fiscal, então o Governo entendeu que 
isso saía diretamente do cofre dele e daí passou a “tirar”, ele mesmo, do seu 

                                                                 
87 Disponível em: <http://www.culturaemercado.com.br/pontos -de-vista/lei-rouanet%E2%80%9320-anos-depois/> 

Acesso em: 8 de dez. 2014. 

http://www.culturaemercado.com.br/pontos-de-vista/lei-rouanet%E2%80%9320-anos-depois/
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cofre para a produção cinematográfica local. Com isso, o Governo pôde criar 
uma política pública para o cinema, para a cultura como um todo. O 
orçamento hoje está em torno de R$ 4 milhões (quatro milhões de reais) para 
a cultura. É um avanço enorme nessas estratégias. As restrições ao 
Funcultura estão no formulário e na prestação de contas. 
 
 

Na legislação anterior ao Funcultura88, o chamado: Sistema de Incentivo à Cultura (SIC-PE) 

o proponente aos recursos para a realização de projetos culturais, como por exemplo, viabilização 

de um filme, tinha que recorrer às empresas privadas (mecenato privado) e propor suas ideias aos 

departamentos de marketing das mesmas, em um processo homólogo aos FINCARTs da Lei 

Rouanet. Desta forma, os projetos ficavam à mercê dos marqueteiros das empresas que, 

evidentemente, não queriam ver suas empresas veiculadas às iniciativas culturais que fizessem uma 

“má-figura” da marca da instituição, em uma dimensão moral que inviabilizava vários projetos na 

área da cultura. Segundo o historiador inglês Eric Hobsbawm (HOBSBAWM, 2013, p. 54) esta 

característica estaria associada a: 

 

Aqui temos dois participantes do jogo da “cultura” e da política no início do século 
XXI: a política e o mercado. Eles decidem como bens e serviços serão financiados 
— se essencialmente pelo mercado, ou por meio de subsídios. A política entra 
como fonte óbvia, ou recusadora, de subsídios. Mas há um terceiro elemento que 
decide o que pode, o que deve e o que não deve ser produzido. Chamemo-lo de 
“mecanismo moral”, tanto no sentido negativo daquilo que define e desencoraja o 
inadmissível, como no sentido positivo de impor o desejável. 
 
 

 Este “mecanismo moral” em que os arbítrios dos mecenas pesam sobre o julgamento da obra 

como algo “moral” ou “imoral” que nos fala E. Hobsbawm, tentou ser sanado a partir da Lei 

Estadual 12.310, de 19 de dezembro de 2002 que criou o Funcultura tendo o primeiro edital lançado 

no ano de 2003. O Funcultura desde a sua criação destinou às várias linguagens artísticas assistidas 

por ele, dentre as quais: Artes Cênicas; Artes Visuais e Fotografia; Audiovisual; Cultura Popular; 

Design e Moda; Economia Criativa; Literatura; Música e Povos Tradicionais o montante de R$ 150 

milhões89. 

 Os recursos que alimentam o Fundo são provenientes da arrecadação do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo governo do estado de Pernambuco que os 

destina ao financiamento direto de projetos artísticos e culturais por meio de seleção pública. Desta 

maneira, houve uma maior facilidade de acesso aos recursos do Fundo devido ao financiamento 

                                                                 
88 Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/pagina/funcultura/sobre/breve-historico/> Acesso em: 25 de ago. 
2014. 
89 Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/pagina/funcultura/projetos -incentivados/> Acesso em: 25 de ago. 

2014  

http://www.cultura.pe.gov.br/pagina/funcultura/sobre/breve-historico/
http://www.cultura.pe.gov.br/pagina/funcultura/projetos-incentivados/


79 
 

 

direto que não está mais associado aos “arbítrios” dos diretores de marketing das empresas com seu 

“mecanismo moral”: 

 

a cultura, então, precisa ser atraente e lucrativa; se não dá retorno financeiro, deve 
ao menos dar retorno em termos de marketing. Dito de outra forma: o Estado ainda 
financia a cultura, através da isenção de impostos, mas quem gerencia, quem 
decide o que vai ser patrocinado ou não é o mercado, e às empresas em geral só 
interessa investir em algum produto que propicie lucros, em imagem ou em 
espécie. Assim, a ideia do cinema enquanto parte do campo da indústria cultural e 
do filme como produto de entretenimento se encaixam perfeitamente a essa 
concepção de cultura90 
 
 

 Esta forma de cerceamento a partir do “mecanismo moral” proveniente dos diretores de 

marketing das empresas que, não gostariam de veicular suas instituições a um empreendimento 

cultural de caráter “moralmente duvidoso”, e por conta disso, inviabilizavam projetos gerando uma 

política arbitrária de dedução fiscal para projetos culturais, ou seja, o projeto tinha que se adequar às 

diretrizes “morais” da empresa que então seria vinculada. Essa prática do mecenato privado foi 

contornada devido ao financiamento direto nos projetos em audiovisual no estado de Pernambuco a 

partir do Funcultura Audiovisual.  

 Cabem aqui algumas palavras sobre o desenvolvimento não só dos aportes de recursos como 

também da legislação do Programa de Fomento à Produção Audiovisual de Pernambuco 

(Funcultura Audiovisual) que é uma extensão do Funcultura (Independente). O Independente é 

responsável pelas demais linguagens artísticas, enquanto o Audiovisual é destinado exclusivamente 

para o setor em suas diversas modalidades, por exemplo, do cineclubismo à pesquisa sobre cinema. 

Se como falamos anteriormente o crescimento dos recursos para a cultura cresceu em âmbito 

nacional nos últimos anos com a evolução da Lei Rouanet, em Pernambuco não foi diferente, para 

termos uma noção do crescimento em termos de fundos de financiamento, em 2007 o montante era 

de R$ 4 milhões para o audiovisual como falou acima o produtor João Vieira Jr, já para o biênio de 

2014-2015 essa cifra chegará a casa dos R$ 20.050.000 milhões91 onde R$ 11,5 milhões será do 

ICMS estadual, e o restante virá do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) da Ancine, do Programa 

Brasil de Todas as Telas, uma iniciativa do governo federal para transformar o cinema brasileiro em 

um dos cinco mais importantes do mundo92 como falou a presidente Dilma Rousseff no ato de 

lançamento do referido Programa. 

                                                                 
90 (MARSON, 2006, 74) 
91 Disponível em: 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/divirtase/46,51,46,61/2014/11/17/internas_viver,543234/fun
cultura-audiovisual-passa-a-ser-o-terceiro-maior-edital-do-pais.shtml> Acesso em: 8 de jan. 2015. 
92 Disponível em: 

<http://revistacontinente.com.br/diario/index.php?view=article&catid=1%3Anoticias&id=2922%3Aparceria-rende-r-

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/divirtase/46,51,46,61/2014/11/17/internas_viver,543234/funcultura-audiovisual-passa-a-ser-o-terceiro-maior-edital-do-pais.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/divirtase/46,51,46,61/2014/11/17/internas_viver,543234/funcultura-audiovisual-passa-a-ser-o-terceiro-maior-edital-do-pais.shtml
http://revistacontinente.com.br/diario/index.php?view=article&catid=1%3Anoticias&id=2922%3Aparceria-rende-r-20-milhoes-para-o-audiovisual-de-pernambuco&format=pdf&option=com_content&Itemid=2
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 O aumento na alocação de recursos para o Funcultura Audiovisual veio acompanhado nos 

últimos anos por uma legislação específica, principalmente a partir de 2009 com o Decreto Estadual 

nº 34.474/2009 sancionado pelo então governador do estado, Eduardo Campos. Este Decreto foi 

fundamental para a ampliação da produção cinematográfica em Pernambuco, pois conseguiu captar 

a especificidade do fazer cinema, uma arte industrial que precisa de um formulário específico 

devido à alta flexibilização dos recursos a serem investidos na obra.  

O Decreto determinava a regulamentação da linguagem do audiovisual com edital particular 

dentro do Funcultura, com regras específicas de julgamento (comissão mista de avaliação de 

projetos com avaliadores de fora do estado), monitoramento (as etapas de roteiro, produção e 

finalização são separadas) e fiscalização (prazos a serem estritamente cumpridos.) Com isso, 

facilitou-se o funcionamento da cadeia produtiva do cinema, principalmente para os produtores que 

começaram a ter a partir de então uma maior margem de manobra nos orçamentos dos projetos. 

 Outra conquista para o setor do audiovisual foi a promulgação de uma legislação com 

caracteres protecionistas, uma legislação que marca a forte característica endógena dos Editais do 

Funcultura para o produtor pernambucano. A Lei Estadual 14.437 de 11 de outubro de 201193 na 

autoria do deputado Aloísio Lessa dispõe que: 

 

Sobre a preferência a autores pernambucanos nas exibições de filmes de longa e 
curta metragem nas cidades do Estado de Pernambuco que não tenham salas de 
exibição de cinema, realizadas através de projetos executados pela administração 
pública estadual, por entidades paraestatais, por organizações não governamentais 
e por outros integrantes da iniciativa privada. 
 
 

 Ainda nos ganhos legislativos para o setor do audiovisual, temos a conquista para uma área 

em franca ascensão no estado, o cineclubismo. Segundo mapeamento feito pela Fundarpe 

(Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco), realizado pela então Coordenadora 

de Cinema e Vídeo da instituição, Carla Francine em parceria com o Cineclube Amoeda Digital 

(CRIBARI, 2012), em 2008 existiam em Pernambuco cerca de 12 cineclubes e um ano depois o 

número subiu para 60 cineclubes filiados à FEPEC: 

 

Observando os rumos que o movimento cineclubista nacional se desdobrava com 
ações particulares e principalmente em programas de governo, como o Cine Mais 
Cultura que, em parceria com o Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros — 
CNC, criaram cerca de 1.200 novas salas de exibição cineclubista por todo país. 

                                                                                                                                                                                                                        
20-milhoes-para-o-audiovisual-de-pernambuco&format=pdf&option=com_content&Itemid=2> Acesso em: 8 de jan. 
2015. 
93 Disponível em: 
<http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=14437&complemento=0&ano=2011&tipo > 

Acesso em: 8 de jan. 2015.  

http://revistacontinente.com.br/diario/index.php?view=article&catid=1%3Anoticias&id=2922%3Aparceria-rende-r-20-milhoes-para-o-audiovisual-de-pernambuco&format=pdf&option=com_content&Itemid=2
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=14437&complemento=0&ano=2011&tipo
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Em Pernambuco não foi diferente: o surgimento da Fepec, em 2008, como falei há 
pouco, contava com 12 cineclubes e, em menos de um ano, tínhamos o dobro desse 
número. Até fevereiro de 2012 a Federação Pernambucana de Cineclubes conta 
com 60 cineclubes filiados94. 
 

 

Com a Lei Estadual Nº 14.624/201295 de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães a 

Federação Pernambucana de Cineclubes (FEPEC) foi convertida em Utilidade Pública. Além disso, 

o montante destinado à atividade cineclubista segundo o Funcultura Audiovisual do biênio 2012-

201396 foi de R$ 224.808,45 mil para cineclubes de todas as regiões do estado. Concomitante a esta 

iniciativa, o mesmo deputado instituiu a partir da Lei Estadual Nº 15.072, de 5 de setembro de 

201397 no calendário de eventos culturais do estado de Pernambuco, o dia estadual do cineclubismo. 

A data escolhida foi o dia 16 de julho, dia que marca a fundação da FEPEC, ocorrida em 2008, no 

1º Festival de Cinema de Triunfo, num encontro entre cineclubistas promovido pelo governo 

estadual. 

Para além dos referidos marcos-legais, temos um que estabelece o piso para o Funcultura 

Independente e o Funcultura Audiovisual, respectivamente, R$ 22 milhões e R$ 11,5 milhões a 

partir da Lei98 Estadual Nº 15.225, de 30 de dezembro de 2013 – Art. 8º promulgada pelo então 

governador Eduardo Campos. Com esta Lei o cinema produzido em Pernambuco ganhou um edital 

de fomento à suas atividades com recursos independentes dos demais (com regras próprias) e 

tornou-se uma política estadual e não mais governamental.  

No ano seguinte, o audiovisual teve outra conquista, ainda sob a administração de Eduardo 

Campos: a Lei99 Estadual 15.307, de 4 de junho de 2014 que dispõe sobre a disciplina, a promoção, 

o fomento e o incentivo ao audiovisual no âmbito do estado e cria o Conselho do Audiovisual de 

Pernambuco. Entre os incisos desta Lei podemos destacar na Seção I – Dos Princípios – Art. 2º, “A 

promoção, o fomento e o incentivo ao audiovisual pelo estado de Pernambuco, em todas as suas 

atividades, serão norteados pelos seguintes princípios”: 

                                                                 
94 (CRIBARI, 2012) 
95 Disponível em: 
<http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=14624&complemento=0&ano=2012&tipo => 
Acesso em: 8 de jan. de 2014.  
96 Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/RESULTADO__Edital -do-
Audiovisual_Funcultura_2012_2013.pdf> Acesso em 8 de jan. 2015. 
97 Disponível em: 

<http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15072&complemento=0&ano=2013&tipo> 
Acesso em: 8 de jan. 2015.  
98 Disponível em: 
<http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15225&complemento=0&ano=2013&tipo=&

url=http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http://legis.alep
e.pe.gov.br/?lo152252013&ei=NVGvVIn_HaTIsAT6tIKwAw&usg=AFQjCNEmqj0TCB9EvzUpjpQFHfx06iHvKw&bvm=bv.8
3339334,d.cWc> Acesso em: 8 de jan. 2015. 
99 Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/Lei -15.07-de-4-de-junho-de-2014-

audiovisual-PE.pdf> Acesso em 8 de jan. 2015. 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=14624&complemento=0&ano=2012&tipo
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/RESULTADO__Edital-do-Audiovisual_Funcultura_2012_2013.pdf
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/RESULTADO__Edital-do-Audiovisual_Funcultura_2012_2013.pdf
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15072&complemento=0&ano=2013&tipo
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15225&complemento=0&ano=2013&tipo=&url=http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http://legis.alepe.pe.gov.br/?lo152252013&ei=NVGvVIn_HaTIsAT6tIKwAw&usg=AFQjCNEmqj0TCB9EvzUpjpQFHfx06iHvKw&bvm=bv.83339334,d.cWc
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15225&complemento=0&ano=2013&tipo=&url=http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http://legis.alepe.pe.gov.br/?lo152252013&ei=NVGvVIn_HaTIsAT6tIKwAw&usg=AFQjCNEmqj0TCB9EvzUpjpQFHfx06iHvKw&bvm=bv.83339334,d.cWc
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15225&complemento=0&ano=2013&tipo=&url=http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http://legis.alepe.pe.gov.br/?lo152252013&ei=NVGvVIn_HaTIsAT6tIKwAw&usg=AFQjCNEmqj0TCB9EvzUpjpQFHfx06iHvKw&bvm=bv.83339334,d.cWc
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15225&complemento=0&ano=2013&tipo=&url=http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http://legis.alepe.pe.gov.br/?lo152252013&ei=NVGvVIn_HaTIsAT6tIKwAw&usg=AFQjCNEmqj0TCB9EvzUpjpQFHfx06iHvKw&bvm=bv.83339334,d.cWc
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/Lei-15.07-de-4-de-junho-de-2014-audiovisual-PE.pdf
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/06/Lei-15.07-de-4-de-junho-de-2014-audiovisual-PE.pdf
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I – liberdade de expressão e criação artística, vedada qualquer espécie de censura; 
 
II – expressão da diversidade cultural; 
 
III – inovação; 
 
IV – transparência nos processos de seleção dos produtos incentivados e na 
destinação dos recursos para o audiovisual e; 
 
V–respeito à igualdade de gênero, raça e etnia, e inclusão das diferença 

 

Estas conquistas na esfera legislativa para o audiovisual pernambucano demonstra não 

apenas uma complacência dos escalões do executivo e do legislativo estadual para quem trabalha no 

mundo da arte cinematográfica em Pernambuco, todas estas leis evidencia o poder de barganha que 

a categoria do audiovisual conquistou no decorrer dos anos, desde a constante atividade 

cinematográfica galvanizada pelos cineastas do Super-8 na década de 1970; passando pela Geração 

dos Curta-metragistas nos anos 1990 até a nova safra surgida com o já consolidado Funcultura 

Audiovisual. Porém, como a política é o jogo de interesses e com o mundo da arte (cuja ênfase é o 

simbólico, mas quando o assunto é financiamento ele ganha contornos bem materiais) não seria 

diferente pois, apesar dos rompantes contrários, ele está neste mundo e precisa de meios matérias 

para produzir e reproduzir suas realizações.  

Isto é, a predileção do governo estadual nos últimos anos pelo audiovisual gerou um certo 

mal-estar nos representantes das outras linguagens artísticas que ficaram centralizadas no 

Funcultura Independente, cujo montante total é quase equivalente ao destinado para o Audiovisual a 

partir de 2012, R$ 22 milhões para aquele e R$ 20.050.000 para este. A desproporção é grande, mas 

segundo o então secretário da Casa Civil do governo de Eduardo Campos, Tadeu Alencar que 

assumiu as responsabilidades do setor junto com a Secretaria de Audiovisual, em entrevista a Júlio 

Cavani no Diário de Pernambuco100, o Secretário falou do poder de barganha e coesão que há na 

classe cinematográfica pernambucana: 

 

“O que a gente fez foi uma aposta onde se via uma articulação com grande poder 
de mobilização e engajamento [...] Era uma seara fértil, não só pelas premiações e 
participações nos principais festivais, mas também pelo conteúdo das obras em si. 
A produção é suficientemente instigante, provocativa, de vanguarda. Havia um 
movimento, um sentimento, uma organização, um estado de amadurecimento [...] é 
um modelo que deu resultado, que merece seguir em frente e que pode ser levado a 
outras artes, como a música. Criar essa lei não impede que o mesmo caminho seja 
seguido no momento em que houver esse amadurecimento nos outros setores. É 

                                                                 
100 Disponível em: 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noti cia/viver/2013/09/04/internas_viver,460270/produtores -

culturais-questionam-prioridade-do-cinema-nos-editais-publicos.shtml> Acesso em: 8 de jan. 2015.  

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/09/04/internas_viver,460270/produtores-culturais-questionam-prioridade-do-cinema-nos-editais-publicos.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/09/04/internas_viver,460270/produtores-culturais-questionam-prioridade-do-cinema-nos-editais-publicos.shtml
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uma experiência que pode ser tratada como paradigma para processos que 
envolvam o Funcultura de uma forma geral”. 
 
 

 Nesta toada, o desconforto proveniente da preterização das outras linguagens artísticas 

centralizadas em um único edital atingiu ares de secundarização política quando, o na época 

governador Eduardo Campos (sobrinho do cineasta da Globo Filmes, Guel Arraes), convidou uma 

parcela da classe cinematográfica para um jantar em sua residência no bairro de Dois Irmãos, cuja 

assessoria de impressa alegou que o Palácio do Campo das Princesas (sede do governo estadual) 

estava em reforma, e o Centro de Convenções (sede provisória do governo) não era um local 

adequado para receber os visitantes, porém o grau de “intimidade” desse jantar causou um furor na 

impressa e nos setores culturais. 

No jantar101 que foi realizado no dia 28 de agosto de 2013, deliberou-se sobre a Lei que 

instituiu uma política permanente para o Audiovisual no estado (referida acima) e também outros 

pontos estratégicos para o setor. Entre eles: o tema da exibição dos filmes pernambucanos no 

circuito comercial, a preocupante situação do Museu da Imagem e do Som de Pernambuco (Mispe), 

a exibição de filmes pernambucanos em escolas públicas estaduais e a prometida troca de 

equipamentos do Cinema São Luiz, no bairro da Boa Vista, que carecia de novos sistemas de som e 

projeção (digitais). 

 Após este jantar, alguns representantes das outras manifestações artísticas no estado, 

levantaram algumas questões sobre a hegemonia do cinema em relação às outras áreas. Como 

aponta a atriz e produtora Paula de Renor102: “deveria haver um edital específico para cada um dos 

setores, com comissões próprias”, mas reconhecendo, no entanto, o poder de mobilização e coesão 

da classe cinematográfica que, diferente da musical (por exemplo), estabeleceram um circuito de 

atividades no estado e não migrou em massa para o eixo Rio-São Paulo como fizeram alguns dos 

ícones do Manguebeat após a morte de Chico Sciense em 1997, ou da gerações anteriores, Alceu 

Valença nos anos 1970 e Lenine nos anos 1980, diante do tema, continua Paula de Renor: “Eu acho 

que o pessoal de teatro não foi à luta como o pessoal do cinema. Fizemos reuniões, mas nunca 

houve nenhum pedido formal. Eles merecem porque lutaram”.  

Alguns produtores também criticaram certa recorrência nos nomes dos cineastas 

contemplados pelo Funcultura Audiovisual, como afirma a produtora musical, Paloma Granjeiro: 

“Acho um mérito o edital do audiovisual ser separado do independente, mas isso se deve à força 

                                                                 
101 Disponível em: 

<http://www.pernambuco.com/app/noticia/divirtase/45,28,46,61/2013/08/29/internas_viver,459065/governador-
reune-cineastas-em-jantar.shtml> Acesso em: 8 de jan. 2015. 
102 Disponível em: 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/09/04/internas_viver,460 270/produtores-

culturais-questionam-prioridade-do-cinema-nos-editais-publicos.shtml> Acesso em 8 de jan. 2015 

http://www.pernambuco.com/app/noticia/divirtase/45,28,46,61/2013/08/29/internas_viver,459065/governador-reune-cineastas-em-jantar.shtml
http://www.pernambuco.com/app/noticia/divirtase/45,28,46,61/2013/08/29/internas_viver,459065/governador-reune-cineastas-em-jantar.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/09/04/internas_viver,460270/produtores-culturais-questionam-prioridade-do-cinema-nos-editais-publicos.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/09/04/internas_viver,460270/produtores-culturais-questionam-prioridade-do-cinema-nos-editais-publicos.shtml
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articuladora da classe dos produtores audiovisuais. Porém, acho que o resultado vem beneficiando 

poucos produtores novos103”. Mesmo tendo avaliadores externos (de outros estados) na fase da 

defesa oral do projeto na área do audiovisual, esta comissão julgadora é escolhida pelos cineastas 

locais que para Paloma indica que “isso pode ser restritivo e contribui para fechar um pouco o 

circuito”.   

No biênio 2013-2014104 o Funcultura Audiovisual destinou para o mundo do audiovisual no 

estado a soma de R$ 11,5 milhões nas categorias de: longa-metragem, curta-metragem, produtos 

para televisão, difusão, formação, pesquisa, preservação, cineclubismo e revelando os Pernambucos 

cujo objetivo é a maior distribuição dos recursos nestes vários segmentos incentivando com isso, a 

democratização dos recursos e a ampliação de uma cadeia mais equânime entre a produção, 

distribuição e exibição dos conteúdos cinematográficos. 

 

 

(Fonte: Homepage da Secretária de Cultura do Estado de Pernambuco) 

 

 Abaixo, as cifras destinadas para os vários segmentos contemplados pelo edital do 

Funcultura Audiovisual em volumes totais105 

 

I – Longa-metragem: recursos totais: R$ 4.900.000,00 (quatro milhões e 
novecentos mil reais); 
 

                                                                 
103 Disponível em: 
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/09/04/internas_viver,460270/produtores -

culturais-questionam-prioridade-do-cinema-nos-editais-publicos.shtml> Acesso em 9 de jan. 2015. 
104 Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/7%C2%BA-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-
PERNAMBUCO-2013-2014.pdf> Acesso em 25 de ago. de 2014. 
105 Disponível em: <http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/7%C2%BA-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-

PERNAMBUCO-2013-2014.pdf> Acesso em 25 de ago. de 2014. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/09/04/internas_viver,460270/produtores-culturais-questionam-prioridade-do-cinema-nos-editais-publicos.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/09/04/internas_viver,460270/produtores-culturais-questionam-prioridade-do-cinema-nos-editais-publicos.shtml
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/7%C2%BA-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-PERNAMBUCO-2013-2014.pdf
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/7%C2%BA-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-PERNAMBUCO-2013-2014.pdf
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/7%C2%BA-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-PERNAMBUCO-2013-2014.pdf
http://www.cultura.pe.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/7%C2%BA-EDITAL-AUDIOVISUAL-DE-PERNAMBUCO-2013-2014.pdf
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II - Curta-metragem: recursos totais: R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem 
mil reais); 
 
III – Produtos para televisão: recursos totais: R$ 2.200.000,00 (dois 
milhões e duzentos mil reais); 
 
IV – Difusão: recursos totais: R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil 
reais); 
 
V – Formação, pesquisa e preservação: recursos totais: R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais); 
 
VI – Desenvolvimento do Cineclubismo: recursos totais: R$ 265.000,00 
(duzentos e sessenta e cinco mil reais); 
 
VII – Revelando os Pernambucos: recursos totais: R$ 320.000,000 
(trezentos e vinte mil reais) 
 

 

 Entre as fases do projeto contempladas pelo Funcultura Audiovisual na categoria: Cinema e 

Vídeo para o segmento de longa-metragem, estão: 

 

I. Desenvolvimento de projeto – valor máximo para projetos R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais); 
 
II. Produção – valor máximo por projeto R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte 
mil reais); 
 
III. Finalização – valor máximo por projeto R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais); 
 
IV. Distribuição – valor máximo por projeto R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais) 
 
 

 Além deste patronato estatal que viabilizou e “flexibilizou” a burocracia de acesso aos 

recursos do edital para o setor, o Funcultura em seus mais de dez anos em patrocínio ao mundo do 

audiovisual pernambucano, está conseguindo consolidar o modos operandi de um fazer 

cinematográfico local que, com suas iniciativas, propicia à permanência dos realizadores 

trabalhando em Pernambuco, pois faz parte da política “protecionista” do edital que os proponentes 

aos projetos em audiovisual sejam pernambucanos natos ou residentes no estado por mais de um 

ano.  

Na relação entre Estado e mecenato público para a economia criativa, Howard Becker 

sentencia: “O Estado, que persegue objetivos susceptíveis de mobilizar pessoas para uma ação 

coletiva, deve permitir a produção dos objetos e eventos que constituem a arte e deve providenciar 

uma apoio ativo” (BECKER, 2010, p. 30). 
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Com os realizadores atuando no estado, em especial, no Recife, as cadeias produtivas e os 

elos de cooperação vão estreitando-se e suscitando mecanismos de acesso e de trabalho coletivo em 

escala local. Estes mecanismos serão de ampla relevância para a brodagem como analisaremos em 

seguida. 

Outra instituição que vem atuando fortemente no cinema pernambucano é o Portodigital106 

em seu braço distendido para a criação de um polo em Economia Criativa no Recife, o 

Portomídia107. Este por sua vez está pautado em quatro pilares: Capacitação, Incubação, 

Experimentação e Demonstração. Os pilares desdobram-se em seis segmentos dentro da Economia 

Criativa: Miltimídia, Games, Cinema, Design, Música e Fotografia.  

O Portomídia108 também dispõe de uma infraestrutura sem precedentes para atender o 

audiovisual pernambucano: a sala de finalização em que, pela primeira vez, os filmes produzidos no 

estado podem ser finalizados através de equipamentos de última geração para o processo de 

montagem e acabamento dos últimos cortes. A sala do Portomídia é mais um exemplo de que uma 

produção contínua de produtos em audiovisual em Pernambuco tornara-se viável por conta de uma 

base material. Muitas vezes essa dimensão de infraestrutura é sonegada do corpo da obra, quer 

dizer, negam-se as condições objetivas de produção em troca de formulações simbólicas descoladas 

do seu contexto material. 

Algumas críticas desferidas ao Funcultura Audiovisual, mesmo que consolidado enquanto 

política pública estadual, demonstram certas preferências aos realizadores de Recife (que conhecem 

os mecanismo de acesso ao edital, “as regras do jogo”), faltando uma maior interiorização do acesso 

aos recursos do fundo. Por fim, o edital tem uma forte marca “protecionista”, dificultando o 

ingresso de realizadores que vivem fora do estado de Pernambuco. 

 Antes de entrarmos nos domínios da brodagem enquanto uma forma de produção coletiva e 

colaborativa, investigamos os antecedentes da brodagem na atual cinegrafia pernambucana, tendo 

em vista que ela é, amplamente, tributária da atividade cineclubista.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
106 Disponível em: <http://www.portodigital.org/> Acesso em: 25 de ago. de 2014 
107 Disponível em: <http://www.portomidia.org/#/portomidia.php> Acesso em 25 de ago. de 2014. 
108 Disponível em: 
<http://www2.portodigital.org/portodigital/imprensa/ulti masnoticias/41498;41477;0805;6804;24267.asp> Acesso 

em: 25 de ago. de 2014. 

http://www.portodigital.org/
http://www.portomidia.org/#/portomidia.php
http://www2.portodigital.org/portodigital/imprensa/ultimasnoticias/41498;41477;0805;6804;24267.asp
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III. A PÓS-RETOMADA 

 

 O marco da pós-Retomada do cinema pernambucano, em termos de ruptura na bitola 

(primeiro longa-metragem gravado em formato digital) e também em termos diegéticos (o sertão sai 

de cena e entra o litoral), foi o longa de estreia do cineasta Daniel Bandeira, Amigos de risco 

(2007). 

 Daniel Bandeira foi um dos fundadores da produtora Símio Filmes que existe desde 2001, 

formada ainda na época de sua graduação na Universidade Federal de Pernambuco. Participaram da 

fundação da produtora os hoje cineastas Marcelo Pedroso, Gabriel Mascaro, Juliano Dornelles 

dentre outros. Na época, todos eles participavam das sessões do “Cineclube Barravento” no CAC-

UFPE. Além deles, havia mais uma série de realizadores em diversas áreas: fotografia, design, artes 

plásticas, jornalismo etc. Hoje, a produtora é composta por D. Bandeira, M. Pedroso e J. Dornelles. 

 Amigos de risco teve um orçamento de R$ 49 mil, montante capitado por Katia Oliveira109 

em um edital da Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco (CHESF). Depois de pronto o 

longa seguiu para o circuito dos festivais e em 2008 foi exibido no Festival de Brasília. Após a 

exibição, a única cópia apresentável comercialmente foi extraviada pela TAM. Os 18 Kg de 

material sumiram misteriosamente da aeronave e hoje o cineasta está com uma ação contra a 

companhia aérea.  

Por conta do sumiço da cópia, o filme tornou-se uma lenda urbana em Recife, todo mundo 

falava sobre ele mas poucas pessoas tinha-o assistido. Em 2014, em entrevista, o cineasta e diretor 

do filme Daniel Bandeira disse que está remontando o longa com o material bruto da filmagem, as 

41 fitas em Mini-DV. Nesta ocasião, ele fez uma sessão pública do filme montado com o material 

bruto para pouco mais de dez pessoas na sala de screen test do Portomídia. Por meio dessa exibição, 

tivemos contato com o longa e a partir daí constatamos alguns pontos que fazem de Amigos de risco 

uma inflexão no cinema produzido em Pernambuco da segunda metade do decênio de 2000. 

 Daniel Bandeira contou com a participação, na produção do seu filme, dos amigos cineastas 

Daniel Aragão, Pedro Sotero e Juliano Dornelles que tinham feito estágio nas filmagens de Cinema, 

aspirinas e urubus (Marcelo Gomes, 2005). O longa de Bandeira também contou com o trabalho de 

Amanda Gabriel na preparação de elenco. Outro dado interessante é que em Amigos de risco surge 

Irandhir Santos, porém ele já havia atuado como figurante nas filmagens de Cinema, aspirinas e 

urubus. Tudo indica que o filme de M. Gomes que “encerra” o período da Retomada do cinema 

pernambucano, foi o ponto de largada de alguns nomes que estão operando a pós-Retomada do 

cinema realizado em Pernambuco. 

                                                                 
109 Disponível em: <http://twitcam.livestream.com/fzlgi> Acesso em: 9 de jan. 2015. 

http://twitcam.livestream.com/fzlgi
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Amigos de risco é o primeiro filme pernambucano protagonizado por Irandhir Santos, o 

rosto mais recorrente da pós-Retomada, o filme narra a história de Joca (Irandhir Santos) “arribado” 

(foragido) há anos do Recife e que regressa misteriosamente para o bairro onde cresceu (Jardim São 

Paulo, zona oeste do Recife) e encontra dois velhos amigos: Nelsão (Rodrigo Riszla) e Benito 

(Paulo Dias). Uma vez com eles, Joca os convida para uma bebedeira num dia da semana. Os dois 

amigos terão que trabalhar no dia seguinte e declinam o convite de Joca, porém este é insistente e 

consegue convencer os amigos para acompanhá-lo à boemia. 

 O filme é uma espécie de fraternal walkie-movie em que dois amigos ajudam outro amigo 

em apuros durante boa parte da narrativa.Os três ganham à noite recifense no carro do parceiro (Jr. 

Black) comercial de Joca. O trio começa a noite que para Nelsão e Benito não terá fim tão cedo. 

Após entrarem e saírem de vários bares, Joca convida os amigos para um os acompanhar em um 

prostíbulo. Uma vez no estabelecimento, Joca tem uma overdose de cocaína no quarto com uma das 

prostitutas. Esta sai correndo apavorada e chama os dois acompanhantes do drogado. Nelsão e 

Benito saem carregando Joca pelos ombros em busca de um táxi na sombria e perigosa noite da 

periferia recifense.  

No decorrer da madrugada, ambos descobrem que Joca está envolvido com mais coisas do 

que a overdose de cocaína e por isso encontrava-se foragido da cidade. O roteiro é montado para 

irmos acompanhando os desdobramentos de uma amizade recém reestabelecida e os mistérios que 

envolvem o desaparecimento de Joca. Ao cabo, descobrimos que o amigo foragido é um verdadeiro 

“amigo da onça” que deu um calote em Nelsão e está saindo com a ex-namorada de Benito por 

quem este ainda sofre com a separação. Ambos ao descobrirem as peripécias de Joca, larga-o 

adormecido (inconsciente após a overdose e sem assistência médica por conta do próprio motivo) 

em um ponto de ônibus na manhã já alta após uma “noite sem fim”. 

 O destaque do longa como falamos um pouco acima, além de ser feito com baixo orçamento 

e em câmera digital, é o sertão abrindo espaço para a capital, só que esta não é a dos cartões postais 

das praias, das pontes, dos casarões históricos etc., Entra em cena uma Recife sombria; mal-

iluminada; perigosa; das ermas estações de metrô; da Zona Oeste e não do Centro ou da Zona Sul 

(Boa Viagem). Uma Recife até então pouco abordada pelo cinema local. Em síntese, uma Recife em 

que todos viram as costas: os gestores, os turistas, a classe média, os prédios etc.,  

Subsequente a este filme, inicia-se uma mudança de topografia paralela à emergência dos 

novos cineastas ávidos para imporem sua “visão” sobre a cidade. A topografia cujo leitmotiv era o 

sertão com os cineastas da Retomada, começa a migrar para o litoral com os realizadores da pós-

Retomada e, com uma ênfase em especial, a vida da classe média urbana que habita edifícios cada 

vez maiores e mais isolados da cidade mesmo estando incrustrados nela. 
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 O walk-movie de Amigos de risco aponta uma certa similitude no nome com o papel que os 

novos cineastas estavam realizando com o filme. Ao invés dos grandes orçamentos, das diversas 

etapas nos editais, das grandes equipes de filmagens, das longas e complexas locações, o filme de 

Daniel Bandeira resolveu correr o risco de materializar-se rapidamente “nas sombras de uma cidade 

soturna” onde a luz da noite fora captada pela precária câmera digital Mini-DV da Panasonic que, 

capturou a opacidade não só da noite erma sobre a péssima iluminação pública das alocações, mas 

que contrastou com o sol estourado do sertão filmado pelos cineastas do Cinema Novo (Glauber 

Rocha e Nelson Pereira dos Santos); da Retomada (Lírio Ferreira, Paulo Caldas e Marcelo Gomes). 

Em uma palavra, a busca dos Amigos de risco (os realizadores do filme) por “luz” era candente, seja 

em digital tentando captar o “breu” de uma cidade que até então virava às costas para seus 

subúrbios e os tipos sociais que lá habitam.  

 O advento do digital veio acompanhado da edição não linear dos filmes e ao barateamento 

deste processo, assim como uma maior facilidade no procedimento devido ao próprio 

desenvolvimento dos softwares e hardwares dos computadores pessoais, ou como fala o cineasta 

Juliano Dornelles110 da Símio Filmes que fez a direção de arte dos longas, Boa sorte meu amor 

(Daniel Aragão, 2012) e O som ao redor (Kleber Mendonça Filho, 2012) dentre outros trabalhos 

 

Em 2001 eu conheci um pessoal no CAC-UFPE onde eu estudava artes plásticas... 
E aí alguns deles já eram amigos antes do período universitário, outros eu conheci 
na universidade. A gente formou um grupo chamado Símio Filmes. Eu vinha 
falando que eu tive sorte... A sorte que eu falo é ao momento histórico do advento 
do digital e da edição não linear... que é barata e fácil. Você pode fazer em casa em 
um computador que qualquer pessoa de classe média poderia adquirir e fazer suas 
edições de seus filmes. E a gente pegou bem o iniciozinho disso. 
 
 
 

 Com a “revolução digital” propiciada pelo desenvolvimento tecnológico do início do 

milênio, os realizadores da Símio Filmes começaram a trabalhar nos projetos um do outro de 

maneira mútua. Cada um se especializando em um área: Daniel Bandeira na montagem; Juliano 

Dornelles na direção de arte; Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro na direção. Para termos uma 

noção do aumento das produções a partir do surgimento do digital que, por si só, não iria suplantar a 

bitola de 16mm e de 32mm (mais onerosas na produção) se não fosse a margem aberta pelo edital 

do Funcultura Audiovisual que permitiu os projetos de longa, média e curta-metragem em formato 

digital poderem captar recursos do fundo, de 1997 até 2007: foram gravados 9 longas em 

                                                                 
110 Disponível em: <http://vimeo.com/93014292> Acesso em 9 de jan. 2015. 

http://vimeo.com/93014292
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Pernambuco em dez anos111. De 2007 para 2013 este número quase duplica em pouco mais da 

metade do tempo112. 

 A partir da segunda metade da década de 2000 os realizadores de cinema em Pernambuco 

começaram a se articular para montarem suas próprias produtoras como foi o caso da Símio Filmes. 

Outras também surgiram, há mais de dez anos temos a Trincheira Filmes com os cineastas 

Leonardo Lacca, Marcelo Lordello e Tião. Os dois primeiros com longas já lançados: Permanência 

(2013) e Eles voltam (2011) respectivamente. No caso de Eles voltam, o filme dividiu o troféu de 

melhor longa-metragem no Festival de Brasília de 2011 junto com outra produção pernambucana, 

Era uma vez eu, Verônica (Marcelo Gomes, 2011). No mesmo ano também, o terceiro longa de 

Cláudio Assis A febre do rato (2011) ganhou o Festival de Paulínia.  

Além de M. Lordello e L. Lacca, a Trincheira Filmes prepara o lançamento do primeiro 

longa de Tião, Animal político esperado para 2016113, porém ele já tem uma larga experiência em 

curta-metragens como o premiado em Cannes, Muro (2008). A profusão de produtoras de cinema 

em Pernambuco nos últimos anos tem uma explicação: sem uma produtora independente não há 

como recorrer aos recursos do Funcultura Audiovisual. Ou seja, a ampliação no número deste tipo 

de empresa é proporcional ao aumento das realizações dos filmes que estão relacionados ao 

crescimento do aporte no edital do Audiovisual. 

 Há uma certa “cor” local nos filmes destes grupos. Uma certa “regularidade” na economia 

interna dos temas. Algo que o sociólogo francês Pierre Sorlin (1977), advogando um 

posicionamento comum a Howard Becker, atribui ao cinema como uma arte coletiva. Tese que vai 

na contramão das teorias do autor no cinema. Aquelas que tentam legitimar a hegemonia do diretor 

em detrimento dos outros processos inerentes à produção cinematográfica. Para P. Sorlin, as 

equipes e os grupos de cinema possuem uma importância significativas para a manutenção da 

instituição cinema que, segundo ele, basta acompanharmos as produções destes grupos para 

detectarmos as regularidades, ou, certos temas recorrentes que marcam uma época, uma geração e 

uma cinegrafia.  

No caso do cinema produzido em Pernambuco atualmente, alguns temas são trazidos com 

mais recorrência, por exemplo: a especulação imobiliária, o choque do arcaico com o moderno, a 

relação da classe média com os segmentos sociais mais subalternos, o surto desenvolvimentista no 

estado a partir dos governos Lula e Dilma, além da violência presente em uma sociedade 

estritamente desigual como é a pernambucana. 

                                                                 
111 Disponível em: http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/2474.html>  Acesso 

em 9 de jan. 2015. 
112 Disponível em: <http://culturabancodobrasil.com.br/portal/o-novo-cinema-pernambucano/> Acesso em 9 de jan. 
2015. 
113 Disponível em:<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/cinema/noticia/2014/12/25/cinema -

pernambucano-promete-um-2015-pra-la-de-movimentado-161841.php> Acesso em 9 de jan. 2015 

http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/2474.html
http://culturabancodobrasil.com.br/portal/o-novo-cinema-pernambucano/
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/cinema/noticia/2014/12/25/cinema-pernambucano-promete-um-2015-pra-la-de-movimentado-161841.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/cinema/noticia/2014/12/25/cinema-pernambucano-promete-um-2015-pra-la-de-movimentado-161841.php
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3.2. UMA NOVA ESTRUTURA DE SENTIMENTO 

  

Como exemplo das recorrências temáticas destas produções, vamos destacar dois trabalhos 

da Símio Filmes e dois realizadores que começaram suas carreiras em um trabalho conjunto no 

documentário KFZ-1348 (2008) dirigido por Marcelo Pedroso e Gabriel Mascaro (com produção da 

Rec. Produções de João Vieira Jr.). O leitmotiv que iremos abordar nestas duas obras: Um lugar ao 

sol (Gabriel Mascaro, 2008) e Em trânsito (Marcelo Pedroso, 2013) será a ênfase no “desenfreado” 

crescimento da especulação imobiliária e da indústria de automóveis nos últimos anos em 

Pernambuco, e por extensão, no Brasil. 

O primeiro é o documentário dirigido por Gabriel Mascaro Um lugar ao sol (2008)114 em 

que o cineasta faz um mapeamento dos moradores de cobertura no Brasil. Dos 125 contatos 

estabelecidos para as entrevistas (número extraído de um catálogo dos moradores de cobertura do 

país) apenas 9 aceitaram dar entrevista. As cidades selecionadas para a pesquisa foram: Recife, Rio 

de Janeiro e São Paulo.  

O documentário começa com um sonoro bate estaca (“um som ao redor” recorrente nas 

grandes cidades brasileiras) fincando mais uma estaca no chão para erigir mais um arranha-céu. Em 

seguida, a câmera viaja em um travelling fixada a um guindaste que leva uma tela de ferro para o 

alto de um edifício em construção. Em seguida vem as entrevistas. Logo na primeira delas há a fala 

de um casal em sua cobertura defronte à praia de Boa Viagem falando sobre como é morar em um 

imóvel espaçoso, de frente ao oceano etc., a montagem do documentário ficou a cargo de Marcelo 

Pedroso que, intercala as falas do casal com imagens de flanelinhas limpando para-brisas de 

veículos nos sinais do Recife, de trabalhadores se arriscando para limpar as janelas nos altos dos 

edifícios enquanto a voz em off dos moradores dizem: “tomar banho olhando o mar é a sensação de 

estar vivo”.  

Outro casal, desta vez em uma cobertura no Rio de Janeiro acha bonito a troca de 

“traçantes” (tiros) entre facções rivais no Morro de Dona Marta e o marido fala na entrevista: “Você 

aprende na escola que ilha é uma porção de terra envolta de água, só que você não sabe que há uma 

outra ilha; esta é a cobertura”. Depois de ouvirmos esta descoberta, o filme traz alguns nomes de 

edifícios no Brasil: Ed. Rembrandt, Stradivarius, Versailles, Akrópolis, Cannes, Conde de Toulon, 

Renoir, Lumière, Casa Alta etc. Em síntese, Um lugar ao sol trata de uma minoria brasileira que 

vive em uma “ilha” e traz uma dimensão muito apreciada entre alguns dos realizadores da Símio 

Filmes, o documentário da “não empatia” entre o entrevistado e o entrevistador. A busca do 

dissenso e da não identificação com os personagens trazidos à tona nas entrevistas como está 

presente na fala dos últimos personagens de Um lugar ao sol. Nesta cena, há a manifestação de um 
                                                                 
114 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=pOH5SWK6Mcc> Acesso em 9 de jan. 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=pOH5SWK6Mcc
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mal-estar antes latente entre o documentarista e sues personagens: uma mãe e um filho moradores 

de uma cobertura no Rio de Janeiro. Eis o trecho da cena nas intercalações dos diálogos entre a 

mãe, o filho e Gabriel Mascaro (diretor e entrevistador do documentário): 

 

[1:01:36] 
Filho – São mais de 50 câmeras na casa inteira. Em todo o perímetro há 
sensores de movimento. 
Mãe– São 50, e os alarmes na porta é por que eu tenho muito medo. 
Filho – Imagina, isso aqui (aponta para a mãe) é mineira por natureza. 
Mãe – Não, por nascença. 
Filho – Ela tranca todas as portas. Isso (casa) aqui é um cofre. 
Mascaro – Quer dizer que a gente está sendo filmado? 
Filho – Sim, sem dúvida estão sendo filmados 
Mascaro – Por isso todos estão vivos até hoje? 
Filho – Oh (assustado com a pergunta), é mais que isso, aqui tem um santo 
forte (aponta para mãe). Aqui tem um guia de luz que vale a pena 
mencioná-lo e reverenciá-lo porque existe um santo forte protegendo essa 
família. 
Mãe (interrompendo a fala do filho) – A gente poderia parar? 
Mascaro – Quer dar um intervalo? Quer fazer alguma coisa? 
Mãe – Parou? (olhando para a câmera que é desligada a captação de 
imagens, porém o áudio continua ligado). 
Mascaro – Parou. 
Mãe – É o seguinte: eu acho que nós devemos pensar em perguntas ou 
assunto... é... tá muito... eu não tô vendo assim uma... 
Mascaro – o que a senhora gostaria de falar? O que a senhora acha que 
poderia mudar, assim? 
Mãe – Eu não sei o quê, não me ocorreu... eu vou pedir licença (a câmera 
volta a captar as imagens dos entrevistados) e vou deixar vocês um instante 
com o meu filho, com licença (e deixa o recinto) 
Mascaro – A senhora vai voltar para cá? 
Mãe – Não vou não. 
 
 

 Neste trecho da última entrevista podemos perceber como o conflito é convocado para entrar 

em cena a partir da insistência da equipe em permanecer em um tema que causa desconforto para a 

proprietária da casa (mãe). Desta forma, este filme configura aquilo que o próprio Mascaro falou 

em entrevista115 

Eu lembro que participei da oficina de formação do Doc TV, e foi meu 
primeiro contato com Jean-Claude Bernardet. Nessa oficina, ele nos desafiou 
com muita força: “o documentário brasileiro vai mudar quando os diretores 
pararem de chamar os personagens para o palco no dia do lançamento”. 
Aquilo foi muito forte pra mim. Os filmes tinham uma condescendência, um 
pacto com a aprovação do personagem. 
 
 
 

                                                                 
115 Disponível em: <http://revistacinetica.com.br/home/conversa-com-gabriel-mascaro-e-marcelo-pedroso/> Acesso 

em 9 de jan. 2015 

http://revistacinetica.com.br/home/conversa-com-gabriel-mascaro-e-marcelo-pedroso/
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 Essa busca pelo mal-estar com os personagens e as demais instâncias sociais é uma 

característica do cinema da pós-Retomada em Pernambuco, com destaque, para os trabalhos da 

Símio Filmes. Isso demonstra uma dimensão de experimentação pois, como os filmes são 

financiados com dinheiro público e, o edital do Audiovisual não estabelece diretrizes de bilheteria, 

ou seja, de contrapartida de mercado, os cineastas podem se permitir uma orientação de mais 

radicalidade tanto na forma quanto no conteúdo. É o que diz Gabriel Mascaro em entrevista116 

 

Felizmente, existe uma política pública que está ajudando alguns projetos, 
com mais ou menos dinheiro, mas os diretores conseguem financiamento 
para fazer investigação de linguagem, sem necessariamente ter um 
compromisso de bilheteria. São filmes que estão postulando outro lugar no 
cinema. Que bom que a política pública em Pernambuco não está 
preocupada com a filiação ao mercado! 
 
 
 

 Com esse “salvo conduto” permitindo os projetos uma margem de manobra mais autônoma 

das instâncias mercadológicas outorgada pelo Funcultura, o cinema produzido em Pernambuco 

mostra sua verve criticando inclusive a gestão que gerou mais políticas públicas para o setor, as 

administrações do governador Eduardo Campos (PSB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
116 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/noticias/fi lmes/noticia -109487/> Acesso em 9 de jan. 2015. 

http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-109487/
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(Fonte: Um lugar ao sol – filme) 
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E é sobre este assunto, a relação do cinema produzido no estado de Pernambuco com os 

rumos das políticas públicas realizadas pelo próprio estado nas gestões do então governador 

Eduardo Campos, que vamos nos deter agora no segundo longa da produtora Símio Filmes que 

iremos analisar, Em trânsito117 (Marcelo Pedroso, 2013). O curta metragem (sem diálogo) começa 

com uma panorâmica de um pátio abarrotado de carros novos estacionados – se em Um lugar ao sol 

o tema era a especulação imobiliária, neste curta o tema da vez é a indústria automotiva, dois 

grandes pilares do modelo desenvolvimentista brasileiro nos últimos anos, basta observamos a 

redução do IPI para carros (isenção fiscal do Estado para as indústrias do setor a partir do segundo 

governo Lula e primeiro Dilma). 

O filme narra a história de um morador da favela do Coque (Centro do Recife) negro e 

rastafári (Elias Santos Silva) que em uma manhã é despertado pelo som do celular tocando. Ao 

atendê-lo, ouve esta mensagem118: 

 

[1’:36”] 
Voz ao celular – Alô, aqui quem fala é o governador Eduardo Campos. Meu 
telefonema é para conversar com você sobre o futuro do Recife. Sei que você 
é testemunha do crescimento de Pernambuco. O Recife também pode 
avançar neste mesmo ritmo. Por isso, estou apoiando Geraldo Júlio para 
prefeito. Geraldo é o gestor que me ajudou a fazer o Pacto Pela Vida 
(Programa de Segurança Pública do governo de Eduardo Campos), ajudou a 
atrair indústrias, a construir hospitais e as UPAs (Unidades de Pronto 
Atendimento). Ele tem competência para construir um novo Recife e é para 
isso que precisamos do seu voto. Obrigado pela atenção. 
 
 

 

 Em seguida ele saí de casa, apanha um ônibus e vai para uma concessionária de veículos. 

Uma vez no estabelecimento, ele entra em um carro novo, liga o ar-condicionado e fica 

deslumbrado com o conforto propiciado pelo interior do veículo. Enquanto isso, uma 

retroescavadeira destrói sua casa para as obras de mobilidade da Copa do Mundo Fifa 2014. Em 

outra cena o personagem anda nas intersecções dos carros na Avenida Agamenon Magalhães, 

enquanto ouve os jingles da militância tutelada da campanha à prefeitura do Recife do candidato do 

PSB (atual prefeito do Recife), Geraldo Júlio (candidato de Eduardo Campos). Logo após, o 

personagem se depara com um boneco do governador E. Campos e fica observando a imagem até o 

ponto de começar a imitá-la em sua postura. Em outro quadro, o personagem encontra-se 

observando as obras de mobilidade da Copa, no caso, dois viadutos sendo construídos enquanto 

ouvimos o som forte do bate estaca (lembremos do bate estaca presente também em Um lugar ao 

                                                                 
117 Disponível em: <http://vimeo.com/98628288> Acesso em 09 de jan. 2015. 
118 Texto de Eduardo Campos durante a campanha munici pal em Recife, 2012. (Fonte: créditos de Em trânsito) 

http://vimeo.com/98628288
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sol e em O som ao redor). Enquanto olha os trabalhadores fazendo as obras, ao fundo podemos 

ouvir a voz em off da presidente Dilma Rousseff119 

 

[9’:24”] 
Voz de Dilma Rousseff – O sucesso do Brasil é também o sucesso da indústria 
automobilística. Quando a renda e a ascensão de milhões de brasileiros ao 
consumo, a ascensão de milhões de brasileiros ao direito ao trabalho, ao crédito, 
eles criam perspectivas extraordinárias para o próprio mercado automotivo. Hoje, 
nós somos o quarto maior mercado global de veículos e os recordes de produção e 
de venda de automóveis são quebrados ano a ano. Produzir a distribuição de renda 
deste país fez a diferença. Tornou este país um grande mercado interno com 
consumidores que inclusive têm demanda reprimida. Porque muitos deles 
sonharam ao longo do tempo em ter um automóvel. Nós queremos um país de 
classe média. E falar em indústria automobilística: nós queremos te apoiar. 
 
 

  

 Após a voz over da Presidente sair de cena, o personagem pega uma máscara do rosto do 

governador Eduardo Campos, veste-se de regente de ópera e começa a reger uma retroescavadeira 

como se o atual desenvolvimento econômico fosse uma orquestração, ou seja, uma obra de arte neo-

industrial.  

Há uma estetização da economia que muitas vezes reflete os sucessivos milagres 

econômicos brasileiro e sua grandiloquência em obras de infraestrutura, e em um desenvolvimento 

galopante que expulsa os subalternos do centro da ação não só econômica, como geográfica (vide as 

obras da Copa retratadas no filme) em prol de imperativos mercadológicos, como fica evidente na 

fala da presidente e nas cenas dos automóveis parados no congestionamento das ruas do Recife. 

Por fim, devemos salientar que a redução do IPI para automóveis foi uma estratégia da 

equipe econômica de Guido Mantega (Ministro da Fazenda dos governos Lula e do primeiro 

mandato de Dilma) para contornar a crise econômica mundial de 2008. E o resultado desta política 

pública não se vê apenas no filme, como nas ruas das cidades brasileiras. Desta forma, uma parcela 

significativa da produção da pós-Retomada no cinema pernambucano aponta sintomas que estão 

perpassando a vida nas cidades brasileiras tendo Recife como a sinédoque (parte pelo todo) deste 

processo. 

 Perguntado se o filme (Em trânsito) teve algum tipo de censura prévia ou se foi aconselhado 

a tirar ou rever alguma cena do mesmo, o cineasta Marcelo Pedroso respondeu em entrevista120 à 

pesquisa que: 

 

                                                                 
119 Texto de Dilma Rousseff extraído durante a fala dela na Abertura do Salão do Automóvel em São Paulo, 2012. 
(Fonte: ibid). 
120 Entrevista concedida dentro da Série de Entrevista com Diretores Pernambucanos feitas no ano de 2014 no 
Portomídia, bairro do Recife, sobre a mediação do jornalista e crítico de cinema do Jornal do Commercio, Ernesto 

Barros. Disponível em: <http://twitcam.livestream.com/g25qj> Acesso em: 10 de jan. 2015. 

http://twitcam.livestream.com/g25qj
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[7’:27”] 
Em algum momento eu soube que ele [Eduardo Campos] tinha visto e tinha ficado 
irritado. Não sei se procede essa informação, mas do ponto de vista institucional, 
que é o que eu posso falar assim, o que eu sei é que o filme foi completamente 
aceito. E... O roteiro que foi aprovado na Fundarpe não foi esse roteiro. Era um 
roteiro de um documentário que se passava em uma concessionária de carros [...] O 
filme foi lançado no Janela Internacional de Cinema do Recife [Festival financiado 
com recursos do governo do estado de Pernambuco, mas tem sua curadoria feita 
por uma produtora independente]. Na ocasião, tinha várias pessoas do governo do 
estado e da Fundarpe. Ao fim do filme, elas vieram me cumprimentar, me 
parabenizar pelo filme. Dizendo que é um filme importante que lançava questões 
importantes para a reflexão [...]. Em seguida, Em trânsito foi lançado no Festcine 
[Festival financiado e concebido pelas diretrizes culturais do governo do estado de 
Pernambuco] e eu soube que na ocasião da exibição do filme lá, uma das cópias 
que eu entreguei para a seleção do Festival foi encaminhada para o Secretário da 
Casa Civil [Tadeu Alencar] e que passou pelo aval dele. Ele assistiu ao filme e 
autorizou a exibição neste Festival. Se o Secretário encaminhou para o governador 
e o governador viu o filme eu não sei. 
 
 
 

 A partir do relato desta entrevista podemos perceber como a ingerência estatal ainda é 

presente nos trabalhos artísticos, mesmo estes estando amparados por uma legislação específica: a 

Lei Estadual Nº 15.307, de 4 de junho de 2014 cujo inciso primeiro veda qualquer tipo de censura 

prévia à obra. Sendo assim, não teria que haver qualquer aval do Secretário. Mas, mesmo tendo uma 

legislação avançada, se comparada com a da maioria dos estados da federação, o cinema produzido 

em Pernambuco não se encontra em uma posição de liberdade absoluta, talvez em termos 

mercadológicos, pois não exige-se até o presente uma contrapartida de bilheteria nos projetos de 

cinema. Porém, o estado continua próximo das produções como um mecenas que, muitas vezes, 

confunde o lado da relação: ao invés de ser o prestador de serviço, se acha o cliente.  

Neste diálogo entre arte e Estado (esse mecanismo político que detém o monopólio da força 

física e dos impostos) as “rusgas” quase sempre vem à tona. Tendo em vista que o segundo quer 

regular o primeiro e este, em qualquer contexto de liberdade de expressão, mostra-se infenso aos 

desígnios dos poderes instituídos. Porém, a relação sempre existirá (BECKER, 2010, p. 171). 

 

O Estado age como os outros participantes nos mundos da arte; facilita a realização 
de obras de arte apoiando direta ou indiretamente as atividades que aprova. 
Constrange outras, sempre que recusa às obras tidas como criticáveis o acesso a 
determinados meios normalmente postos à disposição de todos os participantes 
[...]. Neste sentido, todos os artistas dependem do Estado, e as suas obras são um 
testemunho dessa dependência. 
 
 

 

 No caso de Em trânsito e em Um lugar ao sol (dois longas da Símio Filmes) podemos 

detectar uma certa postura ousada no que se refere ao afrontamento do status quo não só dos 
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poderes instituídos da sociedade – classe dominante política e econômica, respectivamente – como 

também uma abordagem estética que tenciona certos limites éticos que os documentários 

brasileiros, geralmente, evitam. Ou como disse Gabriel Mascaro, citando o crítico e professor de 

cinema Jean-Claude Bernardet: “o documentário brasileiro vai mudar quando os diretores pararem 

de chamar os personagens para o palco no dia do lançamento” (Ibid.) e é este “desconforto” com os 

motivos do filme (personagens e situações) que os dois trabalhos em questão procuram trazer. 

Segundo Marcelo Pedroso em entrevista121 à pesquisa, seus documentários buscam uma violência 

relacional, podemos estender para o caso de Um lugar ao sol, entre entrevistador e entrevistado que 

muitas vezes encontra-se ausente na cinegrafia documental brasileira : 

 

[32’:00”] 
A violência é constitutiva da vida social e que o mundo não é ingênuo e que a 
violência este presente em tudo em si. E o documentário é violento quase sempre.  
A gente tem no Brasil uma tradição de documentários que tendem a ser mais 
condescendentes com os personagens, a entrar numa linha de compartilhamento 
subjetivo com os personagens, que não alimentam tanto esse atrito. Você citou 
[Eduardo] Coutinho. Eu acho Coutinho genial, mas ele está numa busca... Num 
contato com uma alteridade que para mim é algo da ordem ligada ao afeto, ao 
desejo, a uma instância do encontro [...] e esse filme [Câmera escura] busca outra 
instância, a violência. 
 
 

  
 Esse espírito de época refletido nas produções hodiernas do cinema pernambucano, vão de 

encontro direto com certas diretrizes urbanas que estão sendo desenhadas nas grandes cidades 

brasileiras pelo arbítrio da classe dirigente. E Recife, como falamos acima, é a “ilha pelo 

continente” desse novo projeto neo-desenvolvimentista brasileiro perpetrado pelos governos do PT 

e do PSB no estado. Nos dois filmes analisados e em outras produções como por exemplo Boa sorte 

meu amor; O som ao redor; Brasil S/A (Marcelo Pedroso, 2014) a tônica é a mesma: a cidade sendo 

reconfigurada pela especulação imobiliária e pela a ênfase no automóvel, especialmente, não é à toa 

que são estes dois segmentos que mais consomem as páginas dos jornais com propagandas e 

classificados.  

 

3.3. A BRODAGEM COMO CORPORATIVISMO INTERNO NA PÓS-RETOMADA 

  

A crítica sobre a desregulamentada especulação imobiliária presente em Um lugar ao sol 

antecede as discussões que fizeram surgir o Movimento Ocupe Estelita (Cais José Estelita) há 

pouco mais de dois anos. Desta forma, o filme seria um dos primeiros “brados” contrário ao “coro 

                                                                 
121 (Ibid.) 
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afinado” da classe política (governos estadual e municipal) com as construtoras que formaram o 

Consórcio Novo Recife (Moura Dubeux, Queiroz Galvão, Ara Empreendimentos e GL 

Empreendimentos) que, em 2008 comprara o terreno (Cais José Estelita) a partir de um leilão que 

encontra-se ainda hoje sobre investigação.  

O terreno do Caís José Estelita122, região central do Recife, que fica defronte a bacia do Pina 

(encontro do Rio Capibaribe com o Oceano Atlântico) com seus 101,7 mil metros quadrados foi 

arrematado no referido leilão por R$ 55 milhões em 2008. No terreno, encontram-se antigos galpões 

de açúcar desativados e uma grande malha ferroviária pertencente à Rede Ferroviária Federal 

(RFFSA). 

O Projeto Novo Recife pretende construir no terreno pelo menos 12 torres: sete residenciais, 

dois flats, dois comerciais e um hotel. Cada torre chegando até 40 andares. Sem contar com um 

estacionamento para algo entorno de 5.000 veículos. No total, o projeto foi orçado em 800 milhões 

de reais. O preço inicial dos apartamentos vai variar entre 400 mil e 1 milhão de reais cada. E o 

metro quadrado estimado em pelo menos 4 mil reais. 

O projeto causou um furor nos setores mais progressistas da sociedade recifense: professores 

universitários, artistas, arquitetos, advogados e demais operadores do direito, movimentos sociais e 

moradores da região. Em seguida, criou-se um grupo na rede social Facebook chamado: Direitos 

Urbanos (DU) com forte penetração nas discussões sobre o Projeto Novo Recife na cidade.  

O grupo (DU) já vinha discutindo o tema da urbanização na militância pró Edifício 

Caiçara123 (localizado no bairro das Graças, zona norte do Recife) que seria destruído para erigir 

mais um edifício. A partir desta iniciativa, o DU começou a mirar o Projeto Novo Recife e a 

denunciar as irregularidades do projeto. A mobilização surtiu efeito e a obra está parada por 

determinação judicial. O consórcio e a prefeitura elaboram um novo projeto mais alinhado com as 

reivindicações da sociedade civil, porém este também foi inviabilizado por não obedecer o prazo 

estimado pela justiça no ato de celebração do seu lançamento. 

O ponto central nesta discussão sobre o Projeto Novo Recife é que ele ganhou por 

intermédio das redes sociais, uma amplitude tanto em esfera nacional quanto internacional. E este 

debate foi amplamente endossado pela classe cinematográfica da cidade que, entre os inúmeros 

trabalhos voltados para o tema, destaca-se o Coletivo Vurto124 que vem fazendo uma série de curtas 

sobre o tema da mobilidade urbana e da especulação imobiliária, especialmente.  

                                                                 
122 Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-batalha-pelo-cais-jose-estelita-8652.html> Acesso em 
8 de jan. 2015. 
123 Disponível em:<https://direitosurbanos.wordpress.com/about/> Acesso em 8 de jan. 2015. 
124 Disponível em:<http://vurto.com.br/index4.php> Acesso em: 8 de jan. 2015 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-batalha-pelo-cais-jose-estelita-8652.html
https://direitosurbanos.wordpress.com/about/
http://vurto.com.br/index4.php
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Em novembro de 2014, um grupo de cineastas125fizera o curta-metragem Recife, cidade 

roubada126cuja narração ficou a cargo de Irandhir Santos e entre a trilha sonora, uma música do 

rapper paulista Crioulo (Sangue no Cais) que fez uma música especialmente para o grupo Ocupe 

Estelita. Na ocasião, o filme teve lançamento público no dia da visita do geógrafo marxista inglês, 

David Harvey127 ao Ocupe Estelita128 do dia 16 de novembro de 2014 no Cais José Estelita. 

O cinema da pós-Retomada escolheu o tema da especulação imobiliária como um dos seus 

leitmotiv e uma vez em que a discussão ampliou-se, não abandonou o tema, como foi no caso do 

Ocupe Estelita. Entre as produções da pós-Retomada, podemos destacar Menino Aranha129(Mariana 

Lacerda, 2008); Eiffel130 (Luiz Joaquim, 2010); Um Lugar ao Sol e Avenida Brasília 

Formosa131(Gabriel Mascaro, 2010); Praça Walt Disney132 (Sérgio Oliveira e Renata Pinheiro, 

2011) e Recife Frio133(Kleber Mendonça Filho, 2010). Desta forma, essa produção foi sintomática 

das transformações que assolaram o estado de Pernambuco em escala menor, e o país em escala 

maior. E esta relação entre uma “arquitetura do medo” erigida por uma classe média como recurso 

de “segurança” diante dos elementos “externos”, foi trazido à luz em entrevista do cineasta Kleber 

Mendonça Filho à Revista Eletrônica Cinética134, por ocasião do lançamento do seu primeiro longa 

de ficção O som ao redor 

 

Eu acho que o roteiro veio de sentir um certo clima no Brasil dos 
últimos anos, e por consequência, ou reflexo, em Pernambuco. Me 
interessa a arquitetura como sintoma de uma sociedade que não é 
saudável, a arquitetura como diagnóstico brutalista, como algo que 
deu e está dando errado. Acho que meus filmes normalmente surgem 
como respostas, um pouco como um leitor que decide escrever para 
um jornal, revista ou site porque um determinado assunto o 
incomoda, ou lhe deixou com o desejo de colocar seu ponto de vista. 
Me interessa uma sensação de que a percepção do “pobre” e do 
“rico” talvez esteja mudando no país, ainda com o desprezo e o 
medo recíproco e histórico das camadas de cima e de baixo, se 
transformando em uma demanda maior por respeito, por parte das 
classes mais baixas, sem tanta resignação católica construída na falta 
de educação. 

 

                                                                 
125 Ernesto de Carvalho; Leon Sampaio; Luís Henrique Leal; Marcelo Pedroso e Pedro Severien. 
126 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=dJY1XE2S9Pk> Acesso em: 6 de jan. 2015. 
127 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=DxW-lnT8XHk> Acesso em: 6 de jan. 2015.  
128 O Ocupe Estelita é um movimento organizado pela sociedade civil  com o intuito de galvanizar o espaço ocios o 
pleiteado pelo Consórcio Novo Recife – Cais José Estelita. Entre as atividades do Ocupa que se faz in loco, estão: 
discussões sobre o projeto, brincadeiras para crianças, diversas oficinas, shows etc.  
129 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=cNQrBnK22B0> Acesso em: 12 de jan. 2015. 
130 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=VGTGIWG9VSc> Acesso em: 12 de jan. 2015. 
131 Disponível em:<http://pt.gabrielmascaro.com/Avenida-Brasil ia-Formosa> Acesso em: 19 de dez. 2014. 
132 Disponível em:<http://vimeo.com/31260340> Acesso em: 19 de dez. 2014. 
133 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=U9mu2TJ0scY> Acesso em: 19 de dez. 2014. 
134 Disponível em:<http://www.revistacinetica.com.br/entrevistakmf.htm> Acesso em: 11 de dez. 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=dJY1XE2S9Pk
https://www.youtube.com/watch?v=DxW-lnT8XHk
https://www.youtube.com/watch?v=cNQrBnK22B0
https://www.youtube.com/watch?v=VGTGIWG9VSc
http://pt.gabrielmascaro.com/Avenida-Brasilia-Formosa
http://vimeo.com/31260340
https://www.youtube.com/watch?v=U9mu2TJ0scY
http://www.revistacinetica.com.br/entrevistakmf.htm
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 De certa forma, o cinema da pós-Retomada está criando uma “mitologia” da cidade do 

Recife atualmente. Esta “mitologia” contribui para uma postura mais crítica aos rumos que a 

política econômica estadual está dando para ao desenho urbano. E este debate prolonga-se pelas 

telas do cinema para o Brasil e para o mundo.  

Nesta perspectiva, os cineastas da pós-Retomada atualmente são uma espécie de 

“demiurgos” entre os destinos da cidade do Recife e o “impacto” que o neo-desenvolvimentismo do 

PSB e PT estão tendo na geografia da cidade. Porém, há uma contradição latente na esfera da 

cultura: entre o que os cineastas professam em seus filmes e os canais que estão viabilizando a 

produção destes mesmos filmes. 

Esta contradição está presente na relação entre, de um lado, o crescimento no aporte do 

Funcultura Audiovisual que foi tributário dos excelentes anos fiscais da gestão de Eduardo Campos 

– a implementação da Refinaria Abreu e Lima, do Estaleiro Atlântico Sul e da Petroquímica, todos 

localizados no município de Ipojuca, região metropolitana do Recife – que viabilizou uma maior 

receita para o estado e, por conseguinte, ao edital do Funcultura. Por extensão, a produção 

cinematográfica foi largamente beneficiada por esse modelo de gestão. Em resumo: esta mesma 

produção cultural critica os rumos de um projeto econômico (PSB e PT) que lhe alimenta.  

O poder público estadual, na figura do ex-governador Eduardo Campos, conseguiu trazer os 

cineastas para mais próximo do governo (vide o caso do jantar135 na casa do próprio governador), 

em uma estratégia de promoção do estado pelas lentes do cinema. Porém, esta visibilidade tem um 

preço: se há contundência na crítica aos rumos que estão dando ao estado de Pernambuco feita pelo 

cinema atual (pós-Retomada), este mesmo cinema é patrocinado pelos recursos alocados deste 

modelo desenvolvimentista.  

Há uma espécie de jogo político sui generis em que os cineastas atacam o modelo 

econômico do PSB e PT, no mesmo instante em que estes governos utilizam as produções daqueles 

para se promoverem enquanto instâncias políticas que fazem um mecenato eficiente e reconhecido 

mundialmente. A título de exemplo, nas eleições presidenciais de 2014, houve um ato pró-Dilma 

defronte ao Cinema São Luís com diversos operadores do cinema em Pernambuco segurando uma 

faixa com os dizeres: “Cinema pernambucano com Dilma”136 ao passo que o mesmo modelo 

                                                                 
135 Participaram do jantar os cineastas e produtores articiparam os cineastas e produtores Hilton Lacerda, Lírio 
Ferreira, Cláudio Assis, Kátia Mesel, Camilo Cavalcante, Daniel Aragão, Marcel o Lordello, Marcelo Gomes, Gabriel 
Mascaro, Adelina Pontual, Kátia Mesel, Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux, Isabela Cribari, Chico Ribeiro e Paulo 
Caldas. 

Disponível em:  
<http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/08/29/internas_viver,459065/governador -reune-
cineastas-em-jantar.shtml> Acesso em: 16 de nov. 2014. 
136 Disponível em: http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2014/10/15/cineastas -pernambucanos-realizam-

ato-de-apoio-a-dilma-rousseff/ Acesso: 07 de jan. 2015. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/08/29/internas_viver,459065/governador-reune-cineastas-em-jantar.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2013/08/29/internas_viver,459065/governador-reune-cineastas-em-jantar.shtml
http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2014/10/15/cineastas-pernambucanos-realizam-ato-de-apoio-a-dilma-rousseff/
http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2014/10/15/cineastas-pernambucanos-realizam-ato-de-apoio-a-dilma-rousseff/
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econômico da presidente Dilma fora atacada no filme Em trânsito como trazido acima, assim como, 

o modelo econômico estadual do PSB. 
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(Fonte: Em trânsito – filme) 
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3.4. KLEBER MENDONÇA(CINE)FILHO: O CINEASTA “ENCRUZILHADA” DA PÓS-

RETOMADA 

 

 A produção cinematográfica não ficou isolada das outras atividades correlatas ao 

audiovisual no período da pós-Retomada que inicia-se por volta de 2006 com o filme Amigos de 

risco. Nos últimos anos, Recife também ampliou os números de Festivais e teve a consolidação de 

um em especial o, Janela Internacional de Cinema do Recife (JICR) que em 2014 teve sua sétima 

edição contando com a curadoria do cineasta Kleber Mendonça Filho. 

 Em 2014 o JICR teve a estreia de 7 longas-metragens137 pernambucanos exibidos pela 

primeira vez no estado. Além disso, o público do Festival já contou, anos atrás, com os lançamentos 

de Febre do rato (Claudio Assis, 2011) e Tatuagem (Hilton Lacerda, 2013). 

 Usamos o neologismo “cinefilho” para nos referirmos a Kleber Mendonça Filho (KMF) que 

apesar da idade, 48 anos, está mais filiado esteticamente aos cineastas da pós-Retomada (a maioria 

recém chegada a casa dos 30), pois seus filmes versam majoritariamente sobre a cidade do Recife, 

em especial, no bairro de Setúbal (Boa Viagem), Zona Sul do Recife, onde reside.  

 Dentre as inúmeras atividades relacionadas ao cinema realizadas por KMF no decorrer dos 

anos, podemos destacar: estagiário no Cineclube “Jurando Vingar”; crítico de cinema no Jornal do 

Commercio; programador há quase duas décadas no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco 

(Derby); cineasta; produtor (dirige a produtora CinemScopio com sua esposa, Emilie Lesclaux) e, 

claro, cinéfilo. Em torno das diversas frentes relacionadas ao cinema, iremos destacar seu trabalho 

de curadoria no Janela Internacional de Cinema do Recife (JICR) que em 2014 chegou à sétima 

edição. O Festival acontece no final de outubro e início de novembro nos cinemas São Luiz (Centro 

do Recife) e Fundação Joaquim Nabuco (bairro do Derby). E em 2014, o Festival contou também 

com o Museu Cais do Sertão e o Portomídia (ambos localizados no Bairro do Recife) como 

equipamentos culturais inseridos no circuito do evento.  

 O cinema da pós-Retomada foi amplamente recepcionado pelo JICR que mostrou um 

cuidado com a produção cinematográfica contemporânea do estado, algo que não ocorreu com o 

Cine-PE que em 2014, em sua 17ª edição, teve um significativo esvaziamento do público. O Cine-

PE ficou conhecido no Brasil como o “Maracanã dos Festivais” com mais de 2000 espectadores por 

noite no Teatro Guararapes (Centro de Convenções, Olinda) e ajudou a divulgar o cinema da 

Retomada em Pernambuco na época em que este começava sua trajetória.  

                                                                 
137 Foram eles: A história da eternidade (Camilo Cavalcante, 2014); Ventos de agosto (Gabriel Mascaro, 2014); 
Prometo um dia deixar esta cidade (Daniel Aragão, 2014); Brasil S/A (Marcelo Pedroso, 2014); Permanência (Leonardo 

Lacca, 2014); Sangue azul (Lírio Ferreira, 2014)  



105 
 

 

Entretanto, nos últimos anos os cineastas da pós-Retomada optaram por não lançar ou enviar 

seus filmes no Cine-PE por discordarem da própria estrutura do Festival em que, segundo eles, 

deveria priorizar: “menos glamour, e mais cinema138”. A curadoria do Festival não está antenada 

com o que está ocorrendo na cidade, dizem. Os realizadores locais sentiram-se preteridos por ter 

uma mostra paralela para as suas produções, Mostra Sapo Cururu em meados de 2000.  

A falta de debate após as sessões e a falta de uma comissão para selecionar os filmes que 

irão compor o Festival, escolhidos por questões não estéticas (segundo alguns realizadores da pós-

Retomada), contribuíram para o desgaste entre os realizadores locais e os organizadores do evento. 

Estas celeumas apontaram uma certa clivagem geracional representada pelos dois festivais, 

enquanto o Cine-PE ficou “marcado” pelas produções da Retomada, os da pós-Retomada estão mais 

próximos do JICR139. Como aponta o cineasta Marcelo Pedroso em entrevista à pesquisa:  

 

[1:12:12] 
Assim, o Cine-PE é um evento consolidado. Histórico aqui em 
Recife, que teve uma importância muito grande de uma forma de 
aglutinar o público, atraí-lo. Durante muito tempo foi o Festival com 
o maior público do país. Mas é um Festival que tem pressupostos 
artísticos que eu acho equivocados. E é um Festival que não soube se 
reinventar apesar das tentativas e dos vários recados que ele foi 
recebendo ao longo do tempo da parte dos realizadores daqui, né? 
[...] Há dois anos atrás um grupo de realizadores do qual eu também 
fiz parte, subiu no palco no dia da premiação com cartaz, com faixa, 
criou-se um fórum de consultoria para os produtores do Cine-PE pra 
dizer quais eram as reformas que eles deveriam implementar 
enquanto evento para se modernizarem, o tipo de curadoria, enfim, 
concepções artísticas mesmo. E no entanto, o Cine-PE não quis ouvir 
o recado e continuo atrelado ao paradigma do entretenimento, de um 
cinema comercial que eu acho precário, saca? E esse ano (2014) eu 
acho que ele deu sinais claros de exaustão [...]. Na medida que o 
Cine-PE vinha dando esses sinais de exaustão, vinha outro (Festival 
JICR) na cidade emergindo como um dos mais fortes e referendados 
do país assim. Realizadores do mundo inteiro querem passar seus 
filmes no Janela. É um Festival como um polo de referência nacional 
e internacional assim, saca? Uma curadoria super atenta e implicada 
nos elementos estéticos do filme140.  
 

  

 Porém há quem critique a curadoria do JICR por creditá-la chauvinista, ou seja, priorizar o 

cinema produzido em Pernambuco nas escolhas dos filmes que serão exibidos. A parte estes 

ataques, o que nos interessou aqui é apontar como iniciativas do porte do JICR; o Cinema da 

                                                                 
138 Disponível em:<http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/46-cinema/6462-

menos-glamour-mais-cinema-dois-meses-depois.html> Acesso em: 25 de nov. de 2014. 
139 Disponível em:<http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2014/04/29/artigo-cine-pe-mudou-mas-
continuou-o-mesmo/>Acesso em: 26 de nov. 2014. 
140 Trecho da entrevista do cineasta Marcelo Pedroso dada à pesquisa.  

Disponível em:<http://twitcam.livestream.com/g25qj> Acesso em: 21 de nov. 2014. 

http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/46-cinema/6462-menos-glamour-mais-cinema-dois-meses-depois.html
http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/46-cinema/6462-menos-glamour-mais-cinema-dois-meses-depois.html
http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2014/04/29/artigo-cine-pe-mudou-mas-continuou-o-mesmo/
http://revistaogrito.ne10.uol.com.br/page/blog/2014/04/29/artigo-cine-pe-mudou-mas-continuou-o-mesmo/
http://twitcam.livestream.com/g25qj
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Fundaj; o Portomídia e outros equipamentos culturais assim como a proliferação de Festivais de 

cinema no estado vêm arregimentando as produções dos cineastas da pós-Retomada em 

Pernambuco.  

 Kleber Mendonça Filho também é curador há mais de 18 anos, junto com Luís Joaquim, da 

sala (José Carlos Cavalcanti Borges) do Cinema da Fundação Joaquim Nabuco no bairro do Derby. 

Com as programações de ambos, as mostras especiais assim como as retrospectivas e o espaço 

aberto para os lançamentos locais, eles vêm formando uma plateia na cidade que acostumou-se a 

uma cinefilia cosmopolita, pois a sala é um dos poucos espaços no Recife onde pode-se encontrar 

filmes de cinegrafias que não frequenta o circuito dos multiplex. 

 Além disso, apesar da idade (48 anos) Kleber Mendonça filia-se mais a geração da pós-

Retomada no que se refere aos temas abordados em seus filmes onde há um certo desvelamento do 

ethos da classe média recifense e sua relação com os segmentos subalternos. Outro dado da filiação, 

está no número de cineastas da pós-Retomada que participa da produção de seus filmes, a exemplo 

de Leonardo Lacca da Trincheira Filmes que foi diretor de elenco do Som ao redor e de Juliano 

Dornelles que foi diretor de arte do referido filme. Sem contar os empréstimos de equipamento para 

os cineastas em início de carreira como Tião e Daniel Aragão141 e também por emprestar filmes de 

seu acervo para serem exibidos em cineclubes, como foi no “Barravento”, como confessa o cineasta 

Leonardo Sette (CRIBARI, 2012): 

 

A gente não queria passar um filme que de repente você podia ver depois de 
três meses no cinema, a gente só procurava passar filmes que não vai passar 
no cinema e se você não vir numa cópia VHS, você não iria ver aqui no 
Recife, teria que viajar para São Paulo ou pra Paris ou pra não sei pra onde 
pra você poder ver. Tem que lembrar que não existia download e o DVD 
ainda estava focado nos lançamentos comerciais e eventualmente algum 
clássico, mas estava começando.Então a gente iniciou com esse acervo que 
eu falei, da Classic, fazendo essas cópias. As outras fontes eram cinéfilos, já 
mais velhos que a gente, como o próprio Kleber [Mendonça Filho] que nos 
ajudou bastante. 

  

 

 Estas iniciativas de Kleber Mendonça Filho que, diga-se de passagem, já vem sendo 

praticada em grande escala desde a Retomada da produção, encontram respaldo naquilo que Pierre 

Sorlin (1977) chamou de corporativismo interno. Conceito que podemos utilizar para entendermos 

a brodagem. Segundo o autor, o corporativismo interno é o jogo de relações que se estabelecem 

entre os profissionais da área. Nesta dinâmica, exige-se formação nas escolas de cinema, estágio 

nos sets de filmagem com um realizador experiente – não devemos nos esquecer que Daniel Aragão 

                                                                 
141 Disponível em:<http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2013/02/acredito-no-cinema-como-registro-diz-diretor-

kleber-mendonca-fi lho.html> Acesso em: 18 de out. 2014. 

http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2013/02/acredito-no-cinema-como-registro-diz-diretor-kleber-mendonca-filho.html
http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2013/02/acredito-no-cinema-como-registro-diz-diretor-kleber-mendonca-filho.html


107 
 

 

e Gabriel Mascaro foram estagiários em Cinema, aspirinas e urubus – tudo isso dificulta o acesso 

de quem vem de fora do circuito, ou seja, os aspirantes “forasteiros”.  

Esse corporativismo interno gera uma coesão no interior do setor do audiovisual 

pernambucano que outras linguagens artísticas não conseguiram atingir, basta observamos que o 

cinema tem um edital de fomento a parte. Porém, como a exigência no aprendizado prático in loco é 

grande, muitas vezes a formação teórica ou até mesmo profissional fica sendo negligenciada pelo 

imperativo do “contato” (amizade ou brodagem) com os realizadores mais experientes. E como 

desdobramento deste aprendizado na prática, podemos diagnosticar certos matizes que são 

repisados em diversos filmes como, por exemplo: a crítica à especulação imobiliária e à redução de 

IPI para automóveis. 

Se na Retomada a estrutura de sentimento se dava no contato entre a música e o cinema, na 

fórmula: modernizar o passado a partir do encontro do Manguebeat com o sertão no caso de Baile 

perfumado, por exemplo. Na pós-Retomada a estrutura de sentimento migra para o novo desenho 

urbano do Recife, como analisamos nas produções da Símio Filmes que desembocaram na 

militância destes realizadores no movimento Ocupe Estelita, como podemos observar em uma das 

vinhetas142 do VII Janela Internacional de Cinema do Recife em que uma jovem branca, 

aparentemente de classe média, aparece fazendo uma coreografia no terreno do Caís José Estelita, 

da música Fight the power do grupo de rap estadunidense Public Enemy e que foi trilha sonora do 

longa Faça a coisa certa (Spike Lee, 1989). 

Com efeito, podemos inferir que a nova estrutura de sentimento apontando especialmente 

para as relações sociais da classe média moradora de prédio em Recife, foi sendo construída na 

dinâmica do corporativismo interno que vem desdobrando-se nos sets de filmagens e nas produções 

dos curtas-metragens de Kleber Mendonça Filho, em especial, desde Enjaulado143(1997); passando 

por Eletrodoméstica144(2005); Recife frio145(2009) e O som ao redor (2012) que dão um certo ar de 

“familiariedade” nestas produções. Essas regularidades temáticas são, certamente, influências do 

próprio corporativismo interno/brodagem destes cineastas em constante cooperação mútua, herança 

de uma época em que a escassez de recursos materiais e simbólicos exigiam certa coesão em prol da 

efetivação de algo comum: fazer filmes em Recife a partir de um estreitamento cada vez maior das 

relações entre os operadores do audiovisual local. 

 

 

 

                                                                 
142 Disponível em:<http://vimeo.com/110131972> Acesso em: 5 de dez. 2014. 
143 Disponível em:<http://vimeo.com/10153595> Acesso em: 6 de dez. 2014. 
144 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=cnGURbbtTlc> Acesso em: 6 de nov. 2014. 
145 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=U9mu2TJ0scY> Acesso em: 8 de nov. 2014. 

http://vimeo.com/110131972
http://vimeo.com/10153595
https://www.youtube.com/watch?v=cnGURbbtTlc
https://www.youtube.com/watch?v=U9mu2TJ0scY
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(Gráfico de algumas produções cinematográfica cuja brodagem encontra-se manifesta na 

regularidade das equipes técnicas. Fonte: crédito dos filmes)  

 

Para termos uma ideia de como os realizadores da pós-Retomada travavam contatos antes 

mesmo de começarem a realizar seus filmes, como diz o cineastas Leonardo Sette (CRIBARI, 

2012) sobre a formação do cineclube que ajudou a formar, o “Barravento” e que demonstra as 

ascendências sociais de cada um deles: universitários de classe média que resolveram mirar suas 

“lentes” contra o próprio ethos em que foram criados a partir da dinâmica da estrutura de 

sentimento [brodagem]acima citada: 

 

Tinha um negócio de pegar o projetor na reitoria [UFPE], o cabo não sei 
aonde, a gente não tinha um tostão e era uma coisa muito assim, pegar o 
carro de alguém e buscar o som, sempre na última hora, ali montando as 
coisas. Então quando Marcelo [Pedroso] se aproximou, o cineclube ganhou 
muita força por esse talento dele de mobilização ali dentro do centro de 
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artes e aí eu lembro de ver, reunia Gabriel Mascaro, Daniel Bandeira, todo 
o pessoal da Símio Filmes, Juliano Dornelles que depois passou a fazer os 
cartazes das sessões, todos desenhados, e Clara Moreira, que hoje tem feito 
os cartazes de vários filmes pernambucanos, fazia também os cartazes das 
sessões e, lembro também de ver Jonatas de Andrade por lá. Uma galera... 
tinha gente que na época eu não sabia o nome, enfim. 

 

Porém, há de se destacar que o cinema realizado em Pernambuco neste conjunto de obras em 

que uma estrutura de sentimento [da pós-Retomada] refratária aos rumos do novo desenho urbano 

do Recife (vide o caso do Cais José Estelita) está mudando. Hoje há filmes produzidos em 

Pernambuco que não é ambientado no estado e que foram realizados por cineastas formados nesta 

estrutura de sentimento como é o caso de Leonardo Lacca com o seu primeiro longa-metragem 

Permanência (2014) que se passa em São Paulo, e Gabriel Mascaro com o seu primeiro longa-

metragem ficcional, Ventos de agosto (2014) ambientado em uma praia do litoral alagoano. 

 

3.5. IRANDHIR SANTOS: UM ROSTO AO REDOR DA PÓS-RETOMADA 

  

Algumas cinegrafias do mundo possui seus atores ou atrizes predileto(a)s e que marcam uma 

época e um conjunto de filmes. Na nouvelle vague, Jean-Pierre Léaud; no neorrealismo italiano, 

Giulietta Masina e Marcello Mastroianni; no cinema japonês do pós II Guerra, Takashi Shimura e 

etc., a ascensão de Irandhir Santos foi meteórica e trazemos ele à tona com o intuito de fazer um 

paralelo entre sua carreira e a projeção do cinema pernambucano atual, com destaque, para as 

produções pós Cinema, aspirinas e urubus (2005). 

 Não devemos esquecer que foi no filme de Marcelo Gomes, Cinema, aspirinas e urubus que 

ocorreu a primeira aparição de I. Santos interpretando um jagunço “mudo” que não proferiu 

nenhuma palavra durante seus poucos segundos de atuação. Mas, para o primeiro assistente de 

direção do filme, o cineasta Daniel Aragão146, Irandhir Santos não parava de ler e reler o roteiro, 

algo que lhe chamou muito a atenção. Do filme de Marcelo Gomes ao prêmio de melhor ator de 

televisão pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) nos papéis de Amores roubados e 

Meu pedacinho de Chão (ambas da Rede Globo), Irandhir Santos vem pontuando com suas 

atuações os filmes pernambucanos da atualidade, principalmente de 2006 até o presente. 

 O primeiro longa protagonizado por ele foi Amigos de risco que trouxemos como o “marco” 

da pós-Retomada pela sua inflexão não só ao formato digital como também nos elementos fílmicos 

– ênfase na classe média suburbana recifense – depois ele participou dos longas Baixio das bestas e 

A febre do rato (2007; 2011) de Cláudio Assis, passando por Viajo porque preciso, volto porque te 

amo (Marcelo Gomes e Karim Aïnouz, 2009); O som ao redor (2012); Tatuagem (Hilton Lacerda, 

                                                                 
146 Disponível em: <http://twitcam.livestream.com/g3a6u> Acesso em: 17 de nov. 2014. 

http://twitcam.livestream.com/g3a6u
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2013); Permanência (2014); A luneta do tempo (Alceu Valença, 2014) e A história da eternidade 

(Camilo Cavalcante, 2014) isso para ficarmos nas produções pernambucanas. No cenário nacional, 

destaque para Tropa de elite II (José Padilha, 2010); Quincas berro d’água (Sérgio Machado, 2010) 

entre outros longas e séries da Rede Globo como O romance da pedra do reino. A lista é longa e 

cabe trazer aqui o desenvolvimento da carreira dele concomitante ao desenvolvimento profissional 

do cinema realizado em Pernambuco atual como uma imbricação, cada vez mais profissional, da 

trajetória do ator com a do cinema que o lançou. 

 Com Cinema, aspirinas e urubus o cinema produzido em Pernambuco saiu de um modo de 

produção digamos, semi-profissional, e adquiriu contornos mais acabados não só pela trajetória do 

longa que durou mais de dez anos para ficar pronto, como também a conquista de um edital de 

captação de recursos exclusivos; a criação de uma escola de cinema no estado a partir de 2008, e a 

consolidação de um setor que já pode efetuar suas produções de maneira autóctone – da captação à 

exibição os longas podem ser produzidos totalmente em Pernambuco. 

 Cabe lembrarmos aqui também como Irandhir Santos vem se diversificando em seus papéis 

nos filmes produzidos em Pernambuco de maneira a contemplar uma produção não homogênea. 

Desta maneira, ele consegue captar tanto os temas recorrentes nos cineastas da Retomada como, por 

exemplo: o poeta lúmpen Zizo em A febre do rato e do ator homossexual mambembe Clécio em 

Tatuagem; passando pelo artista epilético sertanejo, Joãozinho em A história da eternidade – todos 

personagens marginalizados em um universo artístico do “folclore/imaginário” regional tanto 

urbano quanto rural. Há também interpretações significativas no cenário da classe média recifense, 

seja no papel do segurança Clodoaldo em O som ao redor, que vem reclamar “negócios passados” 

com Sr. Francisco (J. W. Solha); ao fotógrafo Ivo acometido por uma paixão do passado reavivada 

por ocasião de uma exposição do seu trabalho na cidade de São Paulo em Permanência.  

 A partir de agora falaremos um pouco sobre o papel de Iradhir Santos no longa, O som ao 

redor. O personagem em questão chama-se Clodoaldo e é um “segurança” que presta serviços de 

maneira autônoma em uma rua do bairro de Setúbal, Boa Viagem. Entretanto, para conseguir a 

“autorização” para prestar os serviços de segurança na rua, Clodoaldo tem que solicitá-la a Sr. 

Francisco – um senhor de cabelos grisalhos que detém “plenos poderes” na rua por conta da enorme 

quantidade de imóveis em seu nome. Há uma cena no longa que demostra toda a dimensão de 

onipotência do Sr. Francisco. A cena transcorre-se em uma madrugada no bairro de Boa Viagem, 

Sr. Francisco sai andando até a praia com o intuito de banhar-se no mar. Detalhe: o local que ele 

escolhe para o banho encontra-se proibido para tal fim por conta de ataques de tubarões, no instante 

em que a câmera focaliza a placa proibitiva. 
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 O primeiro longa-metragem (ficcional147) de Kleber Mendonça Filho é pontuado o tempo 

inteiro por uma sensação de Trhiller (suspense) – um efeito de crônica de uma morte anunciada – 

sabemos que alguma coisa grave irá acontecer e o paralelismo entre o passado e o futuro é uma 

tônica candente em todo o “tecido” do filme desde o início quando são justapostas as imagens de 

arquivo – velhas fotografias de famílias da área rural da zona da mata canavieira pernambucana, 

região historicamente marcada por conflitos de terra e relações de soberano e subalterno, até a 

apoteose fatal. 

 O longa-metragem é estruturado em três partes: 1) Cães de guarda; 2) Guardas noturnos e 3) 

Guarda costas. Nas três partes, há a presença da palavra “guarda” como se fosse a reminiscência de 

alguém(s) que “guarda” alguma coisa escondida e, na hora de desvendá-la, encontra(m)-se sob o 

disfarce de guarda. Desta forma, o filme traça uma “ponte” entre os assuntos do “interior/zona da 

mata” do estado, e seu desdobramento no “litoral/capital” a algumas quadras de distância do 

Oceano Atlântico. Em uma palavra, O som ao redor seria o zênite temático da pós-Retomada já que 

em sua narrativa há a presença das recorrências tanto da Retomada: a violência arbitrária frente às 

populações minoritárias do “interior/zona da mata” pernambucano, quanto a presença dos temas 

caros a pós-Retomada: a vida administrada dos moradores da classe média, a miscibilidade entre as 

classes sociais, a crônica da vida litorânea, a especulação imobiliária em suas obras a todo vapor, o 

fetiche pelo automóvel, a violência “anônima” da capital, as fobias da vida em condomínio etc.,  

 Outra questão cara a O som ao redor é a relação estabelecida entre os segmentos sociais 

privilegiados, por exemplo, a família do Sr. Francisco com os subalternos que lhes prestam 

serviços, a exemplo: os empregados. O próprio Sr. Francisco não aperta a mão de Fernando 

(Nivaldo Nascimento), o segurança caolho que acompanha Clodoaldo quando este vai pedir a 

“bênção” para atuar na “rua do Sr. Francisco”. Daí, nos perguntamos o porquê? Talvez pelo fato de 

Fernando ser negro? Nesta cena, há um destaque para o local onde há o encontro: a cozinha do 

apartamento de Sr. Francisco que, arbitrariamente, deixa os convidados esperando sua chegada 

enquanto a cena capta todo o constrangimento do “tempo morto” materializado na espera do par de 

segurança. 

 Outro exemplo da onipotência da família do Sr. Francisco é o de Dinho (Yuri Holanda) – 

neto do todo poderoso “dono da rua” – que comete pequenos furtos na vizinha e não acontece nada 

com ele porque simplesmente nutre o sentimento de que “não vai dar em nada”, pois é neto do 

“patriarca” dono de mais da metade dois imóveis do logradouro “público”. 

 Um personagem do “clã” do velho Francisco que nos chama atenção justamente pelo seu 

caráter “insosso” (típico de um representante da classe média que detém certa “consciência social” 

mas que não faz nada para objetivar essa mesma “consciência”) é o personagem de João (Gustavo 
                                                                 
147 Kleber Mendonça Filho possui um longa-documental chamado Crítico (2008) 
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Jahn). Na fatídica cena da reunião do condomínio em que uma das pautas é a demissão do porteiro 

Sr. Agenor (Normando Roberto dos Santos) alegando que este estava sendo relapso no trabalho, 

João sai em defesa do funcionário dizendo que ele têm vários anos no trabalho e que merecia uma 

segunda chance. Porém, quando vai haver a votação que decidirá o futuro do porteiro, o celular de 

João toca ele sai da reunião para atendê-lo. Em seguida, a objetiva segue para o elevador e depois 

para a câmera do circuito interno do ascensor que está sendo bisbilhotada por Sr. Agenor. O casal 

que encontra-se aos beijos no elevador é João e Sophia (Irma Brown). O porteiro bisbilhoteiro está 

sendo o voyeur do único condômino que intercedeu por ele na reunião, João. 

 Há em O som ao redor um clima de “modorra” (popularizada por Gilberto Freyre como a 

hora da sesta em Pernambuco) no próprio ritmo do tempo que o filme imprime. E também nos 

longos planos sequências, e nos inúmeros planos abertos. Há um quê de “Casa Grande & Senzala” 

nestes recursos estéticos. Basta vermos as cenas no Engenho do Sr. Francisco em Bonito, cidade da 

Zona da Mata pernambucana, ou nas amplas cenas nos interiores dos apartamentos.  

Contudo, a similitude com o livro de Gilberto Freyre fica mais patente na relação dos 

empregados com os empregadores. Há uma “infiltração” da família dos funcionários (todos negros) 

nos assuntos e nos imóveis dos patrões. Na casa de João (órfão de pai e mãe) que “herdou” a 

empregada negra (Maria) nos serviços domésticos, ocorre que a empregada leva suas netas e seu 

filho para a casa do patrão. Além disso, a filha de Maria rende a mãe quando esta não pode ir ao 

trabalho como se fosse uma espécie de “capitania hereditária” da subalternidade. Há uma cena 

impregnada de violência simbólica (BOURDIEU, 2011) quando em um frugal café da manhã, João 

pede intempestivamente que a filha de Maria (sua empregada) calce as sandálias porque poderá 

tomar um choque quando estiver passando roupas. Exemplo do senhor (branco) que civiliza os 

bárbaros (negros). 

 Outro tema recorrente não só em O som ao redor como também no cinema nacional da 

Retomado é o do “invasor”. Faço aqui referência ao filme homônimo de Beto Brant (O invasor, 

2001). No longa-metragem de KMF há inúmeros “invasores”, desde a equipe de segurança privada, 

aos “meninos aranhas” que pululam nos bairros da classe média recifense como também nos sonhos 

da filha de Bia (Maeve Jinkings), acossada por um pesadelo em que vários “meninos aranhas148” 

invadem sua casa e tomam de assalto não só os objetos da residência, assim como os próprios 

moradores. O tema do “invasor” é caro a uma cinegrafia produzida por realizadores oriundos da 

classe média moradora de prédios nas grandes cidades brasileiras. Entretanto, no caso 

                                                                 
148 Referência a Tiago João da Silva, mais conhecido como “menino aranha” por cometer diversos furtos escalando 
apartamentos nos bairros da zona sul do Recife durante a primeira metade da década pas sada. Tiago foi assassinado 
14 tiros em 2005 no bairro de Boa Viagem após entrar e sair inúmeras vezes da prisão. Sua história transformou -se em 
curta-metragem dirigido por Mariana Lacerda, chamado: Menino aranha (2008).  

Disponível em:<https://vimeo.com/51243251> Acesso em: 7 de jan. 2015. 

https://vimeo.com/51243251


113 
 

 

pernambucano, essa relação dos moradores com os “invasores” é permeada por um histórico de 

“permissividade” entre os dois estratos: patrão (branco de classe média) e empregado (negro e 

pobre), a exemplo desta característica, a frase: “ela (empregada) é quase da família”. 

O som ao redor busca romper com o maniqueísmo que muitas vezes esteve presente na 

cinegrafia nacional: minoria social boa versus classe média maquiavélica. Como foi relatado no 

caso do porteiro Sr. Agenor. Todavia, encontra velhos chavões próprios da filmografia de KMF, 

como, por exemplo: o ethos da classe média enclausurada em prédios; a indiferença de um projeto 

arquitetônico (verticalizador) no perímetro urbano hostil aos pedestres; a violência entre as classes 

sociais ao mesmo tempo em que há certas afinidades entre elas, como no caso da dona de casa Bia 

que compra maconha do vendedor de água mineral. Com efeito, podemos dizer que os curtas-

metragens de KMF como Eletrodoméstica e Recife frio foram antecâmaras para O som ao redor.

 Em síntese, a trajetória de Irandhir Santos nos ajuda enquanto sinédoque das produções da 

pós-Retomada em Pernambuco. Ou seja, sua ascensão em escala nacional e a pluralidade de papéis 

interpretados por ele assinala uma cinegrafia plural e em vias de efetiva profissionalização, 

contando com alguns “gargalos” típicos de um setor que não consegue fechar o circuito, ou uma 

cadeia produtiva, o cinema nacional no geral; e o pernambucano, no particular. 
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(Fonte: O som ao redor – filme) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Buscamos ao longo deste trabalho responder a uma pergunta de cunho sociológico: quais 

são as condições, materiais e simbólicos, que estão propiciando o cinema atual em Pernambuco? 

Diante desta pergunta, levantamos dois pilares imateriais que sustentam a presente produção em 

audiovisual no estado, são elas: a brodagem e a cinefilia. Já o pilar material é proveniente do Fundo 

de Incentivo à Cultura de Pernambuco que, para o segmento do audiovisual, teve seu aporte 

alargado amplamente nos últimos anos. 

 Analisamos as relações entre o imaterial e o material no mundo do audiovisual 

pernambucano desde os primórdios da cinefilia até o presente. Vimos como a cinefilia é relacionada 

com a brodagem – esse modus operandi tão caro ao cinema produzido em Pernambuco – que, 

apesar das críticas externas à sua prática por sua característica endógena, tanto por intermédio dos 

realizadores, quanto pelas regras de concessão de financiamento proposta pelo edital do Funcultura 

Audiovisual, mantem-se firme como estratégia de sobrevivência. 

 Encontramos dificuldades para concatenar estes três eixos temáticos: Funcultura, brodagem 

e cinefilia, ora por escassez de referências bibliográficas talvez pela própria atualidade dos temas no 

interior de uma cinegrafia regional (pernambucana), ora pela própria amplitude do tema para uma 

dissertação de mestrado. Talvez se delimitássemos melhor o escopo da pesquisa, pudéssemos ter 

obtido resultados mais localizados no que se refere à produção de uma geração. Contudo, desde o 

início o que nos moveu sobretudo foi a busca por algumas regularidades e categorias no interior e 

exterior das produções cinematográficas das três gerações aqui investigadas: Retomada, 

Intermediária e pós-Retomada em suas relações com à cultura cinéfila no estado de Pernambuco; 

com a classe dirigente e com os canais legais de captação de recursos (os editais de fomento à 

cultura). Com isso, necessitávamos ampliar o leque de possibilidades analíticas tanto no tempo, 

quanto no espaço.  

 Hoje, a produção do cinema realizado em Pernambuco está pautada na discussão sobre a 

distribuição. Uma vez que os realizadores consolidaram o edital do Funcultura Audiovisual que 

agora não é mais uma política de governo, mas sim do estado. Cabe agora buscar romper o 

“gargalo” da distribuição. O próprio Funcultura Audiovisual destina recursos para a distribuição, 

porém, como é a parte mais onerosa da cadeia cinematográfica, o edital não consegue sanar 

carências estruturais da própria cinegrafia brasileira que se vê em pé de desigualdade frente às 

distribuidoras norte-americanas. 

 O tema da distribuição é um mote que pode desdobrar-se em trabalhos futuros, assim como a 

relação dos festivais de cinema em Pernambuco e a criação de novas plateias, nova cinefilia. Ao que 

tudo indica, a cinefilia não está mais restrita aos cineclubes. Hoje, podemos perceber uma nova 
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cinefilia surgindo nos festivais de cinema com destaque para o Janela Internacional de Cinema do 

Recife – recordista de público ano a ano.  

 Outro tema que merece destaque e nos chama a atenção, seria uma maior ênfase nas 

especificidades do edital do Funcultura Audiovisual. Analisar sua evolução e as irredutibilidades 

que o fazem ser um dos editais de fomento à cultura mais instigante do país. Esse assunto pode nos 

servir também como interesse futuro. Talvez apontando as relações entre o edital do Funcultura e os 

seus incentivos para a formação de novas plateias, a cinefilia.  

 Falamos acima sobre a perspectiva de construção de mais quatro salas de cinema na cidade 

do Recife na linha curatorial da Fundaj, projeção de filmes muitas vezes negligenciados no circuito 

multiplex. Todavia, a pulverização de novos espaços não garantirá, por extensão, uma maior 

participação do público não iniciado neste circuito. Talvez uma política distributiva dos conteúdos 

nas escolas seja um bom começo. 

 No presente momento (2015), o cinema produzido em Pernambuco caminha, além das 

iniciativas para desobstruir o “gargalo” da distribuição149, para uma dimensão cada vez mais 

profissional. Isto quer dizer, há hoje toda uma seara de profissionais disponíveis no mercado para 

operar no âmbito do cinema em suas diversas modalidades, o que comprova o desenvolvimento do 

setor no estado. O que comprova o que falamos acima, hoje um longa-metragem de ficção ou não 

ficção pode ser produzido totalmente em Pernambuco. 

 Por fim, esboça-se hoje um conflito geracional entre os realizadores de cinema em 

Pernambuco. E esta disputa desenvolve-se sobre a não incomum – nos mercados de bens simbólicos 

– disputa pela hegemonia pública da interpretação da realidade local. Ou seja, a geração da pós-

Retomada está tentando impor sua visão sobre a cidade, e sobre o estado frente à geração da 

Retomada que, ficou associado a um tipo de cinema que fez e faz um exercício de alteridade com 

outras classes sociais. Já as produções da pós-Retomada filma, em grande medida, seu próprio estilo 

de vida e, na esteira do Ocupe Estelita, começaram a arregimentar o carisma de profissionais 

liberais, estudantes universitários, ativistas políticos do direito à cidade dentre outros simpatizantes. 

Falamos acima da latência deste conflito no tocante à disputa entre o Cine-PE e o Janela 

Internacional de Cinema do Recife. Porém, esta “queda de braços” geracional está ganhando novos 

contornos, porém é assunto para futuros trabalhos. 

  

 

 

                                                                 
149 Essa discussão ganhou coro na série de reportagem quinzenal realizada pela Revista Continente: 
#ContinenteConversa. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=feZMEUH6BLQ> Acesso em: 2 de fev. 

2015 

https://www.youtube.com/watch?v=feZMEUH6BLQ
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ANEXO I 

Manifesto Mangue I150 

por Fred Zero Quatro  

 

Caranguejos com Cérebro 

 

Mangue - O conceito 

 

Estuário. Parte terminal de um rio ou lagoa. Porção de rio com água salobra. Em suas margens se 

encontram os manguezais, comunidades de plantas tropicais ou subtropicais inundadas pelos 

movimentos dos mares. Pela troca de matéria orgânica entre a água doce e a água salgada, os 

mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo. 

Estima-se que duas mil espécies de microorganismos e animais vertebrados e invertebrados estejam 

associados à vegetação do mangue. Os estuários fornecem áreas de desova e criação para dois 

terços da produção anual de pescados do mundo inteiro. Pelo menos oitenta espécies 

comercialmente importantes dependem dos alagadiços costeiros. 

Não é por acaso que os mangues são considerados um elo básico da cadeia alimentar marinha. 

Apesar das muriçocas, mosquitos e mutucas, inimigos das donas-de-casa, para os cientistas os 

mangues são tidos como os símbolos de fertilidade, diversidade e riqueza. 

 

Manguetown - A cidade 

 

A planície costeira onde a cidade do Recife foi fundada, é cortada por seis rios. Após a expulsão dos 

holandeses, no século XVII, a (ex) cidade “maurícia” passou a crescer desordenadamente as custas 

do aterramento indiscriminado e da destruição dos seus manguezais. 

Em contrapartida, o desvairio irresistível de uma cínica noção de “progresso”, que elevou a cidade 

ao posto de “metrópole” do Nordeste, não tardou a revelar sua fragilidade. 

Bastaram pequenas mudanças nos “ventos” da história para que os primeiros sinais de esclerose 

econômica se manifestassem no início dos anos 60. Nos últimos trinta anos a síndrome da 

estagnação, aliada à permanência do mito da “metrópole”, só tem levado ao agravamento acelerado 

do quadro de miséria e caos urbano. O Recife detém hoje o maior índice de desemprego do país. 

Mais da metade dos seus habitantes moram em favelas e alagados. Segundo um instituto de estudos 

populacionais de Washington, é hoje a quarta pior cidade do mundo para se viver. 

 

Mangue - A cena 

 

Emergência! Um choque rápido, ou o Recife morre de infarto! Não é preciso ser médico pra saber 

que a maneira mais simples de parar o coração de um sujeito é obstruir as suas veias. O modo mais 

rápido também, de enfartar e esvaziar a alma de uma cidade como o Recife é matar os seus rios e 

aterrar os seus estuários. O que fazer para não afundar na depressão crônica que paralisa os 

cidadãos? Como devolver o ânimo deslobotomizar e recarregar as baterias da cidade? Simples! 

Basta injetar um pouco da energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do 

Recife. 

                                                                 
150 Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1308779-7085,00-

LEIA+O+MANIFESTO+CARANGUEJOS+COM+CEREBRO.html > Acesso em: 3 de set. 2014. 

http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1308779-7085,00-LEIA+O+MANIFESTO+CARANGUEJOS+COM+CEREBRO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1308779-7085,00-LEIA+O+MANIFESTO+CARANGUEJOS+COM+CEREBRO.html
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Em meados de 91 começou a ser gerado e articulado em vários pontos da cidade um núcleo de 

pesquisa e produção de ideias pop. O objetivo é engendrar um “circuito energético”, capaz de 

conectar as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop. 

Imagem símbolo, uma antena parabólica enfiada na lama. 

 

Hoje, Os mangueboys e manguegirls são indivíduos interessados em hip-hop, colapso da 

modernidade, Caos, ataques de predadores marítimos (principalmente tubarões), moda, Jackson do 

Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo não-virtual, sabotagem, música de rua, conflitos étnicos, 

midiotia, Malcom Maclaren, Os Simpsons e todos os avanços da química aplicados no terreno da 

alteração e expansão da consciência. 

 

Bastaram poucos anos para os produtos da fábrica mangue invadirem o Recife e começarem a se 

espalhar pelos quatro cantos do mundo. A descarga inicial de energia gerou uma cena musical com 

mais de cem bandas. No rastro dela, surgiram programas de rádio, desfiles de moda, vídeo clipes, 

filmes e muito mais. Pouco a pouco, as artérias vão sendo desbloqueadas e o sangue volta a circular 

pelas veias da Manguetown. 

 

 

ANEXO II 

 

Árido movie - Uma marca sem futuro151 

por Amin Stepple  

 

Reza a lenda das verdades e mentiras da passagem de Orson Welles pelo Brasil nos getulistas anos 

40. Ao ouvir falar do Rio de Janeiro, já de volta aos Estados Unidos, o diretor de Cidadão Kane 

batia três vezes na madeira. Não era pra menos. No Rio, a lista de infortúnios de Welles perpassa 

quase todos os gêneros. Chanchada: a maldição de um vingativo despacho de um pai-de-santo. E as 

inverossímeis trapalhadas dos arapongas do DIP de Lourival Fontes. A tragédia do afogamento do 

pescador cearense Jacaré antes de rodar um plano na Baía da Guanabara. E o drama de um filme 

inconcluso (It’s All True) e das portas fechadas dos grandes estúdios americanos. De bom, belas 

companhias e, blindado à ressaca, farras atlânticas com Grande Otelo (“um dos homens mais 

inteligentes do Brasil”). 

 

No Recife, Welles se deu bem. Vinha do Ceará, fez uma escala na capital pernambucana e decidiu 

ficar pra conhecer a cidade. Depois de uma surrealista entrevista coletiva, foi beber nos cabarés da 

Rio Branco, com os lábios rachados pelo sol cabralino de dois canos do Nordeste. À moda dos 

bordéis, repousou uma réplica de Zsa Zsa Gabor sobre o joelho e conversou horas sobre cinema. A 

longa, divertida e reveladora noite de Welles no Recife, em junho de 1942, foi registrada pelo 

jornalista Caio de Sousa Leão, presente à farra. É a mais bonita reportagem já escrita sobre cinema 

pela Imprensa pernambucana. 

                                                                 
151 Texto publicado pelo cineasta pernambucano, Amin Stepple na Revista Continente Multicultural em: 01 de abr. 
2001 onde discute à relação entre o cinema da Retomada em Pernambuco com um diálogo direito com o Sertão – o 
semiárido – em uma perspectiva contrária às “águas” do Manguebeat.  
Disponível em:<http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/64 -cinema/144-arido-

movie-uma-marca-sem-futuro.html> Acesso em: 3 set. 2014. 

http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/64-cinema/144-arido-movie-uma-marca-sem-futuro.html
http://www.revistacontinente.com.br/index.php/component/content/article/64-cinema/144-arido-movie-uma-marca-sem-futuro.html
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Cinquenta e dois anos depois daquela noite boêmia e menos de dez de sua morte, Welles retornaria 

ao Recife. Voltou para se embriagar, para compartilhar a paixão pelos filmes e pelas mulheres, para 

ser um personagem de ficção interpretando ele próprio, para refundar o cinema pernambucano. 

That’s a Lero-lero (Stepple/Lírio Ferreira) é uma atualidade reconstituída da passagem de Welles 

pelo Recife. Rodado durante sete noites em junho de 1994, é o primeiro filme do Árido Movie, o 

mais curto dos ciclos do cinema pernambucano. 

 

Quando Welles chega, as coisas acontecem. That’s a Lero-lero foi precursor da retomada da 

produção cinematográfica pernambucana nos anos 90. A realização do filme coincide ainda com a 

ressurgência do cinema nacional, pós-Collor. Um momento especial, em que modos de produção, 

meios de financiamento, leis de incentivo e relações com o público eram exaustivamente debatidos 

por todos os setores envolvidos com o renascimento do cinema brasileiro. Uma discussão chata, 

mas necessária, depois de uma cumulativa política de terra arrasada (e não apenas herança do 

período Collor). 

 

That’s a Lero-lero é um filme experimental sobre a heresia do silêncio. Para Welles, o cinema 

nunca foi mudo. Ele diz: “Quando não havia música na sala de projeção, havia o barulho do 

projetor”. O barulho do projetor do lançamento de That’s a Lero-lero” é contemporâneo ao barulho 

das caixas de guerra percussivas dos primeiros CDs do Manguebeat. Mais do que a música, o que 

interessou de imediato aos diretores de That's a Lero-lero foi o natural e espantoso apelo 

publicitário do Manguebeat. Finalmente, a cultura pernambucana ingressava na pragmática 

economia de marcas.  

A nova logo cinematográfica, Árido Movie, é criada ironicamente em laboratório, para, por 

assumido arrivismo, colar, feito adesivo, à bem-sucedida logo musical, Manguebeat. Portanto, 

Árido Movie é uma falsificação publicitária da marca Manguebeat. A secura (da gíria; e da revisita 

profana à paisagem aruanda-cinemanovista) do Árido em contraponto ao húmus lamacento do 

Mangue. Movie/Beat, o inglês de porto nosso de cada dia. Aliás, o mesmo falado por Welles em 

That’s a Lero-lero. As mitologias hoje são manufaturadas em áreas de serviço (apud Milton Santos). 

Welles sabia que os impostores apearam os deuses do Olimpo. A dúvida é se se deve sentir 

saudade.  

 

O inventário da linguagem cinematográfica do Árido Movie caberia em franciscanas linhas. A 

fortuna crítica do experimentalismo e o culto à falsificação (Welles). O revisionismo dos impasses 

do cinema de vanguarda dos anos 60/70 (Godard, Gláuber, Udigrudi). A transação de retratos e 

olhos do cinema doméstico (dos Lumière ao Super-8). Reverência e irreverência à história do 

cinema pernambucano (Ciclo do Recife, Spencer, Jomard). A devoção às boas histórias. A 

carpintaria dos labirintos dos roteiros (“o cinema americano informará”, Oswald de Andrade). O 

prazer semântico e dialético da charla. O choque de luminosidade em cada fotograma. Eis a sopa 

primordial e diluidora do Árido Movie. 

 

O longa Baile Perfumado (Lírio Ferreira/ Paulo Caldas, 96), o segundo e último filme do Árido 

Movie, representa um grande salto para o cinema de Pernambuco. O encontro de um Lampião e 

bando aburguesados, nunca vistos, com o inquieto fotógrafo-mascate libanês Benjamin Abraão 

reinventou a tradição dos filmes de cangaço. Mais do que isso: com impressionante sofisticação, o 
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Baile exorbitava o pacto passional com o cinema já subscrito pelo cidadão Welles no That’s a Lero-

lero, o curta-matriz que o precedeu. 

 

O Baile contribuiu ainda para promover mais um encontro. O da estética do Árido Movie com a do 

Mangue Beat, cujos principais integrantes (Chico Science, Fred 04 e Siba) assinaram a excelente 

trilha sonora original do filme. Por ironia, a confluência permitiu à logo Árido fazer a paga da 

usurpação indireta à logo Mangue. Quem comprou o bilhete, viu e compreendeu que as novíssimas 

imagens do sertão verdejante do Baile estavam ali para enaltecer e consolidar a mística do Mangue. 

Quites. 

 

No século 20, o cinema pernambucano teve três importantes ciclos. O do Recife, a longa noite 

muda de nitrato (anos 20). O do doméstico solar-pardusco Super-8 (anos 70). E o da expressiva 

produção dos anos 90, da qual se recorta o Árido Movie. A originalidade do Árido se revela até na 

produção quase simbólica (apenas dois filmes) e em seu precoce desaparecimento. As causas 

naturais de sempre. Talvez falte ao cinema pernambucano “força de ambição”, característica da 

personalidade de Welles. Talvez precise de outra mística, de outra logomarca. Poderíamos 

recomeçar roubando a expressão de Oswald de Andrade: “cinema de negócios”. Que tal? 

 

Numa seqüência do That's a Lero-lero, Orson Welles fala: “Nunca diga: que silêncio! Diga: não 

ouço nada!”. Sábio provérbio árabe, bem adequado para epígrafe obrigatória de qualquer estudo 

sobre o cinema pernambucano. Afinal, a qualquer momento, os marcianos podem voltar a invadir a 

Terra. Ou um meteoro acabar com a espécie dos dinossauros com cérebro. Ou, ainda, os desvalidos 

do planeta poderão ser convidados a brilhar como estrelas de cinema numTexas Hotel. De qualquer 

forma, a heresia do silêncio na sala de projeção será ensurdecedora. 

 

ANEXO III – Ficha Técnica do filme: Baile perfumado - FICÇÃO, 35mm, 93min 

 

 

 

Lançamento: 1997 

Direção: Lírio Ferreira e Paulo Caldas 
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Roteiro: Hilton Lacerda, Lírio Ferreira e Paulo Caldas  

Produção: Aramis Trindade, Germano Coelho Filho, Lírio Ferreira, Marcelo Pinheiro e Paulo 

Caldas 

Fotografia: Paulo Jacinto dos Reis 

Direção de Arte: Adão Pinheiro 

Figurino: Mônica Lapa 

Trilha Sonora: Chico Science, Fred 04, Lúcio Maia, Paulo Rafael e Sérgio Siba Veloso 

Montagem: Vânia Debs 

Participação na produção: Adelina Pontual, Cecília Araújo, Cláudio Assis e Marcelo Gomes 

Elenco: Aramis Trindade (Tenente Lindalvo Rosas), Chico Diaz (Coronel Zé de Zito), Duda 

Mamberti (Benjamin Abraão), Germano Haiut (Ademar Albuquerque), Giovana Gold (Jacobina), 

Jofre Soares (Padre Cícero) e Luiz Carlos Vasconcelos (Lampião). 

 

SINOPSE 

Amigo íntimo do Padre Cícero (Jofre Soares), o mascate libanês Benjamin Abrahão (Duda 
Mamberti) decide filmar Lampião (Luís Carlos Vasconcelos), e todo seu bando filmando o dia-a-dia 
dos cangaceiros em suas vidas nômades pelo Sertão nordestino, 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 de Abrahão são gorados pela ditadura do Estado Novo 

de G. Vargas. 
 

Ficha Técnica do Filme: Cinema, aspirinas e urubus - FICÇÃO, 35mm, 99min 

 

 

 

Lançamento: 2005 

Direção: Marcelo Gomes 

Roteiro: Karim Aïnouz, Marcelo Gomes e Paulo Caldas  

Produção: João Vieira Jr., Maria Ionescu e Sara Oliveira  

Fotografia: Mauro Pinheiro 

Direção de Arte: Marcos Pedroso 

Música: Tomás Alves de Souza 
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SINOPSE 

Em 1942, no meio do Sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram. 

Um deles é Johann (Peter Ketnath), alemão fugido da 2ª Guerra Mundial, que dirige um caminhão e 
vende aspirinas pelo interior do país. O outro é Ranulpho (João Miguel), 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 do filme: Um lugar ao sol (2009) – Documentário, 35mm, 65 min.  

  
Roteiro e direção: Gabriel Mascaro  

Fotografia: Pedro Sotero  
Direção Produção: Lívia de Melo  
Trilha sonora: Iezu Kaeru e Luiz Pessoa   

Montagem: Marcelo Pedroso  
Produção Executiva e Finalização: Stela Zimmerman e Daniel Aragão  

Assistente de Direção: Gabriela Ribeiro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha técnica do filme O som ao redor  

 

Ano de lançamento: 2012 
Direção e roteiro: Kleber Mendonça Filho 

Diretor de fotografia: Fabricio Tadeu e Pedro Sotero. 
Montador:Kleber Mendonça Filho e João Maria 
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Diretor de Arte: Juliano Dornelles 
Diretor de elenco: Daniel Aragão 

1º Assistente de direção: Clara Linhart 
Engenheiro de som: Kleber Mendonça Filho e Pablo Lamar 

Produtor de Elenco: Daniel Aragão 
Preparador de elenco: Leonardo Lacca 
 

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. 
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ANEXOS IV 

Cartazes dos cineclubes e notas publicitárias de divulgação por Jomard Muniz de Brito no 

jornal, 16 de junho de 1955152 

 

 

 

                                                                 
152Fonte dos cartazes da esquerda para à direita e de cima abaixo: Google Imagens; NOGUEIRA, 2011;Google imagens; 

CRIBARI, 2012. 
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Foto do jantar na casa do ex-Governador Eduardo Campos com 16 cineastas pernambucanos no dia 

28 de agosto de 2013153 

 

(Fonte:Nando Chiappetta/DP/D.A Press) 

 

Carta assinada coletivamente em prol de uma divisão mais equânime das premiações no dia 26 de 

setembro de 2014154. 

 

 

 

 

 

                                                                 
153 Disponível em: <http://www.tvsbuna.com.br/2013/08/29/governador-eduardo-campos-reune-cineastas-em-
jantar/> Acesso em: 14 de dez. 2014. 
154 Disponível em: <http://outraspalavras.net/posts/carta-de-brasilia-um-manifesto-do-cinema-brasileiro/> Acesso 

em: 15 de dez. 2014. 

http://www.tvsbuna.com.br/2013/08/29/governador-eduardo-campos-reune-cineastas-em-jantar/
http://www.tvsbuna.com.br/2013/08/29/governador-eduardo-campos-reune-cineastas-em-jantar/
http://outraspalavras.net/posts/carta-de-brasilia-um-manifesto-do-cinema-brasileiro/
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Print screen de alguns resultados dos projetos selecionados para as linhas de Difusão, Pesquisa e 

Formação do 7º Edital do Funcultura Audiovisual no biênio 2013-2014. 
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