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Uma nova 
safra de 
críticas

Este tablóide é o resultado 
da sexta edição do projeto 
Crítica Curta, uma iniciativa 
do Festival Internacional de 
Curtas-metragens de São Paulo 
para promover a refl exão crítica 
sobre o curta-metragem. Desde a 
sua fundação — há 21 anos — o 
Festival reúne realizadores e seu 
público, oferecendo atividades 
para incentivar os debates, a 
troca de ideias e a crítica, além 
da exibição de uma amostra 
expressiva da produção mundial 
do formato.

Os jovens que participaram 
desta edição acompanharam 
as exibições dos Programas 
Brasileiros, subdivididos em 
Mostra Brasil, Panorama Paulista 
e Cinema em Curso, e da Mostra 
Latino-americana e se lançaram 
à produção de textos escritos 
no calor da hora. Os trabalhos 
que compõem esta coletânea 
passaram por uma seleção e dão 
um panorama da rica diversidade 
dos fi lmes e das ideias suscitadas 
por eles. Em paralelo, jovens 
que fi zeram parte das edições 
anteriores contribuíram com 
o blog do projeto, que amplia 
a interação entre a crítica, o 
público e os realizadores.

Na última página, apresen-
tamos os fi lmes mais votados 
pelo público. Acompanhe 
conosco mais essa viagem pelo 
mundo do curta-metragem!
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Este jornal foi produzido por alunos de cursos de graduação das escolas parceiras e por cinéfilos que participaram 
da oficina Crítica Curta, realizada pelo 21º Festival de Curtas-metragens de São Paulo de junho a agosto de 2010.
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Em seu sexto ano consecutivo, o projeto 
Crítica Curta consolida a ampliação no 
perfil de seus participantes registrada em 
2009. Além de reunir universitários de 
cursos de graduação em audiovisual e 
comunicação do estado de São Paulo, 
como ocorreu nas primeiras quatro 
edições, a oficina de crítica cinemato-
gráfica do Curta Kinoforum - Festival 
Internacional de Curtas-Metragens de São 
Paulo estende-se agora aos recém-
formados que já haviam passado pelo 
projeto e, também, a profissionais de 
qualquer área dispostos a acompanhar a 
programação e a produzir textos 
reflexivos sobre ela durante o Festival.

Oficina completa seis anos e consolida formato
Sérgio Rizzo

O princípio que orientou a criação da 
oficina, no entanto, continua o mesmo: 
promover a reflexão em torno da 
produção latino-americana no formato de 
curta-metragem, estreitando laços com 
instituições de ensino públicas e privadas 
das quais saem, principalmente, 
realizadores do audiovisual e jornalistas. 
Esta edição, inteiramente produzida nos 
primeiros seis dias do festival, mantém-se 
como o carro-chefe da oficina. Todos os 
que ingressam no projeto passam pelo 
jornal, divididos em equipes escaladas para 
acompanhar as sessões da Mostra Brasil, 
do Cinema em Curso, do Panorama 
Paulista e da Mostra Latino-Americana.

Desde a segunda edição da oficina, os 
“veteranos” do jornal são convidados a 
escrever textos para um blog que segue as 
mesmas sessões do Festival, hospedado 
no web site do evento. Cerca de 150 
jovens participaram das seis edições, 
produzindo um olhar diversificado sobre 
a produção latino-americana de curta-
metragem. 
A leitura dos textos a seguir permite 
compreender os distintos pontos de vista 
a partir dos quais observam a produção 
contemporânea. E estará certo quem 
observar que essa produção crítica revela 
mais a respeito de seus autores — e de 
sua formação como espectador, de suas 

idios  sin crasias e de suas preferências 
— do que propriamente dos filmes 
analisados por eles.
O processo de seleção para a próxima 
edição da oficina Crítica Curta terá 
início no primeiro semestre de 2011, com 
visitas a universidades e a realização de 
sessões de curtas seguidas por debates 
— que, neste ano, tiveram a participação 
dos críticos Cid Nader e Luiz Carlos 
Oliveira Jr. E continua nos planos criar 
um mecanismo que possibilite a 
alimentação regular do blog durante todo 
o ano, fomentada por sessões periódicas 
realizadas de maneira itinerante com a 
curadoria da Kinoforum.
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Qual o preço de uma vida? Para alguns, a 
resposta seria uma lata de cerveja, uma 
curtição, tirar uma onda. A certa altura de “A 
Noite por Testemunha”, um dos personagens 
diz: “Mas eu pensei que era um mendigo…”. 
Ah, tá, aí é justificável meter fogo no 
“infeliz”! É nesses pequenos aspectos que o 
curta mostra a força da reflexão sobre nosso 
cotidiano.
São essas as funções do cinema: entreter, 
refletir, divertir, informar (e tantas outras). Ao 
longo dos 24 minutos de filme, é possível 
iniciar muitas discussões relevantes ao 
comportamento humano, por vezes visceral, 
instintivo, buscando a redenção. Até o mais 
hipócrita personagem serve de tese para a 
reflexão, trazendo à tona nossos medos.
O índio perdido na cidade, deixado do lado 
de fora do hotel, é o retrato de um povo que 
não encontra seu espaço, que é roubado 
todos os dias, que precisa se moldar a uma 
cultura de exclusão, de ilusão, para ser aceito. 
Ainda assim, a aceitação é trocada pelo 
extermínio.
Devemos nos dar conta de que somos 
submetidos diariamente a viver como donos 
da verdade, senhores das terras. O engenho se 
estende por todo o país (o mundo) e ainda 
assim é difícil enxergar que a miscigenação 
ficou apenas no comercial de pasta de dente, 

André Almeida

O curta é a reconstituição da noite fatídica 
em que um índio Pataxó foi queimado vivo 
em Brasília. Uma breve descrição dos 
acontecimentos do enredo: um grupo de 
jovens compra dois litros de gasolina e 
decide pregar uma peça em algum mendigo; 
um índio se perde pela cidade e acaba sendo 
obrigado a dormir na rua por chegar tarde à 
pensão, que não abre após a meia-noite, e se 
instala em um ponto de ônibus.
Nesse momento, as duas histórias se cruzam. 
A brincadeira dos garotos consistia em 
derramar dois litros de líquido inflamável 
em alguém e acender um fósforo. O índio se 
debate em chamas e os jovens fogem. 

Socorrido e levado para o pronto 
socorro, o índio tem 95% do seu 
corpo coberto com queimaduras 
graves.

recorte histórico que cobre mais de quatro 
séculos e termina nos dias atuais.
Através de sete relatos de épocas e 
personagens diversas, nos é apresentada uma 
das mais eloquentes demonstrações da 
urbanização desumana da capital paulistana. 
Interessante a ordem decrescente (em relação 
à posição histórica) dos autores, começando 
com o fundador Padre Anchieta e nomes 
como Rangel Pestana e Mário de Andrade, 
com suas crônicas narradas por atores.
No sexto depoimento, do jornalista 
Heródoto Barbeiro, da narração passamos a 
um relato direto. Evocando a infância nos 

nos panfletos de planos de saúde e nas 
boutiques espalhadas de leste à oeste.
A noite espreita faceira e exibe o que 
realmente somos, a libertação dos desejos 
mostra à meia-luz da lua do que somos 
capazes, num momento em que tudo é 
possível. Queimou-se ali mais do que um 
homem; incendiou-se a esperança, infringiu-
se a construção de um mundo melhor, 
deixando apenas o falso discurso de 
igualdade.
O destino do índio se segue ao nosso, se 
segue ao cinema e grita no seu final, 
adormecendo no banco frio do ponto de 
ônibus: cineastas, acordem, ou serão 
queimados também! Aos poucos, a chama se 
apaga, mas a fumaça fica, esperança de 
reacender um fogo maior. Acordem.

Os jovens ou se escondem pelas ruas ou 
voltam para casa; alguns se sentem culpados e 
outros só têm receio de serem pegos. A 
polícia acaba por encontrá-los. Um deles, o 
“líder”, é interrogado e recebe uma lição de 
moral. Ficamos sabendo que índios e 
mendigos são seres humanos e queimar 
pessoas é errado. Antes dos créditos, somos 
avisados que o filme é baseado em história 
real, que aconteceu em Brasília em 1997. Fim.
Pensando em retrospectiva, não posso 
afirmar que o filme seja ruim. Tecnicamente, 
é muito bem feito. Os atores são 
competentes, os diálogos soam naturais, o 
efeito da pessoa em chamas e a maquiagem 
são de qualidade elevada. O problema é que 
há uma falta de atitude criativa e analítica 
sobre o que está se mostrando.
O filme acaba sendo apenas uma 
reconstituição dramática com parentesco 
com o extinto programa de TV “Linha 
Direta”, e o único acréscimo que o filme tem 
sobre ele é a qualidade técnica e narrativa. 
De resto, tem o mesmo caráter de servir para 
lembrar um crime hediondo e, para chamar 
atenção, faz uso sensacionalista do mesmo 
crime que pretende denunciar.

A NOITE POR TESTEMUNHA 

A queima da esperança
Altieri Delmondes

Uso sensacionalista  
de crime hediondo

A NOITE POR TESTEMUNHA,  
de Bruno Torres 
Mostra Brasil 01 - Brasil (DF) - 24’, 
cor, 35mm, 2009 

anos 50, ele relembra ainda os 
encantos dos parques e paisagem 
local, terminando o relato já 
resmungando a mudança que 
estava por vir. A edição rápida  
de imagens fotográficas mostra  
a acelerada urbanização que 
matou os séculos passados de 
povoamento da região.
Último relato. Não há mais imagens de 
arquivos. Quem nos conta a vida na região é 
um morador de rua, que veio à capital 
pensando em futuro melhor. Das agruras 
contadas da vida no ambiente inóspito que 

Surpreendente: esse é um dos adjetivos que 
surgem durante a exibição do curta “7 
Voltas”, de Rogério Nunes. Em quase 20 
minutos, a história do entorno das sete 
voltas do rio Tamanduateí, local onde foi 
estruturado o centro de São Paulo, é 
literalmente remontada à nossa frente, 
numa loucura de edição. Todo o material 
iconográfico é tão bem montado, e utilizado 
com tão pouca reverência, que a princípio 
até parece uma animação. Vários suportes 
são utilizados (pinturas, desenhos, fotos, 
colagens), condizendo com as “sete voltas” 
no tempo que cada crônica possibilita, num 

acompanhou o aterramento e canalização 
do Tamanduateí, fica o gosto amargo de 
quem vive uma tragédia pessoal, sem 
perceber a culpa histórica que más opções 
de uma sociedade inteira podem produzir. 
Belo curta que nos passa essa visão histórica, 
sem perder a criatividade estética.

7 VOLTAS, de Rogerio Nunes 
Panorama Paulista 05 Brasil (SP) - 19’, cor/p&b, vídeo, 2009 

7 VOLTAS

Sete voltas no tempo
Carlos Alberto Farias
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Comecei a assistir a uma das sessões do programa 
Cinema em Curso pensando no que tinha dito um 
amigo: o cinema nacional estava voltando-se para o 
jovem, para as descobertas existenciais da 
juventude. Acredito que isso reflete uma mudança 
estrutural de sociedade, de tempo.
Glauber e Sganzerla faziam filmes para sua 

ANTES DEL DESIERTO

Pai e filho
Mauricio Hornek

Tive certa dificuldade para escrever sobre  
“Antes do Deserto”, e isso porque... bem, porque 
não há o que dizer. Portanto, em meu ato de não 
escrever, falarei abertamente minha opinião,  
como se o fizesse com um amigo.
Sabe aqueles filmes com a mesma fórmula de 
sempre, “pai tem relacionamento difícil com o 
filho, ambos precisam fazer algo juntos, no 
caminho eles tentam se acertar e no final ambos 
descobrem algo novo e suas vidas mudam”?
Então, esse filme é isso, só que sem a última parte. 
Aliás, o curta é só isso: um pai e um filho que não 
se bicam. Não ficamos sabendo por que eles estão 
brigados. Claro, existe uma rápida menção à mãe 
do garoto, os pais provavelmente se separaram e 
ele não conseguiu aceitar a situação, culpando o 
pai pelo que aconteceu.
Isso até poderia funcionar, se alguma coisa 
acontecesse, mas não, é só uma sucessão de  
cenas do filho se revoltando para depois se 
acalmar, colocar os fones no ouvido e escutar  
uma música que achei horrível (mas isso é uma 
questão de gosto, não tem influência em minha 
opinião sobre o filme). Depois de um tempo, fica 
cansativo. E, para piorar, ele acaba de repente, sem 
que nada aconteça. Eles continuam como 
começaram.
Não estou pedindo grandes diálogos ou grandes 
situações, só o mínimo para que eu possa me 
interessar pela história ou pelo menos sentir 
alguma coisa por algum dos dois. Não quero ser 
mero observador de uma situação que nem mesmo 
me interessa.
Ainda que eu vá muito longe e aceite que a garota 
que o filho conhece na metade final é a primeira 
dele, o filme não dá nem uma pista de que seja isso. 
Seria só eu tentando tirar leite de pedra.

INTERVALO, de Alexandre Rafael Garcia 
Cinema em Curso 01 - Brasil (PR) - fic, 8’, cor, vídeo, 2010 

ANTES DEL DESIERTO, de Christian Diaz Pardo  
Mostra Latino-americana 03 
México - fic, 19’, cor, 35mm, 2009 

O CORAÇÃO ÀS VEZES PARA DE BATER, de Maria Camargo 
Cinema em Curso 01 - Brasil (RJ) - fic, 14’, cor, vídeo, 2009 

Inspirado no livro homônimo da escritora carioca 
Adriana Lisboa, “O Coração às Vezes Para de Bater” 
é dirigido por Maria Camargo, roteirista, professora 
da Escola Darcy Ribeiro e formada em Cinema pela 
PUC-RJ. Traz no elenco Gabriel Sitchin como 
Rafael, um paulista de 15 anos que se muda para o 
Rio de Janeiro, onde ganha duas novas paixões: o 
skate e a namorada.
Na praia, o garoto conhece Paloma, vivida por Júlia 
Bernat, para quem confessa não saber surfar. Ela o 
apresenta ao “surfe de concreto” e lhe dá um skate, 
simples mas essencial objeto da trama, que vai 
fazê-lo repensar sua vida em termos de tempo. Qual 
é a diferença de um segundo a mais ou a menos na 
vida de uma pessoa?
“Quantos segundos salvam o momento”, diz Rafael. 
Essas reflexões surgem a partir de uma perda do 
amigo que não chegou a ter, que o faz pensar sobre 
o que espera do mundo e de si mesmo. O próprio 
formato do filme equivale a uma conversa interna 
de Rafael, como se estivesse lendo seu diário secreto.

juventude, mas as questões eram maiores,eram 
descobertas externas. Hoje, todas as relações são 
estabelecidas no micro. São experiências 
individuais,internalizadas. Os conflitos da nova 
geração são psicológicos, mais do que sociológicos.
“Intervalo” fala de adolescentes. Um garoto de seus 
16 é o personagem principal; ele vaga pela escola 
sem direção. Não é apenas o personagem que parece 
perdido, o curta também. Ao querer abraçar todos 
os conflitos da adolescência, Alexandre Garcia não 
aborda nenhum com profundidade. Passa raspando 
em todos, deixando a narrativa sem pé nem cabeça.
Existe muito silêncio que não é preenchido pela 
dramaturgia. Por que tomadas longas dos espaços 
vazios da escola? Carece de sentido, a não ser pela 
escolha estilística de ser algo “bonito”.
Ao término do curta, fiquei me perguntando quem 
era aquele personagem e o porquê do curta. Qual 
era a proposta? Homossexualismo na adolescência? 
Quebra de regras? Alienação frente ao mundo 
adulto representado pela escola? São tantas coisas 
que não é nenhuma de fato.

O curta apresenta também questões existencialistas para o garoto ao divagar 
como objetivo de vida, além do skate e da namorada, “tentar entender”. A 
narrativa realista mostra o amadurecimento de um adolescente, aprendendo a 
viver cada momento de uma vez ao dizer “não importa a velocidade dos carros, 
não tenho pressa”. 
Ao entrar em contato 
com essa dor da 
existência, Rafael não 
cai em depressão. Ao 
contrário, ele se 
alimenta dessa dor 
para crescer e ficar 
mais vivo, daí o 
encontro com a 
namorada e com o 
mar. No curta, a 
reflexão através da 
narração e da palavra 
mostra que a 
pulsação de Rafael é 
vida e não morte.

INTERVALO 

Tantas coisas
Malu Andrade

O CORAÇÃO ÀS VEZES PARA DE BATER

O palpitar da vida e da morte
Letícia Mendes



5

oficina de crítica cinematográfica do 21º festival internacional de curtas-metragens de são paulo 

André Almeida

O curta de Vitor Souza Lima é um documentário sobre o Círio de Nazaré, maior 
manifestação religiosa católica do país. Nota-se a preocupação do realizador em 
exibir certa dose de originalidade;  
a razão disso é encontrada no fato de que o Círio já foi diversas vezes 
documentado, televisionado, fotografado, descrito... Portanto, a diferença, neste 
caso, se faz necessária, ou corre-se o risco de tornar-se repetitivo e monótono.
A particularidade é evidente principalmente na estética. O filme é todo em 
preto-e-branco, a atenção da câmera, e a nossa também, é 
quase que exclusivamente voltada para as mãos e o trabalho 
que fazem. Rostos e planos gerais descritivos quase nunca 
aparecem e, quando são mostrados, estão sempre em sgundo 
plano e tem-se a impressão de serem acidentais.
Em toda a duração do filme, se procura explicitar o “fazer” das 
mãos. Por vezes o curta parece um “bastidores” do Círio de 
Nazaré; a descrição de características físicas da procissão – 
como é a guarda da santa, como são feitas as imagens, como a 
imagem é mostrada aos fiéis – só aparece através dessa 
demonstração do trabalho humano envolvido neles.
Por meio dessa insistência em mostrar menos a procissão de 
maneira geral e mais o trabalho envolvido para a procissão 
ocorrer, sente-se que essa manifestação religiosa ocorre 
sobretudo devido à realização dessas pessoas devotas e nem 
tanto pela força divina. Essa sensação atinge o ápice na cena em 
que vestem e coroam uma imagem, que antes disso não parecia 
nada mais que um boneco.

Levante da fé
Altieri Delmondes

Mãos que trabalham, lutam, suam, sofrem, 
concordam, discordam, constroem. Mãos que 
carregam a fé, que respingam parafina, sonhos, 
suor, pesar. A fragmentação das intenções permeia 
esse filme sobre a fé. Retiro o que escrevi. 
Permeiam esse filme sobre... a intenção humana!
São gestos que se encontram em partículas que 
formam a chuva (como a bela cena que vemos no 
final, com a chuva de papéis), de esperanças, 

No final da sessão em que assisti a “Ave Maria ou a 
Mãe dos Sertanejos”, alguém perguntou ao diretor 
do filme, Camilo Cavalcante, também presente na 
sessão, se a opção por um “olhar estrangeiro” na 
realização de seu documentário foi intencional.
Camilo respondeu à pergunta dizendo que, se o seu 
olhar soou estrangeiro aos olhos dos espectadores, 
não foi intencional, porque acabou se sentindo 
totalmente inserido dentro daquele universo que 
serviu de matéria para o seu belíssimo trabalho. Daí 
um filme tão intimista e afetuoso com seus 
personagens, nunca distante.
Enquanto assistimos ao documentário, não nos 
sentimos intrusos ou investigadores devido ao olhar 

MÃOS DE OUTUBRO, de Vitor Souza Lima 
Mostra Brasil 01 - Brasil (PA) - 20’, p&b, 35mm, 2009 

MÃOS DE OUTUBRO

A diferença que  
se faz necessária

desejos, sonhos. Quando acreditamos em algo (que 
não vemos, não tocamos - em partes), partimos para 
um outro plano: a construção.
A proposta apresentada em “Mãos de Outubro”  
é o levante da fé através das mãos que constroem a 
maior manifestação de fé do Brasil: o Círio de 
Nazaré. O que leva centenas de pessoas a unirem 
suas forças para um bem comum? Reflexão. Assim, 
como acontece em outras manifestações, como o 
carnaval, o Círio é construído à partir do amor, que 
se concretiza através da fé.
Os sonhos aqui ganham forma em penitências, 
gestos separados, mas não distantes, e que se 
completam. Assim como cada estrela, que forma  
um mesmo céu, as mãos se unem para iluminar um 
mesmo caminho, o caminho da fé. Somos o que 
cremos, ou deveríamos crer no que somos 
realmente? Não se faz esse questionamento.
A fotografia, por si, nos leva ao sentimento da 
própria fé religiosa: a prisão interna, a busca da 
libertação. Seriam os closes nervosos das mãos que se 
aglomeram em torno da corda um pedido de resgate? 
Resgate da nossa natureza, que busca a libertação 
dos sonhos em um plano concreto, ou resgate da 
culpa, tão predominante na maioria das religiões.
Começa aqui a discussão da fé através dos planos que 
seguem, dos depoimentos de rostos que não 
conhecemos, que não vemos. Somos guiados apenas 
pelo tato, somos por 20 minutos as mãos que 
constroem o grito da alma que, amedrontada ou 
ofuscada por devaneios, busca sua redenção.  
A graça alcançada é transitória, ilusória ou factual? 
Sabe lá Deus...

com que a direção o conduz. Ao contrário: parece 
que a presença da câmera é como a filha da vizinha 
que vem toda tarde tomar um café com bolo na 
nossa casa, e são momentos como esse, cotidianos, 
que vemos o tempo todo na tela.
“Ave Maria” acaba se distanciado do registro 
documental que muitas vezes esperamos de um 
documentário ao criar um universo particular a 
partir da rotina daquelas pessoas. Não há diálogos, 
só pequenos gestos (de corpo e de câmera), e há a 
busca por pequenas histórias a cada passo, a cada 
cena, em cada canto daquele lugar, uma cidadezinha 
perdida no sertão pernambucano que, mesmo vindo 
de tão longe, nos toca com muita facilidade.

AVE MARIA OU MÃE DOS SERTANEJOS 

Histórias no Sertão
Bia Macruz

O filme remete a uma 
célebre frase de Godard, 
“todo grande 
documentário tende à 
ficção e toda grande ficção 
tende ao documentário”, 
porque aquele universo 
que vemos através da tela 
parece até de mentira, mas é justamente essa a sua grande sacada.
“Ave Maria ou a Mãe dos Sertanejos” acontece no espaço ficcional que se cria 
entre o fascínio do espectador pelos recortes cotidianos que se vê na tela, entre 
esses próprios recortes, e entre o olhar nada estrangeiro, mas sempre curioso de 
Camilo – instigando-nos sobre as muitas histórias que podem emergir, e 
emergem, de cada cena.

AVE MARIA OU MÃE DOS SERTANEJOS,  
de Camilo Cavalcante 
Mostra Brasil 02 - Brasil (PE) - 12’, cor, 35mm, 2009 
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O curta documental de Ana Bárbara Ramos possui 
uma protagonista-título e se baseia em sua graça e 
espontaneidade. A vida da garotinha paraibana, que 
mora nos fundos do bar dos pais, ganha as telas em 
um filme sobre criança, com criança.
Ao ver que Karolynne estava isolada demais em seu 
canto, sua mãe lhe dá como animal de estimação um 
pintinho, que se torna seu melhor amigo. Porém, 
como muitos outros, seu destino é a panela, mas a 

DORSAL

Observadores
Anna Letícia Carvalho

Filme sobre a solidão, o mexicano “Dorsal” trata 
com sensibilidade de um capítulo da vida de um 
jovem que consegue um emprego novo e, ao mesmo 
tempo, precisa cuidar do pai viúvo.
A vida do jovem Mario é absorta e os poucos 
diálogos de que participa são, em sua maioria, com o 
também solitário pai. Mario é um observador da 
vida, o que nos torna também observadores. A 
câmera está sempre espiando, através de planos 
emoldurados por portas, janelas e longos corredores. 
Não participamos ativamente da narrativa do filme, 
estamos ali para ver e não para concluir sobre a vida 
de Mario.
Cuidar do pai de saúde frágil é algo aterrorizador.  
E, mesmo o filme privilegiando a visão pelo lado de 
Mario, existe um momento que parece resumir os 
sentimentos do pai: o vemos numa cena muito 
sensível e um pouco à parte das características 
visuais do filme, em que acompanhamos o seu 
bonito monólogo em relação a esse período de sua 
vida, ou seja, o momento de despedida.
Mario entende isso, mas tem que continuar vivendo 
e tem que manter o seu emprego “que está difícil de 
encontrar”. Nesse trabalho, Mario também só 
observa, mas com muita curiosidade, um bailarino 
em particular. Não sabemos se há atração ou se é 
apenas uma curiosidade sobre outra pessoa, mas 
Mario permanece encantado. O bailarino é atuante 
em sua cena como protagonista, já que é onde se 
inicia a trilha sonora diegética, que continua pelo 
resto do filme, mas deixa com a mesma sensibilidade 
o que antes era quase só silêncio.
Todo o filme é bem resolvido tecnicamente, com 
câmeras nas mãos, sobre trilhos e planos bem 
abertos, que mostram vazios onde encontramos 
somente o personagem principal, novamente 
solitário. Além disso, as mudanças de foco são 
intensas e em muitos casos desconstroem a visão. É 
tudo muito branco, muito vazio e muito silencioso. 
Muito bonito e muito sensível, uma caracterização 
bastante intensa da vida de Mario e de sua solidão.

LAS PELOTAS

¡És um barón!
Mirrah Iañez

Dois pais fanáticos ficam preocupadíssimos ao ver que seus filhos são deixados 
de lado pelos magnatas dos grandes times de futebol. Uma sugestão um tanto 
infeliz de que os filhos deveriam ter a metade boa de cada pai faz com que eles 
tenham idéias completamente absurdas.
O que de início parecia ser só mais um filme latino-americano torna-se uma 
comédia completamente hilária. O caso é que os pais apelam para a “ciência 
popular” e trocam suas esposas na intenção de que uma delas conceba um filho 
capaz de ser um grande craque.
“Las Pelotas” é um filme argentino muito bem dirigido por Chris Niemeyer, 
capaz de arrancar aplausos no meio da sessão pelas cenas hilariantes. Não há 
uma piada que não funcione. Os personagens têm personalidade e não são nada 
convencionais. Uma das figuras mais engraçadas é sem dúvida a avó de um dos 
maridos, com certeza escolhida a dedo, que entra no quarto fumando charuto 
enquanto os casais estão no ato “científico” da criação.
O filme não peca e os fatos que se sucedem são tão engraçados e absurdos que o 
curta acaba por se dar ao direito de ignorar qualquer acréscimo em termos de 
linguagem. Sem mais problemas. Só risos.

SWEET KAROLYNNE, de Ana Bárbara Ramos  
Mostra Brasil 04 - Brasil (PB) - doc, 15’, cor, vídeo, 2009 

DORSAL, de Pablo Delgado 
Mostra Latino-americana 01 
México - 20’, cor, vídeo, 2010 

LAS PELOTAS, de Chris Niemeyer  
Mostra Latino-americana 04 
Argentina, Suíça - fic, 14’, cor, 35mm, 2009 

garota não sofre com isso. Sua única exigência é que a mãe lhe 
compre outro pintinho.
Apesar de carinhosa, Karolynne não mostra apego. Na cena em 
que força o seu atual galo Jarbas a comer, ela parece um protótipo 
de mãe. A diretora Ana Bárbara mostra essa ideia real da infância, 
evitando elementos poéticos, pois o público fica previamente 
sensibilizado só pelo fato de ser uma criança, ou quando 
Karolynne dá um sorriso para a câmera.
Além disso, há cenas puras e inocentes que conquistam os 

espectadores com sua fofura, como quando ela conta 
os passatempos de Jarbas e ao afirmar que Elvis já 
morreu. A cineasta questiona a menina sobre assuntos 
cotidianos, não a intimida nem a constrange em 
momento algum.
Ao ser perguntada sobre o trabalho do pai, a garota 
responde que ele imita Elvis Presley, mas diz 
sinceramente não saber o nome das músicas nem as 
letras. Mesmo assim, ela canta sua música favorita, 
“Love Me Tender”, em um inglês inventado.
Karolynne é uma menina simples, muito diferente dos 
atores-mirins “fenômenos” que forçam um 
comportamento adulto. 
O encerramento do curta, com Karolynne dançando 
de forma desengonçada no palco antes da 
apresentação do pai, é digno de ser mostrado pela 
importância dessa naturalidade da criança no cinema.

SWEET KAROLYNNE

A criança no cinema
Letícia Mendes
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Doze roteiros de estudantes universitários de 
todo o país foram selecionados para a Oficina 
do Projeto Sal Grosso, na 13ª edição do 
Festival Brasileiro de Cinema Universitário, 
no Rio de Janeiro. Entre eles, o roteiro de 
“Água Viva” foi o escolhido para ser realizado 
e finalizado em película, com a condição de 
que fosse produzido pela própria equipe do 
festival.
No caso, a equipe de fotografia veio da 
ECA-USP, o som da UFF, a arte da FAAP, a 
edição de som da PUC-RJ e a edição da 
FAP-PR. “Água Viva” é o primeiro filme em 

Carlos Alberto Farias

Redes sociais. Multiplicação de imagens nos 
meios digitais. A comunicação, uma neces-
sidade humana, com as novas tecnologias 
atinge novas camadas de interatividade. 
“Lembrança”, dirigido por Maurício Osaki, 
desenvolve-se a partir dessa constatação.
De seu quarto, nos é apresentada Joana, uma 
adolescente vivendo a contradição de manejar 
recursos que aproximam os distantes, sem 
eliminar as distâncias. Seu pai está longe e ela 
prefere bloqueá–lo no MSN, e não atendê-lo 
no telefone. Sua mãe, um fantasma, de quem 
só lembrará o aniversário pelo recado do pai 
na secretária.
Pela culpa desse fato, Joana -- com a ajuda de 
uma amiga e de seu tio, com quem mora -- 
pretende preparar e levar um bolo de 
aniversário para a mãe -- de quem só no fim 
nos serão apresentadas sua localização e 
situação. Uma premissa simples. O interesse 
surge em como isso é apresentado.
A linha narrativa segue Joana construindo essa 
história para seu blog, o que possibilita algu mas 
trucagens visuais, como a inserção e reescrita de 
textos (como num monitor) e a manipulação 
direta da imagem, como quando o desejo por 
sua amiga em “off “ expressa-se numa imagem 
desfocada que permite que ela a risque.
Elementos que, se não alteram a narrativa 
linear, inserem frescor nela. A “lembrança” do 

O filme de Gonzalo Tobal é delicado e 
assertivo. Cynthia ainda permanece com as 
chaves do apartamento que dividia com o 
ex-namorado e se aproveita desse fato para 
passar seus dias em companhia de suas 
memórias de uma vida feliz. Perdeu-se de si 
mesma: sua vida foi interrompida com a 
separação e, portanto, ela se apega com 
afinco àquele espaço ausente de vida a dois, 
mas que para ela representa seu amado e seus 
momentos.
Cozinha, ouve música, dorme, usa as roupas do 
namorado, e tudo isso com o cuidado de apagar 
sua existência naquele apartamento. Traz a 
comida que cozinha, os produtos de limpeza, 
arruma a cama como a encontrou. Cynthia é 
como um fantasma, uma sombra.
Absolutamente tudo no curta corrobora para 
a sensação de deserto que a personagem tem 
em si. O silêncio, a música melancólica dos 
Smiths, os planos abertos que transformam o 
apartamento em um local muito maior, e 
Cynthia em algo pequeno, se esforçando 
para ocupá-lo. O vermelho presente nela 
contrasta com as cores frias do espaço. 
Quanto amor desperdiçado, diz ela em 
determinado momento.
Entretanto, algo incomoda no curta. Não é 
porque Cynthia está melancólica, desgostosa 
da vida, que a personagem não deve ter vida. 

CYNTHIA TODAVÍA TIENE LAS LLAVES,  
de Gonzalo Tobal  
Mostra Latino-americana 03 - Argentina - fic, 25’, 
cor, 35mm, 2010 

LEMBRANÇA, de Mauricio Osaki  
Mostra Brasil 03 - Brasil (SP) - 19’, p&b, 35mm, 2009 

LEMBRANÇA 

Memória reconstruída

título não é só a das relações que vão se 
perdendo, mas também a da memória sendo 
reconstruída, já de forma natural, pelo trato 
com os novos meios. Sintomático que o 
encontro com a mãe seja indireto – só depois 
de desperta ela vê o bolo e o vídeo da filha. 
Blog finalizado, possibilidade de contato 
reestabelecida.
Filmado em preto-e-branco, cuidadoso na 
composição (mesmo às vezes exagerando no 
enfoque dos planos) e boas atuações (nem 
sempre com a dramacidade necessária), talvez o 
curta ganhasse se fosse mais contundente com 
o ruído nas relações que sugere. Mas, no final, o 
saldo é mais do que positivo. Afinal, a memória 
retrabalhada também é material do cinema.

ÁGUA VIVA

Fenômenos do cinema brasileiro
Letícia Mendes

filmadas no banheiro, por 
exemplo. Há ainda um jogo com 
os sintomas da bulimia e da 
gravidez psicológica, ao mesmo 
tempo em que há uma tensão com 
o pai, com quem evita conversas 
íntimas, e o amante, o que leva a 
garota a parir uma água viva -- que acaba 
ocupando o aquário no lugar de seu peixe 
morto.
O diretor lida o tempo todo com 
ambiguidades e instabilidades, com esses 
diversos e complexos temas. Porém, essas 

35mm de Raul Maciel, que antes só dirigiu 
em DVCam o curta “Aquilo que Resta” 
(2008).
Essencialmente narrativo, com uma 
belíssima direção de arte, Maciel trabalha em 
vários níveis de ações, procurando uma 
abordagem exclusiva para essa temática da 
estranha força da natureza. 
O curta trata, primeiramente, dos ritos de 
passagem da vida, de uma menina com crises 
de mulher.
Também aborda sua relação com o corpo, 
com seus desejos e medos, em cenas fortes 

ÁGUA VIVA, de Raul Maciel  
Mostra Brasil 04 - Brasil (RJ) - fic, 13’, cor, 35mm, 2009 

CYNTHIA TODAVÍA TIENE LAS LLAVES

Amor desperdiçado
Malu Andrade

Minha professora de interpretação 
costumava dizer que a personagem pode 
estar triste, mas a atriz, não. É justamente o 
que ocorre. Falta presença cênica, tudo é 
esmaecido, os gestos são fracos, os silêncios 
muitas vezes vazios, não se sustentam.
A cena em que prepara a comida, em que 
corta os pimentões, carece de força. Suas 
mãos estão como mortas ao segurar a faca, e 
saberemos ao final do filme a força e a 
importância que esse jantar tem na sua vida. 
Sua voz é monocórdia; um problema, já que a 
personagem assume a câmera desde o 
começo e estabelece um monólogo conosco. 
O tom melancólico faz com que o filme 
perca um pouco de nuances.

questões se comparam com os desafios que os 
universitários passaram em fazer um curta em 
um contexto de baixo orçamento. Por um 
lado, existe essa ânsia em realizar, conhecer e 
buscar, mas também há a falta de segurança de 
quem está no início da carreira, de quem está 
abrindo seus primeiros caminhos e projetos.
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Malu Andrade

Dennison Ramalho não é nenhum principiante: já possui no currículo dois 
premiadíssimos curtas de terror, gênero extremamente underground na cultura 
cinematográfica brasileira. Da idéia de Helio Oiticica e Ivan Cardoso de realizar 
filmes “B” em Super 8, passando pelo mestre Zé do Caixão, hoje muito popular, 
o filme de horror cresceu um bocado, é verdade, mas nada que tenha justificado 
até hoje a exibição maciça de algum longa nacional. Ficamos apenas com os 
estrangeiros.
Pena, pois “Ninjas”, assim como outros, mostra que tem fôlego. Mistura de 
terror, policial e filme-denúncia, o curta narra o pesadelo vivido pelo 
personagem principal, soldado da PM que, em serviço, mata erroneamente um 
menino dentro da favela. A policia acoberta seu erro, colocando a vítima como 
algoz. Assim, o policial precisa lidar com a culpa e com estranhas aparições que 
rondam sua casa.
A fotografia estilizada e a edição ágil de Paulo Sacramento nos fazem lembrar 
“Cidade de Deus”. A violência dos policiais, o trato com a bandidagem, o 
conflito do personagem com sua vida dupla, de policial e pai de família, 
remetem a “Tropa De Elite”. “Ninjas”, entretanto, é muito mais. Não pretende 
fazer denúncia social, a “polícia despreparada nas grandes cidades e o parco 
salário de seus soldados”.
O curta abusa das cenas de violência em closes desconfortantes, e não nos  
poupa de absolutamente nada. A trilha bem marcada pontua o filme, criando  
nos momentos propícios a tensão necessária. Somos levados a se perguntar se o 
policial está enlouquecendo ou se aquelas almas estão realmente por ali, tentando 
fazer de sua vida o inferno, como em qualquer filme de elementos fantásticos.

Dividido em estrutura épica, “Magnífica Desolação” nos impõe a presença da 
máquina, tal como é imposta ao maquinista, de forma brutal. O contato do 
espectador com a máquina ferroviária se dá através de elementos 
cinematográficos que buscam a subjetividade, tais como a intensidade sonora 
exacerbada e enquadramentos que reproduzem aquilo que poderia observar e 
escutar o personagem.
Após imergir o espectador nessa jornada grandiosa, o curta avança, permeado 
pela voz off de um maquinista, que acentua o tom melancólico da solidão 
aterradora que o personagem enfrenta. Aqui, já entendemos a magnífica 
desolação que o título antecipa, pois estamos, sem dúvida, diante de uma 
experiência paradoxal, que tem a sua beleza justamente no seu triste vazio.
Em meio a esse cenário, sentimos o alívio do maquinista ao parar em um bar, 
tomar cerveja, jogar sinuca e conversar com eternos desconhecidos. Sentimos 
um alívio épico, mas com a sensação de que aquilo é efêmero, como o próprio 
ser humano, que está em contato intrínseco com a brutal beleza da máquina 
que ele criou.

Mauricio Hornek

Antes de assistir a “Ninjas”, achei que se tratava de 
um trabalho “trash”, cômico. Eis minha surpresa 
quando, logo de cara, vi que o curta está no mesmo 
nível de um longa, tanto nos aspectos de produção 
quanto nos de narrativa. Na verdade, ele está mais 
para uma mistura de “Tropa de Elite”, “O Albergue” 
e “O Chamado”.
Durante uma perseguição na favela, um policial 
atira acidentalmente em um garoto inocente. Ele 
claramente é um novato: vemos seu nervosismo 
durante o tiroteio, e o ato de sair atirando deixa isso 
evidente. Seu companheiro policial coloca uma 
arma na mão do garoto para inocentá-lo, mas ele 
não consegue aceitar isso.
Religioso fervoroso, ele passa a acreditar que o 
fantasma do menino o está perseguindo, o que leva 
a algumas sequências marcantes e que mostram a 
enorme habilidade do diretor e sua confiança na 
inteligência do espectador, como quando vemos no 
canto inferior esquerdo uma sombra e uma mão 
encostada num box de banheiro, ou quando vemos 
o personagem rezando com uma figura no fundo, 
fora de foco, o observando do teto.
Eis que seus companheiros de trabalho, sabendo da 
situação, o chamam para uma missão em que, 
vestidos de ninjas, saem para pegar um suposto 
traficante. A cena é pesadíssima, com uma imagem 

NINJAS, de Dennison Ramalho  
Mostra Brasil 10 - Brasil (SP) - fic, 23’, cor, 35mm, 2010 

NINJAS 

Pesadelo de soldado Fantasmas da 
desumanização

que dificilmente será esquecida por aqueles que 
virem o filme, e que, ao final, mostra a mudança 
necessária para que aquele personagem possa de 
fato ser um policial.
Terminando de forma coesa e bem amarrada, em 
que vemos diversos seres fantasmagóricos se 
aproximando dele numa cama, “Ninjas” mostra que, 
após aquela missão, ele aprendeu a viver com seus 
fantasmas e medos. Conclusão trágica, mas 
extremamente coerente, da desumanização de 
alguém cujo trabalho, infelizmente, requer isso.

MAGNÍFICA DESOLAÇÃO, de Fernando Coimbra 
Mostra Brasil 05 - Brasil (SP) - 19’, cor, 35mm, 2010 

Há um amargo espírito de desbravamento 
da natureza. Vemos lindas paisagens que 
são cinematogra ficamente atravessadas 
por cortes bruscos para imagens do trem 
em movimento. Entendemos a crueldade 
de uma dialética impossível de ser 
harmoniosa: natureza e máquina estão em oposição.
O penúltimo capítulo é de uma tristeza ansiosa, daquele ser solitário que insiste 
em voltar, mas parece nunca chegar. A voz off seca e amarga já nos atravessa de 
uma forma incômoda, pois sentimos a dureza da jornada. Estamos saturados 
emocionalmente de uma viagem sem volta. Chegou a hora de nos distanciar, 
buscar entender aquela experiência de uma forma objetiva.
É aí que o diretor Fernando Coimbra nos apresenta um belo epílogo, em que o 
alívio se dá por uma visão romântica das viagens ferroviárias. Vemos recriado 
aqui um famoso diálogo entre uma garota e um maquinista, eternizado no 
também magnífico e desolador “A Besta Humana”, de Jean Renoir.

MAGNÍFICA DESOLAÇÃO

Épico ferroviário
Bruno Mello Castanho
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Melancolia experimental
Letícia Mendes

A princípio, me incomodou a posição da câmera e pensei com meus 
botões: mais uma imitação de “Caché”, releitura, refilmagem, 
picaretagem cinematográfica -- afinal, isso impera no nosso meio.  
Me enganei. Que bom! A discussão que se segue é comum entre nós, 
meros seres-humanos cobertos com nossas dúvidas, enganos e 
apegamentos.
A câmera é esquecida, estamos na discussão, pois é o que costumamos 
discutir com amigos, conversando livremente, à-toa, sem pretensões. 
O simples ato de conversar (sim, deveríamos conversar mais dessa 
forma sem medidas, sem pormenores, sem restrições), a casualidade, o 
cotidiano sem ações fantásticas.
Aqui, estamos falando de futebol no final de semana, a cerveja e os 
quitutes do barzinho, as relações humanas e só. Isso não é pouco. E 
discutir o cotidiano é encontrar nossos fantasmas diários, é se deparar 
com uma das vias de sofrimento: o apego.
Agora, temos a atenção chamada para o fato de haver uma câmera ali; 
finalmente nos voltamos à constatação de que é um filme, e nos é 
apresentado de forma simples o objetivo daquele posicionamento de 

Voyeurs da dor
Malu Andrade

O silêncio da ausência. Como lidar com a 
falta? Com a impossibilidade de ser uno no 
vazio? Ao final de um relacionamento, como 
voltar ao que se era antes da união? 
Perguntas que nos rondam desde sempre e 
que o curta “Tanto”, de Nataly Callai, nos 
questiona de maneira poética e melancólica.
A fotografia em preto-e-branco já nos remete 
a um espaço mais reflexivo. As cores 
esmaeceram, os tons de cinza evocam o 
estado de Luiza, a personagem principal, 

sozinha em seu 
apartamento com 
lembranças de um 
relacionamento 
rompido. Para que 
local somos 
transportados? Em 
qual temporalidade? 
A câmera fixa na sala 
nos deixa como 
voyeurs da dor da 
personagem.
O silêncio sufocante 
do ambiente é 

TANTO, de Nataly Callai  
Cinema em Curso 01 - Brasil (SC) - fic, 8’, p&b, vídeo, 2009

TANTO

Feito em formato digital e filmado em 
apenas uma madrugada em outubro de 
2009, “Tanto” é o trabalho de conclusão da 
diretora catarinense Nataly Callai no curso 
de Cinema da Unisul. Além de dirigir, 
Nataly também escreveu o roteiro, que 
conta a história de Luíza, uma mulher 
sozinha passeando pelo seu apartamento.
Ela se mostra inconformada e deprimida, 
porém sem agir de fato como uma 
descontrolada, com o suposto fim de seu 
relacionamento, o que não fica realmente 
explícito, pois não se tem conhecimento do 
passado de nenhum dos dois.
Ao não saber lidar com esse sofrimento da 
perda, Luíza interage com vários objetos 
representativos do ex-namorado, como uma 
gravação dele na secretária eletrônica, uma 
declaração de amor através de um vídeo, em 
que ele pede para fugirem juntos, e o creme 
de barbear deixado na pia do banheiro.
Melancólico, artístico e experimental 
demais, “Tanto” possui uma fotografia em 
preto-e-branco encantadora, mas não deixa 
claro o objetivo dessa escolha a não ser 

tornar a trama e a atuação da atriz Mirella 
Granucci mais deprimentes.
A câmera é estática na maioria dos planos, 
como se filmasse uma peça de teatro 
algumas vezes (sem ser esse tipo de 
dramatização a intenção), mas não consegue 
se garantir no roteiro, que chega quase ao 
tédio em alguns momentos.
Ao criar uma atmosfera minimalista, o curta 
coloca essa dúvida e indecisão no 
espectador que, apesar do final sur preen-
dente, 
continua não 
sabendo o que 
se passa na 
mente 
daquela 
garota 
inexpressiva. 
Fica, então, só 
o esboço do 
que poderia 
ser uma 
narrativa mais 
impactante.

quebrado apenas pela voz em registro do 
outro, e uma fala de Luiza justamente 
pedindo para que ele fale. A voz masculina é 
repetida exaustivamente em uma fita K7, e 
no registro em vídeo no qual aparece pela 
primeira e única vez o corpo daquele vazio. 
É nesse momento que se estabelece um 
microdiálogo entre a personagem e o seu 
objeto faltante, e que criamos um laço, pois 
seu olhar e discurso são direcionados para 
câmera. Nós somos o seu abismo, lhe falta 
um interlocutor real.
Pequenas ações da personagem nos indicam 
o estágio de sua dor; a fita K7, por exemplo, é 
destruída, e a ação é longa, silenciosa, um 
ritual de passagem. Callai rompe na última 
cena com o realismo e o tom melancólico do 
curta. Luiza sai de quadro, restando o espaço 
vazio e silêncio na sala enquadrada pela 
câmera fixa. 
Por um bom tempo encaramos o local, até 
que a personagem leve embora sua dor de 
maneira materializada. É preciso que os 
mortos sejam enterrados para que se 
continue.

FANTASMAS, de André Novais Oliveira 
Mostra Brasil 01 - Brasil (MG) - 11’, cor, vídeo, 2010

câmera que até então não se faz explicar  
por si só. Trata-se de um ato de voyeur.
O simples fato de não conseguirmos nos 
desapegar de algo (ou alguém, principalmente)  
é motivo para angústia, inquietação. Quantas 
vezes não nos encontramos enfren tando  
nossos fantasmas interiores: o querer e o  
poder entrelaçados num círculo vicioso, 
corroendo sentimentos e suscitando  
sensações.
Dentro dessa discussão, ainda há tempo para 
brincar com o próprio cinema, janela de 
discussões, sem ser repetitivo, e sim, divertido. 
“Fantasmas” traz essas questões interiores de 
forma prática, sem intelectualizar, sem ser enfadonho, pretensioso. 
Buscando a solução de forma reflexiva,  
se faz espelho e não é dificil de se encontrar com a própria alma  
no percurso e aí, então, esquecer!

FANTASMAS

Janela de discussões
Altieri Delmondes
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REENCONTRO

Forma e conteúdo
Bia Macruz

O CONTROLE DOS ZUMBIS

Parasita interior
Altieri Delmondes

PRECIOSA 

Sentidos alterados
Carlos Alberto Farias

A literatura sempre foi um manancial de argumentos 
para o cinema. E, ao mesmo tempo, um problema, 
pois são suportes de linguagens diferentes, com suas 
próprias convenções. No cinema, até o roteiro 
original de um projeto passa por uma “readequação” 
na decupagem técnica.
A literatura sempre será mais abrangente ao 
possibilitar que o leitor, ao descodificar o texto, emule 
o mesmo processo mental de construção e use suas 
referências na visualização interna do que é sugerido. 
O cinema é expositivo, fundado no movimento da 
imagem fotográfica. Quanto mais sutil, menos literal 
e impositivo for, mais bem-sucedido será. Precisa ser 
mais fiel ao contexto do que ao texto.
“Preciosa”, dirigido por Eliane Coster, entra no difícil 
universo de Clarice Lispector e seu conto 
“Preciosidades”, e não faz feio. Ótima captação de 
imagens, bom trabalho de áudio e boas interpretações 
de todo o elenco. Consegue reproduzir a história, mas 
uma mudança no ponto-chave do conto altera 
completamente o sentido da matriz original.
O ponto central de ambos é o assédio sofrido por 
uma adolescente que se veste de modo pouco 
atraente, sem vaidades e presa à infância. Em Clarice, 
o assédio é verbal e pouco invasivo. Há uma quebra 
na expectativa, pois quando esperamos uma denúncia 
do machismo, o ato faz liberar a consciência do desejo 
na menina. A reivindicação de sapatos novos é a 
chave da força do florescer da sexualidade feminina.
No curta, a violência é física e brutal. Mesmo que não 
se consuma, altera completamente o sentido, pois 
enfatiza a agressão, e a troca do sapato por um menos 
barulhento significa uma retração, em vez da 
liberação do original.
O curta ganha nos recursos imagéticos, como o áudio 
(o caminhar barulhento marcado) e o impacto da 
cena do ataque, mas, se conservasse o sentido do 
original, talvez atingisse resultados mais profundos e 
surpreendentes. Escolhas e vicissitudes de mídias 
diferentes, que não tiram os méritos atingidos por 
Eliane.

A idéia de caminhar por um espaço que guarda 
nossas memórias e através dele caminhar por elas é 
muito interessante e bela. O cinema, aliás, é um 
recurso muito eficiente para desenvolvê-la; essa 
idéia é a matriz de “Reencontro”, de Fabio Lupo.
O problema deste filme, portanto, não é o seu 
formato narrativo -- lento, com imagens escuras e 
carregadas, e longos planos-sequência que 
combinam bem com o pesar do personagem 
principal. Apesar da proposta visual interessante, o 
filme não se segura nem se justifica com ela. A 
forma não dá conta do conteúdo.
O roteiro pretende deixar no ar o que se passa na 
cabeça e na vida do personagem principal, daí tanta 
angústia ao caminhar por uma memória específica 
de seus tempos de escola. Mas quem fica no ar 
somos nós, porque, ao invés de ganhar força, a 
história vai se esvaziando e tornando enfadonhos e 
pedantes recursos estéticos que seriam muito 
interessantes se tivessem algo a dizer.

Não acredito que o cinema tenha a obrigação de sempre contar histórias. Há 
inúmeros exemplos de filmes grandiosos que buscaram o oposto, a 
desconstrução da narrativa. No entanto, quando se coloca um personagem e 
suas memórias como ponto nevrálgico de um trabalho cinematográfico, não há 
como fugir deles. Não há narrativa que substitua a narração quando o propósito 
do filme é conhecer o passado desse personagem.
“Reencontro” provém de uma idéia não exatamente original, mas que 
certamente renderia um bom roteiro se bem trabalhada. O que permanece é 
apenas a imagem daquele homem triste vagando pelos corredores de uma escola 
deserta. Apesar de bonita, ela se esvai facilmente.

REENCONTRO, de Fabio Lupo  
Panorama Paulista 04 - Brasil (SP) - fic, 16’, cor, vídeo, 2010.

O CONTROLE DOS ZUMBIS, de 
Gabriel Andrade Nacimbem 
Mazinotto  
Cinema em Curso 04 - Brasil (SP) 
- fic, 10’, cor, 35mm, 2009 

Filmes de zumbi sempre me atraíram, por conter 
críticas às vezes viscerais sobre o comportamento 
humano. Diria até ser meu gênero preferido. Ponto. 
Nesse curta cheio de graça, descobrir o zumbi que 
estava preso no porão é descobrir o parasita interior 
que habita silencioso a sociedade “moderna”, 
consumindo para existir, sendo bombardeado a todo 
instante por coisas inúteis, desnecessárias.
A televisão como protagonista pode até passar 
despercebida para quem manter a mente dispersa, 
mas está ali, dominando, causando a intriga, 
incentivando a decadência humana. A família 
desestruturada, que mantém sua relação apenas de 
aparências.
Rimos por alguns minutos da nossa própria 
desgraça (afinal, não é o homem o único animal que 
ri de si mesmo?), e é difícil encarar que nos 
deixamos ser levados por uma mídia que não faz 
questão de informar, de entreter com qualidade. 
Apenas ilude, consome os que a consomem.
O cinema precisa ser ativo em suas propostas e levar 
o debate à sociedade (informando, entretendo, 

levando questões, reflexões). A conscientização audiovisual se faz necessária e 
de urgência imediata, porque só assim o cidadão poderá escolher o que lhe 
agrada, conhecendo as ferramentas básicas do audiovisual.
O zumbi remonta o tédio vivido pelo cidadão comum, em sua residência, 
tentando se encontrar, ou simplesmente não pensar sobre isso, deixando que 
seus pensamentos sejam preenchidos por qualquer coisa que lhe transmita 
outros sentimentos. O autocontrole é perdido e não se faz questão de ser 
encontrado.
Aos poucos, o cidadão deixa de vez de se preocupar com os que estão ao seu 
lado e se tranca em um mundo de debates hipócritas sobre a sociedade de que 
ele se exclui, sem buscar soluções, apenas se prendendo no patamar de crítico, 
curtindo a própria decadência ao assistir à televisão.
“O Controle dos Zumbis” questiona nosso papel na sociedade sem ser 
pretensioso, sem se tornar discussão de pseudo-intelectuais, misturando humor 
ao trágico. Não seria hora de nos perguntarmos o que há guardado em nossos 
porões e se devemos deixar que o controle de nossas vidas esteja jogado ao bel 
prazer dos comerciais? Que controle? Acho que vou pegar outra cerveja...

PRECIOSA, de Eliane Coster 
Panorama Paulista 05 - Brasil 
(SP) - 11’, cor, 35mm, 2009 
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ENSAIO DE CINEMA

Pequena  
grande arte
Carlos Alberto Farias 

Do desejo de registrar a arte e a abnegação dos 
artistas, o diretor Allan Ribeiro produz um curta 
simples e singular. “Ensaio de Cinema” nomeia 
tanto o curta quanto a performance que o motivou. 
Num apartamento humilde, dois senhores fazem 
atividades ordinárias, como preparar o café, a massa 
do pão e lavar louça.
O silêncio toma conta do ambiente e os habitantes, 
Rubens Barbot e Gatto Larsen, demoram a falar. 
Parecem pessoas comuns, mas, quando começam a 
descrever um ensaio e a costura de uma fantasia, 
percebemos que há algo a mais.
Fade in. Gatto, com as mãos, delimita o campo 
perspectivo de uma câmera de cinema e narra seu 
filme imaginário. Barbot surge dançando e reagindo 
ao roteiro sugerido. A força desse momento é 
enorme. A câmera que registra a performance no 
apertado apartamento dos artistas também dança e 
por vezes atua.
Gatto faz analogias com vários filmes e diretores. O 
que há de precário na situação serve de trampolim 
para que nossa imaginação a preencha. Perto do fim, 
Barbot fica de lado; é evocado o famoso travelling 
de Antonioni em “Passageiro: Profissão Repórter”. 
Só as “câmeras” atuam, tentando atingir com suas 
limitações o mesmo infinito. Fade out.
Voltamos ao cotidiano. Barbot e Gatto tomam o 
café e comem o pão, felizes com o resultado da 
performance e comentando banalidades entre eles. 
Esses registros pessoais são feitos com se não 
houvesse ninguém registrando. Soa natural e 
aumenta nossa intimidade com eles.
O resultado final é um híbrido que vai além do 
mero registro, pois num pequeno recorte é exposto 
o cotidiano dos artistas, enquanto na performance 
há uma recriação conjunta. Que é cinema e teatro, e 
ao mesmo tempo nenhuma delas. Sem pretensão ou 
cuidado demasiado numa captação perfeita, 
atinge-se um ponto que poucos alcançam.

VENTO

Voar, ato libertário
Altieri Delmondes

UM RIO ENTRE NÓS

Distância entre intenção e gesto
Sofia Scharff

UM RIO ENTRE NÓS, de Sergio J. Andrade 
Mostra Brasil 06 - Brasil (AM) - fic, 17’, cor, 35mm, 2009 

VENTO, de Marcio Salem 
Mostra Brasil 01 - Brasil (SP) - 15’, cor, 35mm, 2009 

ENSAIO DE CINEMA, de Allan Ribeiro  
Mostra Brasil 03 - Brasil (RJ) - fic, 15’, cor, 35mm, 2009 

“Sonhos são planos de construção da realidade, rascunhos da intenção, que 
podem se tornar verdade. Gotas do propósito de fazer o mundo reviver. E é 
através de nossas crianças que um novo mundo irá nascer...” (trecho da 
música “Sonho de Criança”, banda Lírio Partido, de minha autoria).
É nesse espírito que “Vento” se desenrola: o dos sonhos. Mais precisamente:  
o do Sonho. Vivemos dias conturbados e, assim como no curta (de 
fotografia impactante que transmite a própria apatia humana para o 
coletivo -- sombria), nos falta algo vital.
Diria até mesmo que nos falta o ar, em sua profundidade; nos falta sentir 
aquele fervor interior que move montanhas, que se renova todos os dias e 
refresca a alma como uma leve brisa no alto de uma colina, nos falta o 
fôlego que nos motiva a realmente viver e não somente existir.
Da criança interior, que não devemos deixar morrer jamais, nasce o 
sentimento mais puro: o amor. E do amor nasce a esperança. E da 
esperança... tudo! E há uma criança em “Vento” que simboliza nossos 
desejos que não foram perdidos, tampouco corrompidos pelas impossibilidades 
cotidianas.
O tempo todo nosso personagem-herói é motivado a abdicar de seu sonho, de 
lutar contra seu desejo. Ainda assim, insiste e, num processo de busca, inicia  
sua batalha interior. A música toca triste, mas podemos sentir lá no fundo um 
resquício de esperança pedindo pra sair. Lágrimas caem, encontram o chão, 
encontram um coração que clama liberdade. Salvem minha vida!

Sem pestanejar, a criança cria sua realidade a partir 
do seu sonho: voar! Seria voar o anseio mais 
profundo do homem? O ato libertário que buscamos 
desde que o mundo é mundo? A criança interior 
triunfa diante seus opositores: a decadência humana 
e o desdém coletivo. O vento sopra, as folhas caem, se 
renovam. O olhar ao horizonte se perde distante, 
pois encontrou ali seu caminho, refúgio, libertação.

Fórmulas soltas que pretendem se encontrar em um objeto comum, o curta 
ficcional do amazonense Sergio J. Andrade descreve a trajetória de um casal  
em crise, com buscas distintas e respostas antagônicas. Ao atravessar o rio  
Negro em uma balsa, a relação do jovem casal sofre mudanças causadas pela 
distante realidade que os separa.
O conflito se desenrola aqui, na travessia do rio, símbolo que separa dois 
mundos. Na tentativa de reconciliação, um jovem vivencia novas experiências 
na terra de sua namorada, interior do Amazonas; a situação contrasta com sua 
realidade urbana.
Temos aqui uma trama comum, guardando seus regionalismos: duas realidades 
opostas, o conflito. Encontramos, portanto, um buraco cinematográfico 
prosaico, em que, ao se obedecer a receita do roteiro, a linguagem do produto 
final nada mais é do que a formulação de um imaginário já conhecido.
A montagem deve ser significante, pois trabalha a participação do espectador 
dentro das cenas. No entanto, em “Um Rio Entre Nós”, a participação do 
espectador não é explorada, pois há desníveis na ação dramática: a fala repete 
verbalmente o que já nos foi dado visualmente.
Os diálogos não são funcionais, de forma que o espectador não se envolve para 
levar a história adiante. Aqui encontramos, portanto, uma montagem que não se 
manifesta para preencher a presente lacuna entre som e imagem. Entre uma 

ação e outra, deve haver um momento para a mente 
do espectador criar o seu entendimento da cena. Se 
tudo já está mastigado, onde fica o espectador?
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CINEMA

Imagem esvaziada
Bruno Mello Castanho 

Sem dúvida, o curta “Cinema” traz belas imagens que, corte após corte, suscitam 
significados intensos sobre a condição humana. No entanto, ao final da 
projeção, fica a impressão de que a insistente busca pela afirmação da imagem 
em si tenha se esvaziado. Mas, ao mesmo tempo, sentimos que o diretor Eder 
Santos Jr. queria justamente trazer esse vazio que flutua no interior de Minas 
Gerais e no próprio cinema.
Admito que precisei me distanciar do filme para trazer algum sentido à tona e 
passar a compreender a sua proposta de reinvenção estética. Não conhecia a 
obra do cineasta mineiro, mas, num primeiro momento, tive a sensação de que o 
filme poderia ser bem mais curto, ainda que isso talvez invalidasse a abordagem 
do tempo como próprio epicentro do curta.
Há uma melancolia nas tomadas de Eder e também uma nostalgia antecipada, 
pois vemos cada imagem com a constatação de que ela pode sumir a qualquer 
instante, por mais que, em alguns momentos, ela permaneça na tela por tempo 
suficiente para refletirmos inclusive sobre o porquê de tanto tempo, como é o 
caso da imagem de um poste de luz. Passamos a buscar significados diversos para 
o tal poste, mas, como não podemos ter a precisão semântica, esvaziamos o 
sentido e nos abrimos para a pura e sublime contemplação.
“Cinema” também propõe, através de constantes manipulações imagéticas, uma 
reflexão acerca das mudanças que a tecnologia trouxe à sétima arte. Assim, 
sobreposições, fusões, desfoques, grafismos, “fades” e outros dispositivos se 
repetem para nos questionar o que é cinema hoje em dia.
Volto à minha sensação inicial de que as imagens se esvaziaram. Por mais que 
entenda algumas das intenções do curta, subjetivamente não foi um filme que 
me trouxe grandes sensações e me parece que a técnica acaba, de vez em 
quando, se sobressaindo, em detrimento do objeto cinematográfico. Talvez as 
interferências nas imagens não tenham me cativado, mesmo com a consciência 
de estarmos diante de um belo investigar cinematográfico.

Quadros em 
movimento

MINIMERCADO CHAMPION 

CINEMA, de Eder Santos Jr. 
Mostra Brasil 02 - Brasil (MG), EUA - 13’, cor, vídeo, 2009 

MINIMERCADO CHAMPION, de Florencia Percia 
Mostra Latino-americana 02 - Argentina - 19’, cor, vídeo, 2010 

Anna Letícia Carvalho

 “Cinema” é um dos filmes mais bem 
trabalhados esteticamente que tive a 
oportunidade de ver no festival. O título nos 
dá entender que veremos um curta 
metalinguístico, o que, na verdade, é a 
utilização pura da imagem em movimento, 
independente da narrativa.
As imagens são belíssimas e sofrem a todo momento interferências visualmente criativas. Mesmo assim, elas 
continuam identificáveis, porque as intervenções são benéficas e até certo momento podemos reconhecer 
com facilidade algumas representações: um homem andando com um guarda-chuva, um poste, crianças 
jogando bola...
São imagens simples que, com o tratamento estético, nos permitem novos significados e fazem com que o 
filme se aproxime de um cinema de poesia. O plano fixo nos permite passear os olhos por toda a imagem, 
significando-a e percebendo relações entre a trilha sonora e o quadro. Mas o som aqui não é nocivo à 
imagem, ele contribui para a poesia e acaba por comandar um ritmo.
Tudo é milimetricamente construído, os planos que recortam, que desconstroem e constroem novas visões 
às quais não estamos acostumados. Partes dos enquadramentos são embaçados e/ou desfocados em contraste 
com as pontuações mais luminosas que chamam inicialmente a nossa atenção.
Quando se aproxima do fim, pode-se pensar numa narrativa não linear da chuva, desenhada pelo momento 
que a antecede, com formações de nuvens, até que ela desabe. Enquanto chove, as imagens vão cada vez 
mais se aproximando de pinturas e se transformam em algo mais abstrato, num nível que chega a ser 
hipnotizante, tanto para os olhos, quanto para os ouvidos.
É realmente uma construção singular e plasticamente bela. Nos faz abusar de nossa visão e de nossas 
percepções e, como consequência, captamos deslocamentos que primeiramente nos parecem 
imperceptíveis. As imagens estão ali como quadros a serem admirados, poéticos, em movimento.

conteúdo e tem um significado especial na história.
Anna, a personagem, ganha uma promoção do 
minimercado para uma viagem a dois a uma cidade 
costeira. O fato de fazê-la sozinha já mostra sua 
inabilidade social (irônico que o “horóscopo”, 
entregue com seu “uniforme” laranja de turista, 
enfatize isso).
A viagem na verdade é daquelas “roubadas” familiares, 
em que um guia pomposo e um roteiro programado 

A farofa argentina 
Carlos Alberto Farias

A gramática do cinema acumulou muitas convenções 
em sua longa história. O que sempre se espera é que 
novos diretores apresentem uma inovação ou uma 
abordagem nova, principalmente em curtas, nos quais 
a possibilidade de experimentação (por motivos 
econômicos, tempo de apreensão etc..) são mais 
propícios.
O argentino “Minimercado Champion”, dirigido por 
Florencia Percia, insiste numa câmera estática e cortes 
cegos, um retrocesso contrastante com o cinema atual 
e os movimentos de câmera quase histéricos de muitos 
filmes. Isso não é defeito, pois está em sintonia com o 

não escondem o ridículo e os poucos atrativos que têm a oferecer. Um programa 
comum às classes baixas e médias, mas também espelho dos de classes mais 
abastadas que fazem roteiros “seguros” que negam um contato real com os lugares.
A câmera sempre fixa um cenário e os “farofeiros” argentinos (o menino hiperativo 
Pancho e sua bola são hilários) entram e saem de campo constantemente. Com esse 
procedimento, o termo “enquadrar” é realçado, tanto como composição quanto 
sobre a situação que impõe uma “adequação” das pessoas ao ambiente.
Anna, aparentemente, é a menos suscetível a isso. Porém, enquanto o curta mostra 
as atividades pouco atrativas sucedendo-se, a interação do grupo sutilmente se 
harmoniza (inclusive para Anna), mostrando que o simples encontro de pessoas 
pode validar qualquer experiência.
O enquadramento final, com as fotos de praxe e a partida do grupo, termina com a 
paisagem impassível. Essa permanece; o que muda é o que cada um leva para si.
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RECIFE FRIO

Brincando de 
documentário
Letícia Mendes

NO ME AMA

Um filme adorável
Bia Macruz

FLASH HAPPY SOCIETY

Fotos e luzes
Mauricio Hornek

Pelo que ouvi, “Flash Happy Society” foi muito bem aceito e 
elogiado  
no festival. O que me é estranho; pessoalmente, considero esse o 
pior filme a que assisti em toda a mostra, e assisti a muitos filmes 
que me desagradaram.
O curta começa mostrando pessoas sentadas e em pé, esperando 
um show. Vemos uma pessoa tirar foto de outra. Na hora em que 
sai o flash, o filme para por um ou dois segundos. A imagem 
congela e o som desaparece. O filme volta, a mesma pessoa tira 
outra foto e o filme novamente congela.
Aquela velha ideia: quando tiramos fotos, estamos “eternizando” um momento de nossas vidas, e o filme nos convida a ver, de outro 
ângulo, como observadores, um momento daquelas pessoas que não conhecemos sendo registrado numa fotografia que jamais veremos.
Essa poderia ser uma idéia interessante para, talvez, um curta no Festival do Minuto. Mas o diretor Guto Parente nos obriga a assistir a 
oito minutos de pessoas ao longe tirando fotos sem parar, sempre com o filme parando.
Admito que em certo momento, já incomodado, parei de prestar muita atenção, mas acredito que ele repete as mesmas cenas e, se não o 
faz, são as mesmas pessoas tirando diversas fotos. Não era melhor achar outras pessoas ao invés das mesmas? Com isso, toda a reflexão 
dos primeiros momentos se dilui num filme que se torna insuportável em sua curta duração.
No final, as luzes se apagam e o show começa. A visão da platéia no escuro com as luzes dos flashes remete a uma visão do espaço. Tentei 
por alguns momentos entender qual era a ligação, mas desisti, principalmente quando o palco se ilumina e a tela fica toda branca. 
Interpretar aquilo como o Big Bang seria demasiada divagação. Talvez o problema seja eu.

RECIFE FRIO, de Kleber Mendonça Filho  
Mostra Brasil 04 - Brasil (PE) - fic, 23’, cor, 35mm, 2009 

Antes de iniciar sua carreira de cineasta, o recifense 
Kléber Mendonça Filho já era repórter e crítico de 
cinema do “Jornal do Commercio”. Certamente, essa 
foi uma das grandes influências para o seu curta 
“Recife Frio”, em que um jornalista argentino 
(Andrés Schaffer) viaja à cidade para gravar um 
programa de televisão, no estilo “National 
Geographic”.
O fato de o repórter ser de outro país é essencial 
justamente para analisar o acontecimento com 
imparcialidade. O que atrai a mídia para Recife é o 
fato de um dos lugares mais quentes do Brasil passar 
por uma mudança climática drástica, com chuvas 
constantes e temperatura mínima de seis graus.
A narrativa é extremamente cômica, pois beira o 
absurdo. Devido ao frio, há mudanças sociais, 
econômicas e culturais na vida dos recifenses, 
principalmente para se adequarem ao estilo 
arquitetônico da cidade, cuja verticalização cresce 
desordenadamente.
A empregada de uma família de classe alta, por 
exemplo, é forçada a trocar de quarto pelo seu ser 
mais aquecido, e as praias se esvaziam, com os 
shoppings lotados. Kléber usa a ironia mais do que a 
dramatização para criar essas situações que, por 
mais inimagináveis, não são impossíveis de 
acontecer, sobretudo nos dias apocalípticos de hoje 
em que a pauta é o aquecimento global.
Ele ironiza também a imagem estereotipada com a 
qual Recife é vendida no exterior, como no caso da 
pousada Soleil, cujo dono francês sofre com a falta 
de hóspedes. O falso documentário “Recife Frio” é 
uma declaração de amor à cidade pelo seu calor 
eterno e pela nostalgia dos tempos quentes, aos 
quais só se dá valor quando os perdemos.

Em comparação com outros curtas que pude ver no 
festival, “Ela Não me Ama” é menos ousado, mas 
também menos arrogante. Almeja menos ser um 
“grande filme” e mais um filme bom de se assistir, e 
de se levar pra casa.
A história é até batida: um casal jovem, que está 
junto há algum tempo e tira suas primeiras férias 
juntos. Estão felizes e animados com a viagem, mas 
ele tem um problema, uma dúvida: ela nunca disse 
que o ama. E agora?
Com um quê de Woody Allen, o filme é conduzido 
pelas angústias que resultam da dúvida do garoto 
apaixonado. A montagem fluida nos leva através das 
divertidas digressões sobre seu relacionamento que 
ele vai fazendo enquanto viaja pela Argentina com a 
namorada.
A boa sacada é que muitas das cenas não 
necessariamente correspondem à neurótica 
narração do personagem; vemos de fora o que ele, 
preocupado com o rumo que seu relacionamento 
vai tomar, se esquece de viver lá dentro. Isso nos 
aproxima dos personagens e nos faz torcer por eles.

A gostosa sensação 
que sentimos ao  
ver uma história  
de amor com boas 
tiradas e também  
o final previsível 
estão lá, como  
em tantas outras 
comédias 
românticas, mas 
esse formato é preenchido com um roteiro muito simples e esperto, que 
promove a identificação fácil com seus personagens, mas também honesta: 
todos sentimos em algum ponto de uma relação amorosa essa angústia de não 
saber ao certo se ele ou ela amam a gente.
Ele bem que tenta induzi-la a dizer as benditas três palavras, mas parece que ela 
não percebe, ocupada em rir e aproveitar a viagem. Eles brigam, fazem as pazes, 
brigam de novo, comemoram, dão risada. O filme questiona com delicadeza que 
diferença fazem, afinal, as palavras “eu te amo” ditas em voz alta?
Por fim, não chegamos a um final de gestos românticos exagerados embalados 
por uma música melosa. “Ela Não Me Ama” não quer se parecer com histórias 
de amor impossível, mas com o casal que vai ao cinema num domingo à noite. 
Simples assim. Uma delícia.

NO ME AMA, de Martin Piroyansky 
Mostra Latino-americana 01 - Argentina - 16’, cor, vídeo, 2009 

FLASH HAPPY SOCIETY, de Guto Parente  
Mostra Brasil 04 - Brasil (CE) - exp, 8’, cor, vídeo, 2009 
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Uma imagem menos cruel da escravidão para abordar o tema atual da terceirização da presença materna. 
Esse é “Babás”, curta confessional da diretora Consuelo Lins, em que a carioca homenageia sua própria babá 
com uma crítica sutil sobre um tema ainda não espraiado socialmente.

O documentário inicia o espectador com a dureza do 
olhar de uma ama de leite negra, enfrentando a 
câmera. O período escravagista brasileiro é utilizado 
como ponte para esclarecer comportamentos da 
sociedade atual, em que os filhos continuam sendo 
criados por mucamas, disfarçadas no século 21 de 
babás, empregadas, arrumadeiras, cozinheiras.
A educação da maioria é adiada, a renda permanece 
mal distribuída, e as crianças continuam sendo 
criadas pelas tais classes sociais mais baixas. 
Enquanto isso, os filhos dessas babás ficam sem as 
mães, que voltam para suas casas só no domingo.
As questões discutidas no documentário se resumem 
no diálogo inicial entre a foto -- a babá escrava 
encara o espectador enquanto a criança branca a 
abraça com ternura -- e a frase do historiador Luiz 
Felipe Alecanstro, “quase todo o Brasil cabe nessa 
foto”.
A linguagem documental do curta obedece ao 
formato clássico com sobriedade. A voz em off da 

diretora acelera o processo de identificação entre o tema narrado e o espectador. A câmera desfocaliza e 
torna a focar as personagens reais, abrindo a identidade daquelas mulheres para alcançar a realidade social 
de um imenso país em contradição.
De uma forma muito delicada, a diretora aborda um tema cheio de espinhos sem apontar o dedo para as 
mães que continuam pagando por um serviço que lhes é premissa no momento em que decidem ser mães. 
Mas, ao final, a interpretação do curta esbarra na gratidão a essas mulheres que há tantos séculos trocam 
seus próprios filhos por filhos de outras, devido à necessidade de dar de comer aos seus.

Terceirização materna
Sofia Scharff

SOFÁ VERDE

Para ver o dia passar
Mauricio Hornek

Histórias da vida privada
Vanessa Myho

“Uma união fundada no amor presente e na violência pregressa. Na violência 
que fendeu a alma da escrava, abrindo o espaço afetivo que está sendo invadido 
pelo filho de seu senhor.” Foi o que o historiador Luiz Felipe de Alencastro 
escreveu no epílogo de “História da Vida Privada no Brasil 2” sobre a 
mesma foto que Consuelo Lins escolheu para iniciar seu filme.
“Babás”, no formato documentário, conta um pouco a história das 
babás, na qual observa-se extensa pesquisa e minuciosa montagem para 
não atingir a relação entre narradora e participante. O filme explora 
principalmente a montagem, selecionando cada arquivo histórico, 
pessoal e idealizado, como se fosse um álbum de fotos com vídeos e voz 
em off.
A narradora posiciona-se como observadora, numa referência ao 
documentarista Eduardo Coutinho, com imagens e depoimentos 
pessoais dos entrevistados. Mônica, a ama da foto de Augusto Gomes 
Leal, sintetizaria a história brasileira a partir de cada gesto posicionado 
em cena, as roupas elegantes para caracterizar a ama boa, saudável e 
carinhosa. Mas como caracterizar as babás de Consuelo Lins?
O uniforme branco é presente e a relação que se observa é a de afeto, 
assim como nas fotos das amas do século 19 -- distância para não se 
envolver. A relação patroa-empregada ainda constrange e restringe a 
abordagem sobre a história dessas babás, como a narradora mesma 
relata ao dizer que não se sentiu confortável e que preferiu entrevistar 
as babás contratadas por amigos, com medo de se envolver e afetar a 
relação fora de cena. Medo por parte tanto do entrevistador quanto do 
entrevistado.
Senti o receio de assumir os riscos, de se envolver mais com a proposta que cria 
expectativa desde o começo, de contar a história com a mesma profundidade 
apresentada pela expressão de Mônica na foto. Senti o desafio de renunciar à 
autoridade de narradora, de diretora, de patroa e principalmente de mãe nas 
histórias da vida privada.

BABÁS, de Consuelo Lins  
Mostra Brasil 06 - Brasil (RJ) - doc, 20’, cor/p&b, 35mm, 2010 

SOFÁ VERDE, de Arno Schuh e Lucas Cassales  
Cinema em Curso 01 - Brasil (RS) - fic, 8’, cor, 35mm, 2009 

É muito comum, em festivais de curtas, ver filmes que giram em torno de um 
ato isolado ou de um pequeno pedaço de rotina que nos transforma em voyeurs 
ao invés de espectadores. “Um Par”, por exemplo, mostra a rotina de um casal e 
termina, como se vermos o que eles fazem no dia fosse o suficiente. Não é. 
Mesmo um curta de um minuto precisa chegar a algum lugar para existir. 
Mesmo que seu filme mostre uma pessoa andando por dez minutos, se houver 
um diálogo ou uma ação que justifique o todo, o filme serviu a seu propósito.
Os dois diretores de “Sofá Verde” sabem disso. Durante quase todo o curta, 
vemos dois rapazes (eles próprios) carregando um sofá. Eles param, um entra 
num mercado, sai de lá com uma sacola, pega um dos lados do móvel e eles 
continuam a caminhada. Seria muito fácil o filme acabar com eles 
simplesmente chegando a uma casa, ou nem mesmo chegando.

Era o que eu achava que aconteceria. Mas, na cena 
final, quando os vemos chegando a um terraço, 
ligando um rádio, sentando no sofá e tomando a 
cerveja que estava na sacola, a satisfação não é 
unicamente deles, mas nossa também. Tudo que 
vimos até então faz sentido, ver o trabalhão que eles 

tiveram para poder sentar e relaxar, tomar uma 
cerveja e ver o dia passar. “Tanto trabalho para não 
fazer nada.”
Se já não fosse o bastante, o curta ainda tem uma 
imagem final dos dois sentados com uma chuva 
forte caindo. Ao invés de saírem, eles nem se 
movem, e continuam a beber suas cervejas 
calmamente. Chega até a ser poético. “O Sofá 
Verde” é uma lição a todos os filmes que não dizem 
a que vieram. É uma idéia simples, que não requer 
grandes interpretações (aliás, nenhuma), mas que 
faz muito sentido.

BABÁS
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desaparecendo aos 
poucos e o cenário  
que antes era cheio  
de tralhas vai ficando 
vazio. O quadro vai se 
limpando e se torna 
minimalista: uma mesa de cabeceira, uma cama e o personagem.
A demarcação de tempo é feita pelo desaparecimento das coisas que 
ocupavam muito espaço e acabam deixando de ter valor para esse 
homem, que descobre algo muito mais divertido do que juntar 
maços vazios de cigarro. Nada mais lhe serve, a curiosidade diante do 
desconhecido se torna principal e sua interpretação nos passa isso 
com sinceridade.
A trilha sonora acentua imperceptivelmente alguns nuances do 
filme, mas ela não é primordial. As imagens vão se desenvolvendo em 
torno desse eixo “mesa de cabeceira-personagem colocando coisas 
nas gavetas”, até que tudo se esgota. Todos os objetos são engolidos 
pelas gavetas e o personagem tentar entrar na gaveta para 
desaparecer também.
“Gaveta” é um filme de interpretação e de visual. É uma metáfora da 
própria vida cheia de tralhas físicas e emocionais as quais nos dá 
vontade, às vezes, de botar numa gaveta e fazer desaparecer.

BAILÃO

Dançando com  
as sombras
Carlos Alberto Farias

GAVETA

Sobre cigarros e tralhas
Anna Letícia Carvalho

JANELA MOLHADA

Restaurando memórias
Priscila Xavier

BAILÃO, de Marcelo Caetano 
Mostra Brasil 03 - Brasil (SP) - 16’, cor, 35mm, 2009 

GAVETA, de Richard Tavares 
Mostra Brasil 08 - Brasil (RS) - 8’, cor, vídeo, 2010 

“Bailão” começa de forma interessante. Imagens atuais de um cine 
pornô no centro de São Paulo ilustram o depoimento (em off) de um 
senhor. Ele conta a forma como foi “apalpado” num cinema nos anos 
60. Surpreso, gritou, assustando seu “galanteador”. Ambos saíram 
correndo.
Essa experiência, de ares cômicos, abriu-lhe os olhos, mostrando que 
não estava só com sua opção sexual. Na continuação do depoimento, 
detalha os códigos corporais de assédio em lugares como esse: um 
roçar de pernas consentido já seria a senha de aprovação. Com a 
quebra de expectativa pelo que o nome do curta possa aludir, as 
bases do mesmo são lançadas, tanto como metáfora para a dança 
quanto à apresentação de sua condução narrativa.
Em paralelo ao documentário “Dzi Croquettes”, de Tatiana Issa e 
Raphael Alvarez, “Bailão” reapresenta o histórico de um grupo de 
pessoas que vivenciou o desbunde setentista como forma de 
resistência e autoafirmação, tanto dentro da censura militar quanto 
do conservadorismo da sociedade, tirando o ranço de alienação 
jogado pela esquerda mais radical sobre esse cenário. Mas, ao 
contrário do longa, o curta de Marcelo Caetano não utiliza material 
de arquivo.
Seguindo o molde de seu início, só o áudio dos entrevistados é 
utilizado. As imagens são as captadas pela equipe do centro 
paulistano e das pessoas (a maioria, senhores bem aparentados) que 
frequentam o “bailão” resistente que ainda hoje acontece na região.
Marcelo contou que trabalhou muito o sentido das imagens com a 
junção do áudio. O recurso dá um ar de resistência; tanto a voz dos 
personagens quanto essa parte da cidade carregam as marcas do 
tempo, a beleza e a deterioração inerente à marginalização que 
ambos testemunham.
Personagens anônimos, pequenos heróis que, com o corpo e atitude, 
enfrentaram preconceitos homofóbicos, a repressão militar, a AIDS 
e a passagem do tempo, criando um refúgio de encontro e diversão. 
Ou seja, apenas vivendo da forma mais sincera possível.

“O cinema brasileiro vive de cavação até 
hoje...”: é com essa fala em depoimento ao 
filme “Janela molhada”, de Marcos Enrique 
Lopes, que a pesquisadora Luciana Côrrea 
de Araújo define a condição de se fazer 
cinema no Brasil, e é essa frase justamente 
que fica em nossa cabeça ao sairmos da 
exibição do documentário.
Muito bem fotografado em 35mm por 
Carlos Ebert (o mesmo de “O Bandido da 
Luz Vermelha”, de Rogério Sganzerla), o 
filme nos mostra, entre depoimentos e 
imagens de arquivos, a preservação da 
memória dos pioneiros do cinema em 
Pernambuco: os imigrantes italianos Ugo 
Falangola e J. Cambieri.
A restauração aqui toma um sentido mais 
amplo do que o das técnicas empregadas em 
laboratório, que tentam salvaguardar as 
películas do processo de degradação do 
tempo. A memória é restaurada em dois 

Um homem, muitas tralhas, solidão e 
cigarros, muitos cigarros. “Gaveta”, o 
primeiro filme de Richard Tavares como 
diretor, é simples e fantasioso. O curta nos 
fala sobre a mania que as pessoas possuem 
de guardar lixo e coisas que teoricamente 
não servem para mais nada.
O único personagem vive sob pilhas e pilhas 
de coisas velhas, o que concede um visual 
caótico e sujo ao filme, acentuando 
características nesse homem que é 
completamente silencioso em seu ambiente.
No local, de tons sóbrios e pouco espaçoso, o 
personagem encontra uma mesa de cabeceira 
e, estando disposto a reconstruir o seu 
ambiente, a posiciona ao lado da cama. 
Então, ele percebe algo surreal: as gavetas de 
sua mesa engolem as coisas. Tudo que se 
coloca lá dentro desaparece sem explicação.
O homem fica fascinado e, assim, vai 
colocando tudo que lhe vier às mãos dentro 
das gavetas. Tudo some. O lixo vai 

níveis: pela fala da 
lembrança pessoal e  
pela fala técnica dos 
profissionais.
Dividido em partes 
temáticas que 
harmonizam a 
técnica e o sentimento do “rememorar”, o enredo nos leva a pensar a 
importância desse nosso passado cinematográfico e as dificuldades 
de mantê-lo em nossa memória.
Agora senhora, Dona Didi expõe suas lembranças de quando ainda 
era a linda garotinha responsável pelos créditos de abertura e 
encerramento dos filmes da produtora Pernambuco Films (como ela 
mesmo diz: era uma “espécie de leão da Metro”). Ao mesmo tempo, o 
processo de restauração das películas do período silencioso de nosso 
cinema nos é contado cientificamente pelos especialistas da 
Cinemateca Brasileira.
A narrativa vai nos atentando para o fato de que a sobrevivência de 
nosso cinema se dá, entre outras coisas, pela relação entre o lembrar 
e o esquecer, e da seleção (espontânea ou involuntária) do que estará 
na tela de nossa história. 

JANELA MOLHADA, de Marcos Enrique Lopes  
Mostra Brasil 05 - Brasil (PE) - doc, 22’, cor, 
35mm, 2010 
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Massimo Cappelli
Itália, 2010
18’, cor, 35mm
Mostra Internacional 10

7.57 AM-PM 
Simon Lelouch
França, 2009
10’, cor, 35 mm
Mostra Internacional 05

I LOVE LUCI / EU AMO LUCI 
Colin Kennedy
Escócia, Dinamarca, Inglaterra, 2009
12’, cor, 35mm 
Mostra Internacional 02

KINEMATOGRAF / O 
CINEMATOGRÁFO 
Tomek Baginski
Polônia, 2009
12’, cor, 35mm 
Mostra Internacional 09

LAS PELOTAS
Chris Niemeyer 
Argentina, Suíça, 2009
14’, cor, 35mm
Mostra Latino-americana 04 

THE SIX DOLLAR FIFTY 
MAN / O HOMEM DE SEIS 
DÓLARES E CINQUENTA 
Mark Albiston e Louis Sutherland 
Nova Zelândia, 2009 
15’, cor, 35mm
Mostra Internacional 01

AVÓS
Michael Wahrmann
Brasil (SP), 2009
11’, cor, vídeo
Mostra Brasil 09

BABÁS
Consuelo Lins
Brasil (RJ), 2010
20’, cor/p&b, 35mm
Mostra Brasil 06

BAILÃO
Marcelo Caetano
Brasil (SP), 2009 
16’, cor, 35mm
Mostra Brasil 03

EU NÃO QUERO VOLTAR 
SOZINHO
Daniel Ribeiro
Brasil (SP), 2010 
16’, cor, 35mm
Mostra Brasil 07

CARRETO
Marília Hughes e 
Cláudio Marques
Brasil (BA), 2009 
12’, cor, 35mm
Mostra Brasil 6

JANELA MOLHADA
Marcos Enrique Lopes
Brasil (PE), 2010
22’, cor, 35mm
Mostra Brasil 05

LEMBRANÇA
Mauricio Osaki
Brasil (RS), 2010
19’, p&b, 35mm
Mostra Brasil 03

NINJAS
Dennison Ramalho
Brasil (SP), 2010
23’, cor, 35mm
Mostra Brasil 10

RECIFE FRIO
Kleber Mendonça Filho
Brasil (PE), 2009
23’, cor, 35mm
Mostra Brasil 04

NO BALANÇO DE 
ROBERTO KELLY
André Weller
Brasil (RJ), 2010
20’, cor, vídeo
Mostra Brasil 05

20 AÑOS / 20 ANOS
Bárbaro Joel Ortiz
Cuba, 2009
14’, cor, vídeo
Mostra Latino-americana 05

FUORI DAL GREGGE / 
FORA DO REBANHO 
Matteo Gariglio
Suíça, 2009
14’, cor, vídeo
Mostra Internacional 7

NO ME AMA / 
ELA NÃO ME AMA
Martin Piroyansky
Argentina, 2009
16’, cor, vídeo
Mostra Latino-americana 01 

VAL DOOD! / SALTO 
MORTAL 
Arne Toonen
Holanda, 2009 
9’, cor, 35mm
Mostra Internacional 02


