
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

Márcia de Castro Borges 

 

 

 

 

 

 

UMA CARTOGRAFIA DO FILME BRASILEIRO EM NOVA IORQUE 

(2003 A 2016): UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2017





Márcia de Castro Borges 

 

 

 

 

 

UMA CARTOGRAFIA DO FILME BRASILEIRO EM NOVA IORQUE (2003 A 2016): 
UMA ANÁLISE CRÍTICA. 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Curso de Pós-Graduação 
em Comunicação da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM, RS), como requisito parcial 
para obtenção do título de Doutora em 
Comunicação.  

 

 

 

Professor Orientador: Cássio dos Santos Tomaim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2017



Ficha catalográfica elaborada através do Programa de Geração Automática
 da Biblioteca Central da UFSM, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

de Castro Borges, Márcia
   UMA CARTOGRAFIA DO FILME BRASILEIRO EM NOVA IORQUE
(2003 A 2016): UMA ANÁLISE CRÍTICA / Márcia de Castro
Borges.- 2017.
   419 p.; 30 cm

   Orientador: Cássio dos Santos Tomaim
   Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa
Maria, Centro de Ciências Sociais e Humanas, Programa de
Pós-Graduação em Comunicação, RS, 2017

   1. Cinema brasileiro 2. Circuito exibidor 3.
Cartografia 4. Recepção crítica I. dos Santos Tomaim,
Cássio II. Título.







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, 

Elisabeth e José,  

por tudo e desde sempre,  

com admiração e amor. 





Agradecimentos 

 

Uma alegria agradecer, sentir e saber que alguém te fez bem, contribuindo na 

caminhada. Gratidão a todos de coração. 

 

Quero agradecer, em primeiro lugar, a Zulmira Newlands Borges, minha amiga e irmã 

de coração, por ter sempre me incentivado e acolhido desde os primeiros instantes 

em todo o processo. Obrigada, também, à Zélia e à Soninha.  

 

Ao meu orientador, Cássio dos Santos Tomaim, pelo acolhimento generoso, me 

guiando de forma inteligente, leve e firme no desenho desta pesquisa, sobretudo, pela 

atenção e compreensão dedicada quando da reestruturação do objeto de pesquisa, 

incentivando-me a seguir o percurso deste trabalho pelas trilhas da Comunicação, 

Antropologia e História. 

 

Aos membros da Banca, Profa. Dra. Cornélia Eckert, Profa. Dra. Nísia Martins do 

Rosário, Prof. Dr. Joel Guindani e Profa. Dra. Liliane Brignol, por aceitarem o convite 

pra participar da arguição da defesa desta tese de doutoramento. 

 

Aos professores e colegas do POSCOM que, de alguma forma, contribuíram nesta 

reflexão, nas aulas e conversas acadêmicas. Aos alunos de Docência Orientada, que 

me lembraram meu apreço pela educação. Ao Maurício Uberti Machado, pela 

assistência técnica. 

 

À CAPES, por tornar possível essa investigação ao me conceder Bolsa de Doutorado 

e a Bolsa do PSDE. Nessa experiência, obrigada aos bibliotecários, que supriram as 

demandas livrescas, naquelas que foram quase minha casa por um bom tempo: 

Biblioteca Central da UFSM; Butler Library e Teachers College Library da Columbia 

University; New York Public Library Main Branch; Firestone Library of the Princeton 

University, e Princeton Public Library.     

 

Na conversa silente que amadurece o pensamento, entre aulas, palestras, livros e 

objeto de pesquisa, um especial obrigada às contribuições feitas pelos professores 

Eugenia Barrichello, Liliane Brignol, Ada Cristina, Jurema Brittes, Flavi Lisboa, 



8 

 

Gustavo Azenha, Sidney Nakahodo, Lilia Moritz Schawartz, Pedro Meira Monteiro, 

Cornélia Eckert, Nilda Jacks e Mahomed Bamba (in memoriam). 

 

Gratidão, também, pelas surpreendentes barreiras e dificuldades encontradas neste 

caminho de doutoramento, pois elas me tornaram mais forte.  

 

Aos amigos Luciano Costa, Luis Gustavo Mahler, Maria Rosa Chitolina, Nilson Lopes, 

Lygia Costa, Umberto Hryniewicz, Renata Andreoni, Bianca Ghigino, Luzimar Goulart, 

Mariane Koslinski, Valéria Lerrer, Débora Lerrer, Índia Martins, Cristina Mocellin, 

Cláudio Marmitt, Clara Mocellin, Carla Portella, Shirlei Mendes, Gise Oliveira, John 

Richard Brett-Smith, Rossana Scorza, Luciane Raupp, Guillermo Ruben, Vitoria Mota 

e Regina Xavier: obrigada por todos os gestos, palavras de crédito e apoio de cada 

um de vocês. 

 

Muito obrigada ao meu padrinho e madrinha, minhas tias, primas e primos que, no 

convívio desses últimos tempos, foram incansáveis em cobrir minha ausência familiar. 

Obrigada a D. Julieta, pelo cuidado e amizade com meus queridos pais. 

 

Em especial, agradeço aos meus pais - Elisabeth e José, sempre crédulos das minhas 

capacidades e apoiadores incondicionais. À minha irmã Beatriz, pela energia positiva 

e por compreender meus limites presenciais na sua vitoriosa batalha. Aos meus 

irmãos Franklin e Laís, que me incentivam sempre, em especial com as minhas 

maravilhosas sobrinhas. Gratidão total pela Luz que Ananda, Elisabeth e Valentina 

imprimem na minha vida com seus sorrisos doces e lúdicos, ao vivo ou virtualmente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma, não se pode observar uma onda sem levar 

em conta os aspectos complexos que concorrem para 

formá-la e aqueles também complexos a que essa dá 

ensejo. Tais aspectos variam continuamente, 

decorrendo daí que cada onda é diferente de outra 

onda; mas da mesma maneira é verdade que cada 

onda é igual a outra onda, mesmo quando não 

imediatamente contígua ou sucessiva; enfim, são 

formas e sequências que se repetem, ainda que 

distribuídas de modo irregular no espaço e no tempo.  

Palomar Ítalo Calvino





RESUMO 
 
 

UMA CARTOGRAFIA DO FILME BRASILEIRO EM NOVA IORQUE (2003 A 2016): 
UMA ANÁLISE CRÍTICA. 

 
 

AUTORA: Márcia de Castro Borges 
ORIENTADOR: Cássio dos Santos Tomaim 

 
 
A tese reflete acerca da cartografia do filme brasileiro em Nova Iorque de 2003 a 2016, 
a partir de um mapeamento do circuito exibidor de filmes brasileiros no período, 
investigando o processo de exibição destes filmes. Os contornos e os cruzamentos 
nesta cartografia se definem através da inter-relações presentes neste circuito 
exibidor, expresso em suas especificidades, para compreender seus limites e suas 
possibilidades. A pesquisa pautou-se por observação direta e levantamentos de dados 
em acervos relacionados ao circuito exibidor na cidade de Nova Iorque: Museu de Arte 
Contemporânea em Nova Iorque (MoMA), Film Society of Lincon Center (FSLN), 
Brazilian Film Festival of New York (BRAFF-NY), e Museum of the Moving Image 
(MoMI), The New York Times (NYT) e da Film Comment. Considerando os dados 
presentes nos arquivos, em seus aspectos circunstanciais, dissimulados e polifônico, 
na constituição do processo cartográfico, buscamos perceber suas regularias e 
desvios, e, também perceber como esses filmes são vistos nas resenhas criticas 
publicadas na imprensa sobre eles. A visibilidade dos filmes brasileiros em Nova 
Iorque vai além da circularidade que configuram, na medida em que despertam 
diversos olhares - presente nas resenhas critica - sobre o imaginário cultural brasileiro.  
 
Palavras-chave: Cinema brasileiro. Circuito exibidor. Cartografia. Recepção crítica. 
 





ABSTRACT 
 
 

A CARTOGRAPHY OF THE BRAZILIAN FILM IN NEW YORK (2003 to 2016): A 
CRITICAL ANALYSIS 

 
 

AUTHOR: Márcia de Castro Borges 
ADVISOR: Cássio dos Santos Tomaim 

 
 
This dissertation reflects on the cartography of the Brazilian film in New York from 2003 
to 2016, based on a mapping of the exhibiting circuit of Brazilian films in the period, 
investigating the process of exhibition of these films. The contours and crosses in this 
cartography are defined through the interrelations present in this exhibiting circuit, 
expressed in its specificities, to understand its limits and its possibilities. The research 
was based on direct observation and data collection in archives related to the exhibiting 
circuit in New York City: Museum of Contemporary Art in New York (MoMA), Film 
Society of Lincon Center (FSLC), Brazilian Film Festival of New York (BRAFF-NY), 
and Museum of the Moving Image. (MoMI), The New York Times (NYT) and Film 
Comment (FC). Considering the data present in the archives, in its circumstantial 
aspects, hidden and polyphonic, in the constitution of the cartographic process, we 
seek to perceive its regularities and deviations, and also to notice how these films are 
seen in the critical reviews published in the press about them. The visibility of Brazilian 
films in New York, goes beyond the circularity that they configure, in that way they 
arouse several glances - present in the critical reviews - on the Brazilian cultural 
imaginary. 
 
 
Keywords: Brazilian cinema. Display circuit. Cartography. Critical reception. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vida cotidiana não está fora da história, mas no centro do acontecer 
histórico: é a verdadeira essência da substância social. (HELLER, 1992, p. 
20). 

 

 O argumento desta tese começou em 2003, através de uma observação direta 

preliminar em uma mostra de filmes do cinema brasileiro, exibida em Nova Iorque, na 

perspectiva da pesquisadora enquanto espectadora/residente desta cidade que 

costuma carregar consigo o adjetivo de cosmopolita – exatamente por receber 

residentes do mundo inteiro, que mantêm práticas culturais diferentes da cultura 

americana. Em geral, na cidade, todos têm a possibilidade de interagir em maior ou 

menor medida com as diversas culturas que compõem o cotidiano de Nova Iorque. A 

cultura brasileira está entre elas, inclusive com uma rua denominada Little Brazil (Rua 

46), no coração de Manhattan, que nas últimas duas décadas do século XX teve um 

momento áureo para a comunidade brasileira residente em Nova Iorque e arredores, 

com analisa Margolis (1994) em seu estudo etnográfico. Contudo nos dias atuais, não 

fosse pela placa nas esquinas e alguns negócios brasileiros (casa de câmbio, agência 

de turismo, restaurantes, salão de beleza e loja de artigos com pedras brasileiras) que 

se mantém funcionando ali, passaria despercebida deste detalhe.  

 Assim, a autora, após alguns anos participando da audiência de inúmeros 

festivais de cinema de diferentes nacionalidades, despertou o interesse para algumas 

questões acerca de dois eventos voltados para o cinema brasileiro que ocorriam na 

Big Apple: a MoMA Premiere Brasil e o Brazilian Film Festival of New York (BRAFF-

NY). Ambos tinham semelhanças em virtude do que deve caracterizar um festival de 

cinema, mas ao mesmo tempo – sob uma “vista grossa” – se diferenciavam um pouco 

em forma e público dos festivais de outras nacionalidades e, também, entre si.  

 O primeiro, era uma mostra anual que acontecia com uma duração em torno 

de dez dias em um museu renomado - Museum of Modern Art in New York, com 

projeções em salas de tamanho médio e grande, exibindo filmes de um período 

recente do cinema brasileiro, em geral em paralelo com algum filme clássico na 

história do cinema brasileiro e/ou uma mostra-retrospectiva em homenagem a um 

cineasta brasileiro, para um público que era variado: transeuntes do museu no dia a 

dia, membros do museu, estudantes de cinema e, é claro, muitos brasileiros.  
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 O segundo era um festival de cinema brasileiro que acontecia por um período 

de cinco a sete dias em salas pequenas de cinema comercial (na maioria das edições, 

as exibições ocorreram no Tribeca Cine Theater). Os filmes exibidos eram também de 

produção recente e maior teor comercial e o evento caracterizava-se por um clima 

festivo ao longo do Festival, incluindo uma atividade que mesclava música e cinema 

ao ar livre no Summerstage do Central Park. Seu público contava com uma audiência 

brasileira mais visível.  

 Partindo-se deste olhar, iniciou-se a investigação sobre os eventos de cinema 

brasileiro em Nova Iorque, em 2013, quando do ingresso com este projeto de pesquisa 

de doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (POSCOM) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Naquele momento, a perspectiva de 

abordagem baseava-se no campo da recepção do cinema brasileiro na cidade e suas 

representações identitárias construídas a partir desta mediação. No entanto, tal 

caminho mostrou-se pouco viável para execução a partir do momento em que nos 

aproximamos do campo mais efetivamente durante o período de abril a dezembro de 

2015. Isto ocorreu, em certa medida, por características do objeto durante a prática 

de pesquisa, pois o acesso à audiência não se efetivou para além de um contato na 

saída da sala de cinema. Mesmo com aqueles sujeitos que forneceram o e-mail para 

a pesquisadora, a resposta não tinha prosseguimento. Em outra medida, tal 

inviabilidade era indicada também por contingências da conjuntura econômica e 

política, especialmente no Brasil. No caso do BRAFF-NY, observamos que os 

recursos de produção do festival tinham diminuído, inclusive com edições mais 

enxutas e com cortes em algumas cidades em que costumava acontecer pelo mundo 

(nossa pesquisa verificou que, por exemplo, o patrocínio da Petrobras em 

determinado momento não se efetivou, além de outros patrocinadores terem se 

retirado ou diminuído sua participação no festival). No caso do MoMA, esse recesso 

deu-se em uma conjunção de fatores; por um lado, o fato de que o museu estava 

revendo sua política em relação às mostras nacionais constituídas somente por Brasil 

e Canadá1, em detrimento de séries e mostras guiadas por outros eixos; e, por outro 

lado, em virtude da repentina morte da curadora do MoMA, Jytte Jensen, em 23 de 

março de 2015, que foi responsável pela Premiere Brazil ao longo de uma década. 

                                                           
1 De acordo com entrevista realizada com a Conselheira Mariana Bierrenbach Benevides do Consulado 
Geral do Brasil em Nova Iorque, no dia 28 de maio de 2015, o MoMA avaliou investir de outras formas 
as verbas utilizadas para a Premiere Brazil, pois havia pouco patrocínio governamental. 
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 Um fato mais significativo para as mudanças dos rumos analíticos na 

investigação que havíamos delineado durante a fase de Qualificação da pesquisa 

deveu-se ao repentino cancelamento do BRAFF-NY em agosto de 2015, o que 

impossibilitou a etnografia que havíamos programado, impondo repensar o campo de 

pesquisa, já que, mais adiante, as informações obtidas indicavam que muito 

dificilmente a Premiere Brazil seria reeditada em médio prazo: o que se confirmou. 

Passados dois anos, a mostra continua sem acontecer no Museum of Modern Art in 

New York. 

 Após um momento de recuo e análise geral do material que tínhamos e do 

contexto da exibição do cinema brasileiro em Nova Iorque, naquele ano concluímos 

que o melhor a fazer seria trabalhar com o material de arquivo destes eventos, assim 

como os dados gerais de exibição de filmes brasileiros em Nova Iorque no ano de 

2015, na perspectiva de pensar uma trajetória do filme brasileiro exibido em Nova 

Iorque. As fontes consultadas foram: acervo do MoMA; website da Inffinito referente 

ao BRAFF-NY; acervo do The New York Times; site da Film Society of the Lincon 

Center (FSLC) e do New York Film Festival (NYFF) e os dados da Agencia Nacional 

do Cinema (ANCINE). Também realizamos algumas entrevistas com os sujeitos 

envolvidos na exibição de filmes brasileiros nestes eventos em Nova York. 

 Portanto, a partir de setembro 2015 a pesquisadora retornou ao acervo do 

Museum of Modern Art in New York - MoMA para uma pesquisa mais detalhada, 

quando foram coletados os seguintes materiais de arquivo: e-mails trocados pelos 

realizadores durante a produção do evento, listas de convidados e de imprensa, 

cronograma, sinopses, folders, releases, notícias que saíram na imprensa, orçamento 

e captação de recursos (apenas de alguns anos) e dados de bilheteria (foram raros). 

Além disso, foram requisitadas imagens do evento, no intuito de observarmos quem 

era e como estava essa audiência; contudo, as imagens a que tivemos acesso nada 

a mais informaram além do que já se encontrava no acervo pesquisado.  

 A não realização do BRAFF-NY, durante um tempo, incentivou a pensar na 

possibilidade de ampliação da pesquisa para além da exibição de Cinema Brasileiro 

em Nova Iorque. Considerando que não sabia-se ao certo o que essa nova busca de 

dados nos ofertaria, cogitou-se comparar o circuito de filmes brasileiros em Nova 

Iorque com outros circuitos de filmes brasileiros nos EUA, como Miami e Los Angeles 

(onde mais recentemente realiza-se o Los Angeles Brazilian Film Festival - 

LABRAFF). Entretanto, nos pareceu pouco viável no tempo que restava para 
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conclusão desta tese efetivar essa comparação com profundidade de dados e também 

pela demanda de recursos para tal, visto a distância de um local a outro. 

 Como referido anteriormente, o cancelamento do BRAFF, em julho de 2015, 

impôs um novo rumo à pesquisa como um todo, distanciando-se, em certa medida, 

do que havia sido proposto quanto ao estudo de recepção. No entanto, ainda 

vislumbramos em um contexto transnacional (Brasil - EUA) continuar a refletir sobre o 

papel do cinema brasileiro exibido em Nova Iorque no que refere às representações 

identitárias de Brasil presentes nos filmes, a partir da elaboração de uma cartografia 

do circuito exibidor do filme brasileiro em Nova Iorque.  

 Um caráter passivo per se, por assim dizer, permeia esta tese e diz respeito à 

memória, pois não trataremos aqui de debatê-la, teorizá-la ou mesmo encontrá-la, 

mas entendemos que traçar uma cartografia da exibição de filmes brasileiros constitui-

se um primeiro passo para o registro da presença do cinema brasileiro e, por 

consequência, da cultura brasileira em Nova Iorque. No que tange à noção de cultura 

brasileira, concordamos com Ortiz (2006) que os intelectuais brasileiros, em diferentes 

momentos históricos, responderam ao desafio acerca de uma definição nacional de 

identidade brasileira, declarando seu caráter antológico – que desde o século XIX 

ainda mantém-se indecifrável. Em sua análise, Renato Ortiz articula conceitos de 

sincretismo, mito, símbolo, totalidade e memória coletiva, relacionando-os aos 

conceitos de Estado, ideologia e hegemonia sob o olhar da sociologia, considerando 

– sob um ponto de vista diacrônico – suas singularidades em cada contexto histórico 

interno e externo, acerca da noção de cultura brasileira e identidade nacional. Desta 

forma, o autor elabora a ideia da presença de uma pluralidade na cultura popular, a 

qual não se insere num sistema único, de traço comum, coerente; ao contrário, ela se 

constitui na diversidade dos grupos sociais e suas memórias distintas, configurando-

se heterogênea e fragmentada e assim pensada, como uma construção simbólica, 

refere-se a uma identidade nacional fruto de interpretações.  

 Nos dias atuais, já encontramos indícios de um interesse pelos filmes 

brasileiros, regularmente os mais premiados e difundidos, em locais não relacionados 

ao cinema; mas à cultura, de forma mais ampla, em várias bibliotecas públicas da 

cidade, pertencente à New York Public Library (NYPL). Mesmo que os filmes 

brasileiros catalogados no acervo não constituam um volume grande, o fato de não se 

concentrarem nas filiais dos bairros relacionados à comunidade brasileira, corrobora 
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par a possibilidade de uma demanda por parte de um público mais amplo. A exibição 

de filmes brasileiros em Nova Iorque tende prosseguir em um caminho similar.   

 A presença dos filmes brasileiros em Nova Iorque foi pesquisada em todos os 

lugares aos quais as pistas que obtivemos nos levaram. Em alguns deles, nada foi 

encontrado. Em outros, o silêncio pouco nos informou. E naqueles que sua lógica 

interna impediu o acesso, também não compõem esta cartografia - pelo menos não 

perfazem seu fluxo - mas serão referidos como locais esporádicos de exibição, no 

capitulo I. Um patamar intermediário dessa busca foi gerado por quase ‘meta-pistas’, 

que ocorreram durante a pesquisa e em virtude da pesquisa. Foi o caso dos eventos 

na Columbia University, no Museum of the Moving Image e na Film Society of Lincon 

Center, os quais vão oferecer contraponto aos dois locais com eventos mais sólidos e 

mais extensos no tempo e no espaço: Museum of Modern Art in New York e Brazilian 

Film Festival of New York. Nos rastros destes registros, voltamos à Nova Iorque de 

agosto a novembro de 2016, para adentrar novamente no campo e refinar alguns 

dados da pesquisa, especialmente no que referia à presença dos filmes na imprensa 

nova-iorquina: The New York Times e Film Comment. Tal decisão foi gerada pela 

sistematização dos dados de arquivo que tínhamos, pois havia indicações de que 

muitos filmes receberam críticas especializadas nos veículos citados anteriormente. 

Concluímos ser importante agregar a perspectiva desta crítica de cinema em Nova 

Iorque como um plus, mas também como um contraponto aos dados já produzidos. 

Portanto, nossa tese desenvolve uma cartografia do circuito exibidor de filmes 

brasileiros em Nova Iorque, delimitados temporalmente, de 2003 até o último ano de 

pesquisa: 2016.  

 Em termos de referências de Estado da Arte para nossa investigação, 

destacamos a pioneira historiografia de Fernando Mascarello e a inspiradora 

investigação de Regina Gomes, que tratam do percurso histórico sobre a saída de 

filmes brasileiros para o exterior, na medida em que nosso objeto de pesquisa se 

insere neste tema. O circuito exibidor de filmes em Nova Iorque analisado na tese se 

detêm no período de 2003 a 2016. No entanto, nos deparamos com outros registros 

de exibições em Nova Iorque que remetem aos anos 70, 80 e 90 no The New York 

Times. Na perspectiva de Mascarello, em A História do Cinema Mundial, o panorama 

horizontal da produção de cinema internacional ajuda-nos a compreender as relações 

da cinematografia brasileira com o cinema realizado no mundo. Por sua vez, Regina 

Gomes realiza uma investigação sobre a recepção crítica do cinema brasileiro em 
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Portugal de 1960 a 1999, com teor similar ao proposto nesta tese, ao deparar-se sobre 

a crítica cinematográfica naquele país sobre os filmes brasileiros lá exibidos. A autora 

afirma que “a crítica de cinema pode (e deve) ser vista como um excelente elemento 

de investigação do alcance histórico do filme, ou seja, de sua recepção” (GOMES, 

2008, p. 8).  

 A programação dos eventos estudados e as resenhas críticas pautadas 

constituem um olhar específico e organizado por parte dos produtores destes eventos 

e dos jornalistas acerca do cinema brasileiro, bem como sobre o que pensam ser mais 

interessante referir sobre o Brasil (mostrando/exibindo e/ou dizendo/escrevendo). 

Neste “pensamento”, se entrelaçam fios condutores sobre o Brasil presente nos 

filmes, os quais certamente elencam narrativas imagéticas e temáticas para uma 

memória, passível de se configurar coletivamente, e que por sua vez encontra-se 

relacionada ao lugar que estes produtores ocupam em Nova Iorque e/ou no Brasil. 

 

A memória coletiva e estável não é menos contingente e instável; de modo nenhum é 
permanente sua forma. Está sempre sujeita a reconstrução sutil ou nem tanto. A 
memória de uma sociedade é negociada no corpo social das crenças, de valores, 
rituais e instituições. No caso especifico das sociedades modernas, ela se forma para 
espaços públicos, tais como o museu, o memorial e o monumento (HUYSSEN, 2000, 
p. 68). 

  

 Nesse sentido, entendo que os eventos e as resenhas críticas funcionam como 

os monumentos e os memoriais, segundo Huyssen, ou seja, são espaços em que se 

negociam recordações, mesmo que sob um suporte mais fragmentado e temporário, 

pois registram narrativas e representações, produzindo significados. Considerando 

“tempo e espaço como categorias fundamentalmente contingentes de percepção, 

historicamente enraizadas, estão sempre intimamente ligadas entre si de maneiras 

complexas” (HUYSSEN, 2000, p. 10). O cinema, através de seus filmes, pode 

constituir memória nacional a partir de seus registros imagéticos que, articulados, 

produzem significados referentes ao espaço e tempo a que se referem.  

 Neste percurso, analisamos a cartografia do filme brasileiro delineado no 

período de 2003 a 2016 pela exibição de cinema brasileiro em Nova Iorque, no intuito 

de perceber sua trajetória e seus sistemas comunicativos estabelecidos, buscando 

perceber, através de resenhas críticas do jornal The New York Times e da Revista 

Film Comment, como o cinema brasileiro é visto e compreendido pela crítica nova-

iorquina e, ao mesmo tempo, perceber que olhar(es) sobre o Brasil emergem das 

críticas. 
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 Para tanto, dividimos a apresentação desta tese em dois momentos: Parte I: o 

circuito exibidor de filme brasileiro em Nova Iorque, em que o objetivo foi descrever o 

objeto de pesquisa, ou seja, o circuito exibidor de filmes brasileiros em Nova Iorque, 

inserido em seus contextos específicos (MoMA, BRAFF-NY, MoMI, FSLC, Columbia), 

pontuando algumas questões que deles se sobressaem; Parte II: filmes brasileiros em 

Nova Iorque: itinerários - a proposta aqui foi verificar na(s) especificidade(s) do circuito 

exibidor regularidades, intensidade, desvios e extensões, sob uma perspectiva - 

expressas por seus indicadores que configuram a cartografia e, sob outra perspectiva, 

analisar como a crítica nova-iorquina compreende os filmes brasileiros.  

 No capítulo I, intitulado Em cartaz na Big Apple, realizamos uma descrição de 

inspiração etnográfica, à medida que são apresentados um a um os contextos 

referentes às instituições e seus eventos em Nova Iorque, os quais constituem o objeto 

de pesquisa da tese. Conformando a Parte I, o primeiro capítulo tem o propósito de 

delinear no espaço e no tempo uma cartografia acerca da exibição de filmes brasileiros 

em Nova York, analisando descritivamente os eventos relativos ao cinema brasileiro 

que aconteceram na cidade no começo século XXI, mais precisamente entre 2003 e 

2016. Portanto, sua finalidade é localizar o objeto de análise, com base nos dados 

pesquisados e coletados nos acervos relativos às exibições dos filmes, visando uma 

delimitação da superfície do universo cartográfico que abordamos, no qual surge um 

circuito próprio, disponível para a assistência de filmes. 

 O Capítulo II, intitulado Itinerários de uma cartografia de filmes brasileiros em 

Nova Iorque, pretende definir os contornos e os cruzamentos desta cartografia do 

filme brasileiro exibido da cidade Nova Iorque, bem como estabelecer alguns 

parâmetros teóricos de sua constituição. Busca-se tratar as questões constituintes da 

cartografia, através de suas linhas rígidas e flexíveis, seus contornos e relevos, os 

quais foram se definindo no processo de tratamento de seus indicadores - diretores, 

filmes exibidos, tipo de filme - e as questões relacionadas a eles, na medida em que 

o processo de abordagem do objeto na investigação procura não esquecer sua 

inserção no contexto de midiatização.  

 O capítulo III foca a análise no conjunto resenhas críticas do The New York 

Times e da Film Comment sobre filmes brasileiros no período de 2003 a 2016, nas 

quais identificamos se existem (ou não) regularidades no olhar sobre os filmes 

brasileiros e o Brasil que representam. Afinal, através da crítica cinematográfica das 
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resenhas jornalísticas podemos compreender os significados atribuídos aos filmes por 

suas particularidades, mas também pelos ecos do universo que representam. 

 Uma cartografia da exibição do cinema brasileiro em Nova Iorque no século 

XXI é uma investigação pioneira na medida em que ainda não foram realizados 

estudos dessa ordem. Ao mesmo tempo, possibilita refletir sobre o papel que este 

circuito ocupa, bem como levantar questões presentes na trajetória desta filmografia 

exibida na cidade, constituindo-se para o futuro em uma memória acerca desta mídia.  

 Ao pensar as relações que ocorrem dentro desta cartografia, em especial na 

crítica cinematográfica de alguns filmes do total apresentado, ponderamos a 

circulação destas para que se amplie o leque de significados que as resenhas fílmicas 

podem atingir, por que o olhar sobre o cinema na perspectiva do que expressa o The 

New York Times e a Film Comment, possivelmente, constitui um reconhecimento do 

outro - do Brasil. A visibilidade do cinema brasileiro em Nova Iorque vai além, 

possibilitando transpor relativamente essa circularidade ao cinema, pois une culturas 

e possibilita o trânsito dos filmes. 

 A proposta metodológica da tese para desenvolvimento de pesquisa estará 

calcada na elaboração de uma cartografia dos filmes brasileiros em nova Iorque, 

analisando tanto os seus cruzamentos internos quanto as resenhas críticas sobre 

filmes brasileiros pautados na mídia em Nova Iorque, com a finalidade de perceber as 

representações presentes nesta cartografia da exibição de filmes brasileiros nesta 

cidade, que tem alguns percursos conhecidos e outros mais alternativos. No entanto, 

os debates sobre os filmes na imprensa constituem representações de Brasil - mesmo 

que não identifiquem um padrão único.  

 No redirecionamento da investigação iniciada em 2013, do campo da recepção 

para o campo da exibição/circulação em 2016, decidiu-se realizar uma cartografia da 

exibição de cinema brasileiro em Nova Iorque, quando foi necessário abandonar 

alguns procedimentos metodológicos e adotar outros. Por isso, é fundamental o relato 

descritivo de cada evento realizado a partir da documentação pesquisada em seus 

acervos e sites, bem como por alguns dados concedidos em entrevistas, com a 

finalidade de gerar um cruzamento entre cada evento que, equacionados, subsidiem 

dados para a análise das resenhas críticas.   

 A ideia consiste em perceber o circuito do filme brasileiro que se construiu de 

2003 a 2016 em Nova Iorque. Para tanto, é preciso ir além da reconstituição do mapa 

de exibição e interrogá-lo. É necessário identificar suas intensidades, regularidades e 
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representações. Nesta perspectiva, realizamos uma coleta de dados do período, que 

gerou tabelas com os dados específicos sobre os filmes exibidos, a qual possibilitou 

cruzamentos e realização de gráficos que nos apontam caminhos e respostas que 

dialogam com a análise presente nas resenhas críticas. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

 

O CIRCUITO EXIBIDOR DE FILMES BRASILEIROS EM NOVA IORQUE 

 





1 EM CARTAZ NA BIG APPLE 

 

Assim, os espaços de minha memória pouco a pouco se cobriam de nomes 
que, ordenando-se, compondo-se em relação uns aos outros, entrelaçando 
correspondências cada vez mais numerosas, imitavam essas acabadas 
obras de arte, onde não há? Nenhum toque que seja isolado, onde cada parte 
recebe sucessivamente das outras a sua razão de ser como lhes impõe a sua 
(PROUST, 2007, p. 584). 

 

 A ideia deste capítulo consiste em situar o leitor em relação ao objeto de 

análise. Para tanto, faremos uma apresentação de cada um dos contextos em que se 

insere, visando à delimitação do universo cartográfico que pesquisamos. Tal 

apresentação terá por base e inspiração uma narrativa etnográfica documental, 

realizada em acervos relativos às exibições e/ou web sites oficiais dos eventos. 

 Entendemos que esta descrição é parte constitutiva da pesquisa e da 

abordagem que pretendemos, na medida em que compreender a identidade de um 

contexto sociocultural concreto, em uma comunidade determinada, tem sido a tarefa 

primeira da etnografia, visando descrever os costumes e as tradições, como a origem 

grega do termo implica: Ethos (Cultura) + Graphe (Escrita). Considerando que, ao 

descrevermos o campo do objeto em estudo, estabelecemos uma relação de 

contextualização importante para a análise das questões presentes na pesquisa, 

reiteramos a compreensão de que a descrição não é figurativa, mas informativa e 

reflexiva. 

 Para tanto, etnografar requer observação participante durante alguns 

momentos do campo da pesquisa – em contato direto com o objeto de estudo. Muitas 

vezes, entrevistas podem auxiliar no registro das informações e alavancar e/ou 

apontar caminhos de interpretação, bem como cruzamentos quantitativos podem 

contribuir nesse sentido. Em nosso caso de estudo, as entrevistas realizadas e as 

análises observacionais dos eventos de exibição de filmes brasileiros em Nova Iorque, 

bem como as buscas detalhadas dos sites que divulgaram (e continuam a divulgar) 

tais eventos, suas postagens, seus clips com notícias e críticas na imprensa, servem 

como ferramentas auxiliares no intuito de complementar as informações e dados 

obtidos no campo de pesquisa. 

 A etnografia ocorre na elaboração do relato do registro das atividades 

pesquisadas/observadas em campo - a Descrição Densa, como define Clifford Geertz 

em A Interpretação das Culturas (1978, p.20) - relata/apresenta o detalhamento 
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acerca das práticas observadas na concretude do campo, a partir da leitura efetuada 

pelo pesquisador sobre o objeto de pesquisa durante o campo, possibilitando sua 

análise.  

 

Assim, há três características da descrição etnográfica: ela é interpretativa; o 
que ela interpreta é o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida 
consiste em tentar salvar o "dito" num tal discurso da possibilidade de 
extinguir-se e fixá-lo em formas pesquisáveis. (…) Há ainda uma quarta 
característica de tal descrição, pelo menos como eu a pratico: ela é 
microscópica. A análise cultural é (ou deveria ser) uma adivinhação dos 
significados, uma avaliação das conjeturas, um traçar de conclusões 
explanatórias, a partir das melhores conjeturas e não a descoberta do 
Continente do Significado e o mapeamento da sua paisagem incorpórea 
(GEERTZ, 1978, p.30-31). 

  

 O autor professa que a “análise cultural é intrinsecamente incompleta” (1978, 

p. 39), e ainda pondera que o ensaio é a mais apropriada narrativa de análise; 

entretanto, ressalta que na etnografia é importante manter a pesquisa em terreno 

firme, pois “qualquer generalidade que consegue alcançar surge da delicadeza de 

suas distinções, não da amplidão das suas abstrações” (GEERTZ, 1978, p.35).  

 Com o advento das novas tecnologias e da internet, constituiu-se nos últimos 

tempos uma Etnografia Virtual, na qual a coleta de dados realiza-se através do 

ambiente online, observando e interagindo com os diversos mecanismos disponíveis 

na rede, o que por sua vez configura uma tendência que possibilita analisar e 

responder questões que se fazem apenas presente pela via do ciberespaço; todavia 

podem, também, apontar e referir sobre as representações do mundo real. Afinal, 

como afirmou Sahlins (1979, p.08), “o homem apreende o mundo a partir de esquemas 

simbólicos que ordenam o mundo, mas que jamais são os únicos possíveis”. Em 

nossa pesquisa, tangenciamos tal linha de trabalho, na medida em que partes dos 

dados foram coletados, obtidos e verificados no espaço virtual da internet, mais 

especificamente nos sites relativos aos eventos e instituições exibidoras de filmes 

brasileiros em Nova Iorque2, bem como ponderamos como e por que esses dados 

encontram-se ali alocados, no que se refere às contribuições à investigação. 

                                                           
2 Os sites investigados foram: https://www.moma.org; http://inffinito.com/index.php/bem-vindo/; 
http://www.movingimage.us; https://www.filmlinc.org; http://anthologyfilmarchives.org; http://filmforum. 
org; https://www.angelikafilmcenter.com/nyc; https://www.citycinemas.com/paris/showtimes-and-
tickets/now-playing; http://tisch.nyu.edu; https://www.gc.cuny.edu/Home; http://www.columbia.edu; 
http://www.festivaldorio.com.br/br/o-festival/; http://www.festivaldorio.com.br/br/o-festival/quem-somos; 
http://www.indiewire.com; https://www.braziliantimes.com; https://www.cinematropical.com; http:// 
cinelatinony.blogspot.com; https://www.cineaste.com/; http://www.documentary.org; http://artdaily. 
com/; https://www.broadwayworld.com; https://www.villagevoice.com/culture/film/; https://www. 
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Considerando a pesquisa de dados enquanto parte fundamental para entender como 

certas narrativas críticas produzidas constituem construções culturais, na análise 

pretendida nesta tese, o primeiro contato com o site do BRAFF e com a coleção do 

acervo do MoMA Premiere Brazil (eventos exibidores inicialmente pesquisados), 

colocou-nos diante de algumas questões comuns, como, por exemplo: os clippings 

não pareciam trazer muitas informações acerca do evento, pois no caso do site - 

estava desatualizado, e no caso do acervo MoMA encontrava-se desorganizado, com 

os documentos soltos dentro das pastas catalogadas por ano, em virtude de ainda 

não estarem catalogados individualmente; observamos também que, para algumas 

edições, as pastas são inexistentes (2004, 2008, 2011 e 2012). Encontramos apenas 

alguns e-mails datados de 2004 na pasta de 2005 e três páginas de documentos 

datados de 2008 na pasta de 2007 - situação que foi reportada ao arquivo MoMA do 

Film Department. Outro aspecto acerca do conjunto de documentos pesquisados no 

Acervo MoMA, no que tange a sua totalidade, diz respeito à regularidade da natureza 

dos documentos arquivados desses eventos, tipo de material/informação presente em 

determinada pasta que não necessariamente está presente nas outras. Assim, 

quando a investigação nos outros espaços de exibição mostrou-se limitada à pesquisa 

online, em sua quase maioria, buscamos coletar os dados sob todas as facetas 

apresentadas, na intenção de montar o quebra-cabeças do circuito exibidor.   

 Nesse processo, algumas peças continuam ausentes – mesmo que não nos 

impeçam de visualizar a imagem em plano geral. As informações coletadas e a 

observação realizada durante o período de residência na cidade de Nova Iorque nos 

possibilitaram uma maior aproximação destes buracos, bem como a descoberta de 

pontes para atravessá-los. As exibições universitárias e comercias são a grande 

ausência – porém não deixam de ser indícios, que combinados com os materiais 

existentes, contribuem para que possamos configurar o circuito de exibição como um 

todo.  

 Ao refletir sobre a exibição de filmes brasileiros em Nova Iorque, a qual permitiu 

que filmes expoentes e não expoentes no Brasil obtivessem visibilidade pública 

                                                           
nytimes.com/section/movies; http://www.huffingtonpost.com; http://www.brazilianvoice.com/category/ 
bv_noticias/artes-e-entretenimento; http://www.brazilianpress.com; https://www.timeout.com/newyork/ 
movies; https://ancine.gov.br; https://www.youtube.com; http://www.heloisatolipan.com.br; https:// 
cinema.uol.com.br/; http://www.filmfestivals.com; http://cultura.estadao.com.br; http://g1.globo.com/ 
pop-arte/cinema/; http://jornalggn.com.br; http://www.brasil.gov.br/cultura; http://www. 
agenciapetrobras.com.br; http://nypost.com/.  
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internacional, percebemos que havia bem mais do que um rol de filmes a ser 

analisados, mas a relação deste circuito e o que se diz sobre ele - quando se diz. 

 Assim, durante o processo de pesquisa, procurei registrar o máximo de facetas 

possíveis - pois em muitos momentos - elas estão e/ou foram silenciadas, numa 

tentativa de dialogar com esse vácuo para conseguir perceber e compreender seus 

ecos, no intuito de elaborar, para além da cartografia territorial, também uma 

cartografia que apontasse temas, circuitos produtores, gêneros e realizadores 

destacados, entre outros marcadores. 

 Os eventos constituintes do objeto em estudo foram agregando-se à 

investigação concomitantemente ao trabalho de campo, na prática da observação e 

da pesquisa documental através de acervos físicos e virtuais. Assim, após determinar 

o fechamento deste processo de coleta de dados, por que sempre é possível encontrar 

mais um detalhe que nos levará a outro ponto ou questão; eis aqui o desenho 

desenvolvido, na ordem de contato com cada um dos eventos a serem relacionados.  

 

1.1 MUSEUM OF MODERN ART IN NEW YORK 

 

 De acordo com a investigação realizada nesta tese, o evento pioneiro de 

exibição de filme brasileiro em Nova Iorque no século XXI, com significativa 

importância, especialmente pela qualidade da curadoria e o renome da instituição 

organizadora, foi Premiere Brazil, uma mostra de filmes do Museum of Modern Art 

(MoMA) foi realizada de 2003 a 2012. O MoMA Premiere Brazil seguiu um formato 

que exibia os filmes recentes e variados produzidos no Brasil anualmente em paralelo 

a uma retrospectiva de um diretor brasileiro com obra e carreira consistente. A duração 

das edições girou em torno de sete a quinze dias, em geral com um evento cultural 

(palestra, show, etc.) aberto ao público mediante pagamento do ingresso do cinema. 

Toda a programação era disponibilizada no MoMA web site e nos folders de 

divulgação do cinema do Museu, que possui duas salas de projeção.  

 No período de 2003 a 2016, identificamos alguns registros de exibições de 

filmes brasileiros nas salas do MoMA, em diversas mostras, séries e, em alguns casos, 

exibições individuais.   
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1.1.1 Premiere Brazil 2003 

  

 Tendo em vista que em 1998 o Museu de Arte Moderna em Nova Iorque exibiu 

70 filmes brasileiros em uma série retrospectiva intitulada Cinema Novo e Beyond3, 

com certeza a mais extensa e abrangente mostra de cinema brasileiro já exibida nos 

Estados Unidos, a qual obteve um público espectador significativo. Podemos 

compreender o “natural” interesse e empenho em organizar uma mostra anual de 

cinema brasileiro em Nova Iorque, alguns anos depois. Nesse contexto, divulgou a 

Premiere Brazil 2003 sinopse do evento em seu site. 

 

In 1998, The Museum of Modern Art’s comprehensive Cinema Novo and 
Beyond retrospective brought New York audiences up to date on the ever-
changing Brazilian film scene. Since then, with the increased popularity of the 
Rio de Janeiro International Film Festival (the sixth largest cinema fest in the 
world), the Brazilian film industry has grown ever stronger, witnessing the 
emergence of several new talents as well as making it possible for many of its 
veteran directors to continue working. Now MoMA introduces the first of what 
will be an annual film presentation, Premiere Brazil!, whose title is drawn from 
the name of a section of the Rio festival that presents the most original and 
accomplished new films coming out of movie-happy Brazil4.  

 

 A curadoria da Premiere Brazil, sob a direção de Jytte Jensen, em seu processo 

de elaboração da MoMA Premiere Brazil 2003, contou com a equipe do Departamento 

de Cinema e Mídia (Department of Film and Media) do MoMA e com a colaboração 

de profissionais pertencentes ao meio cinematográfico brasileiro, como: Ilda Santiago, 

Diretora do Festival de Cinema International do Rio de Janeiro (Rio Filme); Claudia 

Dutra, do Brazilian Film Festival of Miami e a consultoria de Fabiano Canosa. Inclusive, 

o nome do festival foi inspirado no Festival do Rio, como declarado na citação anterior.  

A documentação acessada no acervo MoMA indica que a ideia de uma mostra anual 

de filmes brasileiros sediada no MoMA foi proposta em março de 2003 pelo Festival 

                                                           
3 MoMA. Press Release Cinema Novo e Beyond, produzido pelo Departamento de imprensa do MoMA. 

New York, 1998. Disponível em: <http://www.brazzil.com/pr3nov98.htm>. 
4 Tradução livre da autora: “Em 1998, uma abrangente retrospectiva - Cinema Novo and Beyond, do 

Museu de Arte Moderna (MoMA) trouxe uma atualização ao público de Nova Iorque sobre o que mudou 
(ever-changing) na cena do cinema brasileiro. Desde então, com a crescente popularidade do Festival 
Internacional de Filme do Rio de Janeiro (Rio Filme) - o sexto maior festival de cinema no mundo - 
conforme dados em 2003, a indústria de cinema brasileira tem crescido fortalecida, testemunhando a 
emergência de diversos novos talentos, bem como tornando possível para muitos de seus diretores 
veteranos continuar trabalhando. Agora o MoMA apresenta a primeira, do que será uma mostra anual 
de filmes, Premiere Brazil, da qual o título provém do nome de uma sessão especial do Rio Filme que 
apresenta a mais original e bem sucedida série de novos filmes emergentes do Brasil”   Ver:  MoMa 
web site: https://www.moma.org/calendar/film/811. 
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do Rio e pelo Brazilian Film Festival of Miami, que projetavam realizar a mostra com 

três a cinco dias de duração em julho de 2003, com o título sugerido “Views of Brazil” 

(Ver Anexo A). Na análise documental, percebe-se o ‘nascimento’ da MoMA Premiere 

Brazil, elaborada inicialmente pela comunicação entre Jytte Jansen e Ilda Santiago - 

com a anuência das outras partes envolvidas no projeto. 

 No âmbito da produção do evento, especificamente quanto ao financiamento, 

a mostra foi efetivada pelo apoio e patrocínio de: The International Council of The 

Museum of Modern Art, The J.M. Kaplan Fund, The New York Times, JP Morgan 

Chase, Cineric, Consulate General of Brazil in New York, Roger Smith Hotel, Denise 

Simon and Paulo Vieira da Cunha, New York City Department of Cultural Affairs, 

Partnership for Parks, EMBRATUR, TAM Brazilian Airlines, TurisRio, Plataforma 

Churrascaria, Circus Restaurant, Knitting Factory, Pirassununga and Sambazone5. 

 O orçamento foi variável, em média girando em torno de 20 mil dólares por 

edição, segundo documentos verificados no acervo MoMA Premiere Brazil de 2003 a 

2012 (Ver Anexo B). O budget foi acessado nos arquivos somente no ano de 2007. 

No entanto, através dos e-mails verificamos algumas indicações: há uma previsão 

básica para ano 2003 do departamento de finanças do MoMA de que se necessitariam 

angariar 10 mil dólares para a realização da edição; de que nos anos de 2004, 2005 

e 2006  foram doados 15 mil dólares da Lee Foundation para a mostra. Ainda registra-

se, na conversação, em alguns e-mails, os valores de determinadas despesas, que 

por sua vez também são indicadores de budget, mesmo que menos precisos. 

 A programação do evento em 2003 pautou um breve panorama da criatividade 

e diversidade do cinema contemporâneo brasileiro. Transcorreu durante o período de 

uma semana no mês de julho - 23 a 28, no MoMA Filmes, alocado no The Gramercy 

Theatre6, com diversos filmes apresentados pelos seus diretores, com a projeção do 

histórico O dragão da maldade contra o santo guerreiro (1969), encerrando a mostra.  

A noite de abertura foi realizada no Socrates Sculpture Park, no dia 23, com a exibição 

do filme Houve uma vez dois verões (2002) de Jorge Furtado7. Observe que este 

                                                           
5 Os patrocinadores e apoiadores mantêm-se os mesmos em quase todas edições, com alterações 

pontuais a cada ano. No entanto, buscaremos apontar quando houver mudanças nestas instancias.  
6 Teatro Gramercy. (127 E 23 Street entre as Avenidas Lexington e Park) foi utilizado como espaço de 

projeção provisório durante a renovação da sede do museu, localizada n 11 W 53 Street (entre a 5a e 
6a Avenidas). 
7 Os filmes participantes do circuito exibidor pesquisado serão referidos neste texto por seu título original 

em português, acrescidos do ano de produção e nome do diretor. O título traduzido para o inglês 
constará na listagem das sinopses dos filmes exibidos apresentadas por ordem alfabética (Ver 
Apêndice A). 
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parque situa-se no distrito do Queens, mais precisamente em Astoria - bairro 

conhecido por agregar grande parte da comunidade brasileira que reside na cidade 

de Nova Iorque. O evento e a projeção ao ar livre na noite de abertura foram 

produzidos pelo Socrates Sculpture Park como parte de sua 50ª série internacional de 

filmes, em colaboração com o Museu de Imagem em Movimento e da Cinema 

Tropical. 

 A headline do release para imprensa, enviado pelo Museum of Modern Art pela 

ocasião do lançamento da primeira MoMA Premiere Brazil 2003, apresenta em 

detalhes toda a programação, que considera os melhores filmes brasileiros rodados 

nos últimos tempos, e, novamente, aponta a intenção de que o evento se constitua no 

futuro em uma mostra anual, bem como destaca a contribuição da parceria com o 

Festival do Rio na curadoria. 

 

Brazil Cinema: The Best Shots 
In Premiere Brazil, MoMA introduces the first of what will be an annual film 
presentation whose title is drawn from a sidebar of the Rio festival that 
presents the most original and accomplished new films from a country that is 
becoming as well known for its accomplishments on the screen as on the 
soccer field8 (MoMA, 2003). 

 

 O primeiro contato com a Premiere Brazil ocorreu em junho de 2004, quando a 

pesquisadora residia em Nova Iorque. Enquanto espectadora, cinéfila e sócia do 

MoMA (o que lhe garantia o direito de entradas gratuitas e reserva antecipada do 

ingresso) participou de todo o evento, podendo já naquela época observar a dinâmica 

que se estabelecia durante evento: o contexto pré e pós-exibição, as falas do público 

participante e realizadores presentes – pois foi difícil perder o treino do olhar 

antropológico, buscado durante anos de atuação acadêmica no campo da 

antropologia visual. Consideramos que, mesmo sem intenção, um objeto de estudo 

chega ao pesquisador - sem que ele o saiba ou programe, muitas vezes. E esse foi o 

caso com o cinema brasileiro em Nova Iorque. E esta é a parcialidade que, mesmo 

depurada pelo rigor científico, estará sempre presente na trajetória desta investigação.  

Por outro lado, percebe-se a existência de certa empatia (ou mesmo simpatia) por 

parte de um público que não é formado unicamente por brasileiros, em relação ao 

                                                           
8 Cinema do Brasil: as melhores tomadas. No Premiere Brasil, o MoMA apresenta a primeira mostra 

anual de filmes, cujo título é extraído de uma sessão do Festival do Rio que apresenta os mais recentes 
e originais filmes realizados de um país que está se tornando também conhecido por suas realizações 
na tela como no campo de futebol. 
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sucesso dos próprios eventos relacionados ao cinema brasileiro. Esta simpatia pode 

ser ora crítica ora otimista, mas parece caracterizar, em alguma medida, as formas de 

contato desse público com os diferentes imaginários de Brasil e de cultura brasileira. 

Por isso, entender como essas construções se processam e que imaginários 

elaboram-se neste encontro entre o homem (sujeito) e o filme brasileiro (ficção e/ou 

documentário) constituíram-se possibilidades desta investigação.  

 Por que o evento atiçou curiosidades? Por que participar dos eventos em todos 

os anos possíveis? Por que tornar-se um objeto de estudo no doutorado? Muitas são 

as razões que levaram a essa trilha e, dentre elas, o interesse pelo cinema brasileiro 

e uma percepção acerca de como as diferentes comunidades étnicas se organizam 

pelas suas expressões culturais (para além da língua, alimentação e religião) em Nova 

Iorque. Contudo, a fundamental razão está relacionada à sua audiência no que tange 

ao debate e à regularidade dos participantes, que nos levaram a perceber o brilho nos 

olhos das pessoas, as emoções nas opiniões, em um misto de alegria e prazer.  

 Note-se que, mesmo sem um objetivo especifico de estudo, na época,  a 

pesquisadora encontrava-se numa posição não muito diferente da que um 

antropólogo pode-se colocar em campo. Na época, não conhecia quase ninguém ali, 

tinha chegado há pouco na cidade, com o objetivo de melhorar o inglês. Conhecia 

poucos brasileiros e os estrangeiros que conhecia não estavam presentes - com 

exceção de dois colegas japoneses que curtiram a ideia e assistiram a um filme cada 

um. A motivação era diferenciada: um deles adorava música brasileira; o outro era 

artista plástico e se interessou por conhecer o cinema do Brasil. Então, durante quase 

todo o tempo do festival, a atitude consistia em observar a dinâmica do evento - porque 

essa se dava no pré-intervalo e pós-projeção do filme. Na lembrança da pesquisadora, 

um certo espanto (na época) ao perceber que as pessoas que questionavam com 

perguntas mais especificas e técnicas aos diretores durante a apresentação do seu 

filme eram estrangeiros. Inquietava a pouca exposição dos brasileiros no debate. Com 

o tempo, percebemos que, para a maioria da plateia brasileira que ali estava, não era 

o debate técnico que importava, mas a imersão na imagética do filme. Considerando 

que: 

 

Aquilo de que me sirvo para tomar minhas distâncias em relação à imagem, 
é isso, afinal de contas, o que me fascina: sou hipnotizado por uma distância 
e essa distância não é crítica (intelectual): é, se assim se pode dizer, uma 
distância amorosa (BARTHES, 1987, p.294).  
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 Afinal, no escurinho do cinema, o distanciamento com o filme conforma-se 

sempre relativo, se considerada a percepção visual do sujeito que o assiste. Como diz 

Jaques Aumont (2002, p.14), a percepção visual - o olhar, é uma atividade complexa, 

de fato, inseparável das funções psíquicas, o intelecto, a cognição, a memória, o 

desejo, na qual “o prazer não pode ser descrito, apenas experimentado” (AUMONT, 

2002, p.102). Claro que muitos dos espectadores brasileiros se importavam com as 

questões mais técnicas e teóricas, mas estes em geral já tinham essas informações, 

seja por que eram ligados ao mundo do cinema, seja por que eram leitores da 

imprensa brasileira. 

 Sei que para o leitor esse preâmbulo pode parecer um desvio. E o é, mas 

acredito que na etnografia não podemos ignorar os desvios, pois são eles, algumas 

vezes, que nos levam a descobrir outros pontos de vista sobre o objeto. No caso do 

desvio acima, o ponto de vista está no quanto a observação nos pode ‘estocar’ no 

sentido de trazer e acumular informações sobre um contexto específico. Assim, ao 

tratar da Premiere Brazil 2003, mesmo não tendo presenciado a mostra, acredito que, 

a partir dos dados documentais e das poucas frases obtidas em entrevistas, e nas 

conversas nas quais se tentou obter entrevistas, mas não se efetivaram, posso captar 

e relacionar questões presentes nesse evento que dizem respeito à cartografia que 

busco identificar e aos imaginários que se estabelecem a partir da curadoria desses 

eventos, por que os filmes são como catapultas para construção imaginária de Brasil, 

de brasilidade. Por exemplo, a curadoria do MoMA escolheu filmes “novos” e 

“inovadores” para essa primeira mostra. No entanto, são poucos os diretores 

selecionados que não têm uma trajetória de médio a longo prazo no mercado de 

cinema brasileiro. Podemos citar aqui alguns exemplos: Jorge Furtado, diretor e 

roteirista com um caminho de pelo menos 30 - criou a Casa de Cinema de Porto 

Alegre; Anna Muylaert, cineasta, roteirista e diretora de televisão, também conta com 

um longo tempo de carreira; Eduardo Coutinho, talvez seja um dos nomes mais 

conhecidos no documentário brasileiro; Domingos de Oliveira, com um percurso no 

teatro e no cinema reconhecido no Brasil dentro de seu estilo; João Jardim e Walter 

Carvalho têm trajetórias conceituadas por sua atuação técnica no campo audiovisual; 

Glauber Rocha. diretor que mais que representa o Cinema Novo Brasileiro. Eu diria, 

então, que essa grande “catapulta” foi bem pensada não só no que refere aos seus 

diretores, mas também por que, de certa forma, premiou a produção de cinema do 
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Brasil em quase todas suas regiões e gêneros - de Sul ao Norte. E a apresentação 

geral da programação que o MoMA organiza para a imprensa reflete essas escolhas 

e intenções (mesmo que inconscientes): 

 

The films in the exhibition range from the crowd-pleasing romantic comedy 
Houve Uma Vez Dois Verões (Two Summers) to Edifício Master (Master: A 
Building in Copacabana, 2002), a documentary on the checkered lives of 
inhabitants of a large apartment block near Copacabana beach. The opening 
night film Janela da Alma (Window of the Soul, 2001), João Jardim and Walter 
Carvalho's deeply moving, wise, and funny documentary on visual impairment 
that includes interviews with José Saramago, Oliver Sacks, Agnès Varda, and 
Wim Wenders, is yet another example of the impressive achievements by 
Brazil's documentary filmmakers. Director Jardim will be present to introduce 
the film. Other titles in the exhibition include José Joffily's tender treatment of 
illegal Brazilian immigrants in New York in Dois Perdidos Numa Noite Suja 
(Two Lost in a Dirty Night, 2002), and Domingos Oliveira's Separações 
(Breaking Up, 2002), a delightful romantic comedy. Alain Fresnot's Desmundo 
(2002), the only period film in the exhibition, gives an account of a remarkable 
chapter in the history of Portugal and Brazil. Set in 1570, the film follows a 
group of orphans sent to Brazil by the queen of Portugal to marry the first 
colonizers. The setting for Anna Muylaert's Durval Discos (Durval Records, 
2002), a quirky tale of kidnapping and domestic disharmony, is a record shop 
that provides the lively soundtrack for this dark comedy. The exhibition 
concludes with a screening of Glauber Rocha's 1969 revolutionary folk epic 
Antônio das Mortes (O dragão da maldade contra o santo guerreiro), which 
won Rocha the Best Director award at Cannes that year; and introduces one 
of Brazil's foremost experimental filmmakers, Carols Adriano, with one of his 
latest intricately composed works Militância9 (MILITANCY, 2002). 

 

 Considerando que a empreitada de realizar uma mostra específica de um país 

latino americano em Nova Iorque é, por si só, desafiadora, em especial sobre um país 

“continental" como o Brasil, que congrega tantas e diferentes nuances culturais ao 

longo de seu território, verificamos, através da análise dos e-mails durante a produção 

                                                           
9 Tradução livre da autora: “Os filmes na exposição vão desde a comédia romântica Houve Uma Vez 

Dois Verões a Edifício Master (2002), um documentário sobre a vida em diferentes cores dos habitantes 
de um grande bloco de apartamentos perto da Praia de Copacabana. O filme da noite de abertura, 
Janela da Alma (2001), documentário profundamente emocionante e engraçado, de João Jardim e 
Walter Carvalho sobre deficiência visual, que inclui entrevistas com José Saramago, Oliver Sacks, 
Agnès Varda e Wim Wenders e é mais um exemplo das realizações impressionantes dos 
documentaristas brasileiros. O diretor Jardim estará presente para apresentar o filme. Outros títulos da 
exposição incluem o sensível tratamento de José Joffily sobre imigrantes ilegais brasileiros em Nova 
Iorque em Dois Perdidos Numa Noite Suja (2002) e Separações de Domingos Oliveira (2002), uma 
deliciosa comédia romântica. O Desmundo de Alain Fresnot (2002), o único filme de época da 
exposição, contabiliza um capítulo notável da história de Portugal e do Brasil. Em 1570, o filme segue 
um grupo de órfãs enviados ao Brasil pela rainha de Portugal para se casarem com os primeiros 
colonizadores. O cenário para Durval Discos de Anna Muylaert (2002), uma história peculiar de 
sequestro e desarmonia doméstica, é uma loja de discos que fornece a trilha sonora animada para esta 
comédia obscura. A exposição conclui com um rastreio do popular épico revolucionário, O Dragão da 
Maldade contra o Santo Guerreiro (1969) de Glauber Rocha, o qual ganhou o prêmio de Melhor Diretor 
em Cannes naquele ano; e apresenta um dos mais importantes cineastas experimentais do Brasil, 
Carlos Adriano, com uma de suas mais elaboradas obras, Militância (2002)”. 
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do evento, e que foram pesquisados no acervo do MoMA, que o objetivo em traçar um 

panorama eficiente e reconhecido foi um norte da curadoria. Nas palavras de Jytte 

Jensen:  

 

It is a great pleasure to follow up on MoMA's Cinema Novo and Beyond 
retrospective (1998) with this collaboration between the Department of Film 
and Media, Rio de Janeiro International Film Festival, Brazilian Film Festival 
of Miami, and Cinema Tropical presenting contemporary work. We are very 
much looking forward to following the energetic Brazilian film industry in the 
coming years and to bring to New York the finest examples of a cinema 
blessed with a great past and looking into a bright future10. 

 

 No trabalho de campo documental realizado, verificamos o diálogo efetivo entre 

os colaboradores, em especial com Ilda Santiago, em termos de indicações de filmes 

com potencial a serem exibidos. É importante ressaltar que aspectos econômicos e 

legais para a efetivação da projeção dos filmes também eram levados em conta. 

Nesse quesito, a intermediação dos colaboradores brasileiros foi importante, o que 

denota o interesse em exibir o cinema brasileiro para além de suas próprias fronteiras 

e, também, no caso que estudamos, a vontade de dar maior visibilidade ao cinema 

brasileiro em Nova Iorque, e, talvez, fundar bases pra a constituição de um circuito 

exibidor mais regular. Segundo expressa a declaração de Ilda Santiago: “We have 

long been looking for ways to give Brazilian cinema more visibility”11. 

 O contexto histórico no Brasil e nos EUA quando da criação do MoMA Premiere 

Brazil, em 2003, é bastante elucidativo para compreendermos a reunião de forças 

para a efetivação desta mostra. No início do século XXI tivemos, tanto no Brasil como 

nos EUA, um momento de otimismo econômico, com circulação de capital e de boas 

relações diplomáticas entre os dois países. O Estado brasileiro estava em uma fase 

de mudança - com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, com medidas efetivas 

relativas ao crescimento econômico, promovendo também medidas de incentivo e 

investimento no âmbito da Cultura e Educação, o que reverberou na visibilidade do 

país no exterior. Nos EUA, mais especificamente em Nova Iorque, economicamente 

muitos investimentos eram feitos e comercializados, e, no que tange ao aspecto 

                                                           
10 Tradução livre da autora: “É um grande prazer darmos seguimento à retrospectiva Cinema Novo e 

Beyond do MoMA (1998) com esta colaboração entre o Departamento de Filmes e Mídia, o Festival 
Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, o Festival de Cinema Brasileiro de Miami e Cinema Tropical 
apresentando trabalhos contemporâneos. Estamos muito ansiosos para seguir a energética indústria 
do cinema brasileiro nos próximos anos e trazer para Nova Iorque os melhores exemplos de um cinema 
abençoado com um passado excelente e olhar para um futuro brilhante.” 
11 Tradução livre da autora: Há muito que procuramos formas de dar visibilidade ao cinema brasileiro. 



46 

 

sociocultural, a cidade vivia algumas mudanças em função do atentado de 11 de 

setembro de 2001, já que, após a tragédia, intensifica-se o policiamento em 

Manhattan, mas a cidade continua cosmopolita - recebendo turistas e migrantes 

(documentados ou não) com diferentes etnias presentes em Nova Iorque seguindo 

seu cotidiano cultural sem mudanças. Ou seja, a cidade não se fechou ao exterior, ao 

diferente - apesar do trauma.  

 No contexto mais específico de Brasil e Nova Iorque no mundo do cinema, a 

passagem do século XX ao século XXI também experiencia mudanças e crescimento 

das produções. Por um lado, pondera-se a influência da tecnologia no processo da 

realização fílmica, no que tange ao acesso aos meios e possibilidades de criação; e 

por outro, principalmente no caso do Brasil, as mudanças nas políticas públicas 

relativas ao audiovisual levam a uma presença mais efetiva de incentivos e 

investidores nacionais e estrangeiros na produção de cinema (seja por patrocínio e/ou 

convênios privados ou por editais públicos). Tais transformações iniciaram, segundo 

Gatti (2001, p. 32), marcadamente, com o fechamento da Embrafilme, por Fernando 

Collor de Mello, em 16 de marco de 1990, impondo a todos os envolvidos no cinema  

brasileiro (realizadores, produtores, distribuidores, exibidores) “um esforço para 

reconquistar uma composição política, que permitisse uma re-aglutinação das forças 

em torno de uma pauta, de um projeto mínimo para a atividade“. Verifica-se, também, 

que alguns filmes brasileiros ganharam destaque no final dos anos 1990, como: 

Central do Brasil (1998) de Walter Salles, dentro deste contexto que se denominou o 

Cinema da Retomada.  

 

A produção cinematográfica no Brasil enfrentou uma grave crise no início dos 
anos 90, após a extinção dos órgãos estatais financiadores e fiscalizadores 
(Embrafilme e Concine). Devido à implantação de medidas de renúncia fiscal, 
que se traduziram num significativo aumento da produção de filmes, o cinema 
brasileiro “retomou o fôlego” e passou a ser conhecido como o Cinema da 
Retomada. Através das movimentações internas do campo cinematográfico 
e de seu constante diálogo com o Estado, essas medidas foram 
aperfeiçoadas e incorporadas a um novo órgão estatal, a Agência Nacional 
de Cinema (ANCINE) criada em 2001 e efetivada em 2002 (MARSON, 2006, 
p. 8). 

 

 Acerca do Cinema da retomada, um trabalho pioneiro abordando este momento 

na cinematografia brasileira contemporânea, do ponto de vista dos cineastas, 

referindo as questões políticas, estéticas e da produção foi a pesquisa Cinema da 

Retomada: Depoimentos de 90 cineastas dos anos 90 coordenada por Lúcia Nagib 
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(2002), que apresenta um panorama da produção do Cinema da Retomada. As 

entrevistas com os 90 cineastas, em seu conjunto, expressam que “a ideia que se 

consolidou foi a retomada de uma produção audiovisual independente” (GATTI, 2001, 

p. 32) 

 

A lista de filmes do chamado Cinema da Retomada é extensa e variada em 
termos temáticos e estéticos. Nesse sentido, a Retomada não se configurou 
como um movimento cinematográfico, que apresentasse uma plataforma 
política ou uma unidade estética. Pode sim ser caracterizado como um 
momento do cinema nacional em que os investimentos advindos das leis de 
incentivo proporcionaram uma ampliação da produção de filmes, de novos 
diretores e de uma grande diversidade de propostas (CATELLI; CARDOSO; 
2009; p. 1). 

 

 Então, na continuidade do cinema de retomada, na primeira década do século 

XXI o cinema nacional desponta em sua fase emergente, e encontra na curadoria do 

MoMA interesse e apoio para mostrar parte de sua produção. Afinal, o “Brazilian 

cinema has emerged in recent years through the imposition of screening and 

production quotas as well as sheer talent, to occupy places in several critics' "Best Of" 

lists as well as attaining commercial success”12 (MoMA, 2003).   

 É importante observar que, ao acreditar nessa emergência do cinema brasileiro 

daquele momento, o MoMA reitera tal crescimento, e, talvez, tenha contribuído para 

impulsionar um pouco mais o que se articulava em termos de mercado brasileiro, pois 

constitui por si só um local privilegiado e renomado de visibilidade para o filme 

brasileiro. Apesar do caráter de inferência desta nossa afirmação, o que verificamos 

na dinâmica da observação e nos documentos analisados foram construções verbais 

elogiosas e otimistas em relação ao futuro. Por exemplo:   

 

Since then, a number of factors have combined to elevate the profile of 
Brazilian cinema worldwide: state-supported financial incentives to encourage 
local film production; the increased popularity of the Rio de Janeiro 
International Film Festival and its sister festival, the Brazilian Film Festival of 
Miami; the emergence of several new talents such as Karim Ainouz's Madame 
Satã (2002), and Kátia Lund and Fernando Meirelles's Cidade de Deus (City 
of God, 2002), and the consolidation of the reputations of other, more 
established directors13 (MoMA, 2003). 

                                                           
12 Tradução livre da autora: O cinema brasileiro surgiu nos últimos anos através da imposição de 

quotas de seleção e produção, bem como de talentos, para ocupar lugares nas listas de "melhores" de 
vários críticos, além de alcançar o sucesso comercial. 
13 Tradução livre da autora: Desde então, vários fatores mesclaram-se para elevar o perfil do cinema 

brasileiro amplamente pelo mundo: incentivos financeiros subvencionados pelo Estado para encorajar 
a produção cinematográfica local; a crescente popularidade do Festival Internacional de Cinema de Rio 
de Janeiro e seu festival irmão, o Festival de Cinema Brasileiro de Miami; o surgimento de vários novos 
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 Na análise dos textos produzidos e acessados no arquivo do MoMA, bem como 

na observação de inúmeras edições da mostra MoMA, consideramos que foi 

exatamente essa crença, esse entusiasmo, permeado por certa admiração pelo 

cinema brasileiro e sua indústria em progresso, que consolidou a mostra anual MoMA 

e a fez acontecer por 12 anos consecutivos.  

 A primeira edição da Premiere Brazil consistiu em uma exibição de filmes 

brasileiros contemporâneos, apresentada pelo Museu de Arte Contemporânea em 

Nova Iorque e que se pretendia/anunciava anual. Reunindo oito trabalhos dentre 

ficção e documentários recentes e inovadores de diretores brasileiros, foram 

projetados nas salas de cinema do Gramercy Theatre. Na programação da MoMA 

Premiere Brazil 2003, estavam os seguintes filmes: Houve uma vez Dois Verões, de 

Jorge Furtado; Dois perdidos em uma noite suja, de José Joffily; Durval Discos, de 

Anna Muylaert; Janelas da Alma, de João Jardim e Walter Carvalho; Edifício Master, 

de Eduardo Coutinho; Separações, de Domingos de Oliveira; Desmundo, de Alain 

Fresnot; Militância, de Carlos Adriano; O Dragão da Maldade Contra o Santo 

Guerreiro, de Glauber Rocha (Ver Apêndice B - programação detalhada da Premiere 

Brazil 2003). 

 No que refere à acessibilidade das salas de cinema em geral - todas elas 

equipadas com elevadores e rampas, saídas de emergência e demais itens exigidos 

– este acesso configura-se mais restrito quando se fala da acessibilidade econômica. 

Porém, no caso da mostra em questão, encontramos características de maior 

popularização, pois o ingresso custava14 abaixo do preço médio da maioria das salas 

comerciais (sendo um ingresso válido para todas as sessões do dia - em média duas), 

oferecendo desconto para estudantes e idosos credenciados, além de entrada gratuita 

para membros. O cinema do MoMA, toda sexta-feira, após às 16h, é gratuito para 

qualquer pessoa - e em geral ocorrem duas sessões nas sextas neste período, 

facilitando o acesso a quem tem poucos recursos. Ainda tem a facilidade de compra 

com antecedência, pagando uma taxa simbólica em relação às taxas de conveniência 

                                                           
talentos, como Madame Satã de Karim Ainouz (2002) e Cidade de Deus (2002) de Fernando Meirelles 
e Kátia Lund, e a consolidação da reputação de outros diretores mais estabelecidos. 
14 Entrada adulto diária: 12 dólares; idosos e estudantes com identificação: 8.50 dólares. Crianças até 

16 anos: Gratuito. Para as sessões após as 16h contribuição espontânea. Sócios: gratuito. Reserva de 
ingresso: 0,50 centavos pelo serviço. 
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cobradas por outros cinemas e teatros do mercado cultural local. A bilheteria fica 

aberta durante o horário do Museu de Arte Moderna em Nova Iorque. 

 

1.1.2 Premiere Brazil 2004 

 

 Como dito anteriormente, as edições do MoMA Premiere Brazil seguem um 

formato similar a cada ano, com algumas diferenças na quantidade de filmes e datas 

de exibição, bem como locais e os eventos paralelos que proporcionam. Assim, a 

edição de 2004, que ocorreu de 23 a 29 de junho, e suas projeções foram 

apresentadas nas salas do Film Fórum15, um dos locais temporários que o MoMA 

utiliza para dar prosseguimento aos seus programas de mídia e filmes até a reabertura 

do museu no centro de Manhattan, em 20 de novembro de 2004. 

 A Premiere Brazil 2004 selecionou filmes que incluíram narrativas ficcionais e 

documentários que, mais uma vez, traçaram um panorama do mais recente cinema 

brasileiro. O sistema da programação seguiu na mesma linha enunciada no capítulo 

anterior. A projeção de abertura apresentou a estreia mundial do filme Filhas do Vento 

(2004), de Joel Zito Araújo, e a projeção de encerramento reapresentou um filme 

marco do cinema brasileiro - O Pagador de Promessas (1962), do diretor Anselmo 

Duarte, vencedor em Cannes da Palma de Ouro como melhor filme.   

 Nessa edição, a curadoria da mostra MoMA Premiere Brazil destacou dois 

filmes, um longa e um curtametragem, na medida em que colocou em cartaz suas 

projeções por uma semana corrida16. São eles: Filhas do Vento (2004), uma lírica 

história de redenção amorosa entre irmãs, mães e filhas, que se passa no interior 

mineiro, onde os fantasmas da escravidão e do racismo acentuam os dramas de forma 

sutil e poderosa, com o maior elenco de atores negros já vistos em uma produção 

brasileira; e, A Pessoa é para o que Nasce (2003), um documentário sobre três irmãs 

cegas que viveram a vida cantando e tocando ganzá em troca de esmolas nas cidades 

e feiras do nordeste brasileiro, dirigido por Roberto Berliner.  

 Os outros títulos selecionados para a mostra de cinema brasileiro do MoMA 

incluíram: Narradores de Javé (2002), que conta a estória de uma comunidade com 

                                                           
15 Localizado em 209 West Houston Street, Manhattan, New York. 
16 Fato incomum em uma mostra e também no mercado exibidor americano, quando se trata um filme 

brasileiro. Durante a pesquisa, verificamos que a média geral de tempo em cartaz para um filme quando 
é lançado nos EUA gira em torno de  3 a 4 dias. 
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maioria quase absoluta analfabeta - só o carteiro sabe ler e escrever, que procura 

salvar sua cidade  que será submersa por causa da construção de uma represa; Fala 

Tu (2003), um documento sobre três músicos amadores, moradores da Zona Norte 

carioca que têm em comum a paixão pelo rap, revelando as dificuldades pelas quais 

os cantores passam para concretizar seus sonhos e a relação com o trabalho e a 

música; O Prisioneiro da Grade de Ferro (2003), um filme documentário sobre presos 

no Centro de Detenção Carandiru que começaram a gravar suas vidas diárias com 

câmeras de vídeo, dirigido por Paulo Sacramento; Glauber, O Filme, Labirinto do 

Brasil (2003), tem origem na filmagem do enterro de Glauber, em agosto de 1981, só 

concluído após 20 anos, em virtude do veto da mãe de Glauber em publicizar as 

imagens; Deus é Brasileiro (2003), sucesso doméstico de Box-office dirigido por 

Carlos Diegues, com roteiro de João Ubaldo Ribeiro, Carlos Diegues, João Emanuel 

Carneiro e Renata de Almeida Magalhães, que conta as andanças de um trio eclético 

em uma viagem no nordeste do Brasil guiando Deus à procura de um candidato a 

Santo. 

 A mostra Premiere Brazil 2004 incluiu filmes de curtametragem: Um Caffé com 

o Miécio (2003), que traça um perfil do retratista e cartunista Miécio Caffé, através de 

um hábil uso da câmera, pelo qual suas caricaturas ganham vida, embalados em uma 

trilha sonora que se destaca pela gravação especial de Caetano Veloso - da então 

pouco conhecida marchinha - A Voz do Povo (de Malfitano e Frazão), lançada por 

Orlando Silva em 1940; Quimera17 (2003), um filme homenagem ao surrealismo, 

realizado em parceria entre o cineasta Eryk Rocha e o artista plástico Tunga. Essa 

iniciativa de exibição de curtametragens implicou maior projeção no exterior e 

demonstrou um incentivo à produção de curtametragens brasileira, que ganha mais 

visibilidade, pois as possibilidades de exibição são menores para os curtas em geral. 

Assim, ter outras portas abertas para os curtas, que não apenas festivais e mostras 

específicos de seu formato - espaços privilegiados de veiculação no Brasil e no 

exterior - é significativo para o desenvolvimento do formato, já que no âmbito comercial 

sua exibição é quase inexistente. A produção de curtas, na última década em especial, 

tem estado muito atrelada às novas tecnologias - pois diferentes dispositivos 

possibilitam formas diversas de veiculação, muitas vezes mais acessíveis também.  

                                                           
17 Foi exibido na competição do Festival de Cannes em 2004. 
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 Esta segunda edição foi mais abrangente, ao contemplar os filmes de 

curtametragens, e também mais extensa em tempo e conteúdo - contando com 36 

exibições. (Ver Apêndice C - programação detalhada da Premiere Brazil 2004). Todos 

os filmes foram projetados em Português com legendas em inglês, nas salas do Film 

Forum. 

 O trabalho colaborativo na organização da mostra Premiere Brazil sinalizou 

positivamente, novamente em 2004, com a curadoria realizada por Jytte Jensen, 

Curadora do Departamento de Mídia e Filme do Museu de Arte Contemporânea, Ilda 

Santiago, diretora do Festival Internacional de Filme do Rio de Janeiro, e pelo Brazilian 

Film of Miami.  

 Esta edição da Premiere Brazil! foi possível através de George Gund II e Iara 

Lee, bem como o apoio adicional provido pelo Conselho Internacional do MoMA e de 

algumas empresas, como verificamos no folder de divulgação da mostra no que se 

refere aos “agradecimentos especiais à Film Forum, TurisRio, Churrascaria 

Plataforma e The Cutting Room. A hospedagem foi cortesia da Milleniun Hotels e 

Resorts. O transporte provido por VARIG - Brazilian Airlines” (MoMA, 2004). 

 No que refere à acessibilidade econômica e física ao evento, o MoMA Premiere 

Brazil 2004 operou de segunda-feira a Domingo nas salas de cinema do Film Forum, 

com sistema e valores de ingresso diferentes dos cobrados no ano anterior18. As 

vendas dos ingressos foram disponibilizadas na bilheteria do cinema (de 12h30min às 

22h30min) nos dias de exibição, sendo que a venda online pode ser efetuada através 

do link www.filmforum.com, sob uma taxa de conveniência de 1 U$, em até sete dias 

de antecipação, exceto para sócios do MoMA. Tal procedimento quebrou o costume 

do acesso aos sócios do MoMA em comprar as entradas na(s) sede(s) do museu sem 

restrições e com antecedência (online ou presencial) e ainda limitou quantitativamente 

aos sócios do MoMA os ingressos disponibilizados, que podiam ser comprados com 

“três dias de antecedência da sessão de cinema na bilheteria do Film Forum” (Ver 

Anexo C). 

 

  

                                                           
18 Adulto: 10 U$; sócios do Film Forum e crianças menores de 12 nos: 5 U$; gratuito para sócios do 

MoMA com a apresentação da carteirinha do museu; idosos nas sessões antes das 17h - de segunda 
a quinta-feira: 5 U$. Localizado em 209 W Houston St, New York. 



52 

 

1.1.3 Premiere Brazil 2005  

 

 A terceira mostra anual de cinema brasileiro no MoMA aconteceu de 01 a 10 

de junho de 2005, em Nova Iorque, e apresentou ao público nova-iorquino os filmes 

mais recentes e premiados de 2005 durante o Festival Internacional do Filme do Rio 

de janeiro. Como anuncia o MoMA (2005) no site do evento: 

 

This third annual presentation introduces recent Brazilian films and the three 
principal award-winners from the 2004 Rio de Janeiro International Film 
Festival: Lúcia Murat’s powerful debut Almost Brothers, which will have a 
week’s run at MoMA; the engrossing documentary Estamira, made by the 
talented team behind Bus 174 (2003); and Helena Slobberer’s Audience 
Award–winner, Diary of a Provincial Girl. Toni Venturi’s politically astute thriller 
Playing in the Dark further attests to the accomplishments of an emerging 
generation of Brazilian filmmakers. Two illuminating documentaries on Luiz 
Inácio Lula da Silva, the popular Brazilian president, are screened, and one 
of the most recognizable and popular men in the world, Pelé, will present a 
recent documentary on his life and times. In celebration of the centennial of 
actress Carmen Miranda’s birth, we screen Alô Alô Carnaval (1936), 
introduced by codirector Adhemar Gonzaga’s daughter Alice and independent 
curator Fabiano Canosa19 (MoMA, 2005). 

 

 Desta forma, a Premiere Brazil 2005 mostrou um amplo espectro do cinema 

brasileiro em relação a gênero e estilo, mas todos os filmes representaram exemplos 

adequados da atmosfera recém-revitalizada que emergiu a partir da crescente 

indústria cinematográfica brasileira em todos os níveis - produção e distribuição.  

 Em 2005, encontramos o registro de duas exibições especiais para a imprensa 

para divulgação da MoMA Premiere Brazil (Ver Anexo D). Os filmes selecionados 

foram Entreatos (2004), dirigido por João Moreira Salles, Quase dois irmãos (2004), 

dirigido por Lucia Murat - os quais foram exibidos nos dias 10 e 24 de junho de 2005, 

respectivamente. A presença foi confirmada por Anne-Katryn Titze - Hunter College - 

CUNY, Robert E. Cargni, curador associado em cinema da International House of 

Philadelphia, e Carlos Tabakof, representando Laura Bloom da SONY BMG para a 

                                                           
19 Tradução livre da autora: esta terceira mostra anual apresenta filmes brasileiros recentes e os três 

principais vencedores do Festival Internacional de Cinema de Rio de Janeiro: o poderoso debut de 
Lúcia Murat, Quase Irmãos, que estará uma semana em cartaz no MoMA; o absorvente documentário 
Estamira, elaborado pelo talentoso time de Ônibus 174 (2003); e o vencedor do Prêmio do Público Vida 
de Menina de Helena Solberg. O thriller politicamente astuto de Toni Venturi, Cabra Cega, atesta as 
conquistas de uma geração emergente de cineastas brasileiros. Dois documentários esclarecedores 
sobre Luiz Inácio Lula da Silva, o popular presidente brasileiro, são exibidos, e um dos homens mais 
reconhecidos e populares do mundo, Pelé, apresentará um documentário recente sobre sua vida e 
época. Em comemoração ao centenário do nascimento da atriz Carmen Miranda, nós exibimos o Alô 
Alô Carnaval (1936), apresentado pela filha de Adhemar Gonzaga, Alice, e o curador independente 
Fabiano Canosa. 
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exibição de Entreatos. Compareceram ainda Amy Taubin, da revista Film Comment, 

Stephen Holden, do jornal New York Times, Josefina Monteys, Dan Person, ambos 

do IFC News. Esta atividade de relações públicas - entre outras - será constante nas 

edições seguintes, indicando a importância de promover o evento, no intuito da 

Curadoria do MoMA: 

 

Planejar, implantar e desenvolver o processo total da comunicação 
institucional da organização como recurso estratégico de sua interação com 
seus diferentes públicos, para gerar um conceito favorável sobre a 
organização, capaz de despertar no público credibilidade, boa vontade para 
com ela, suas atividades e seus produtos” (WEY,1988, p.127). 

 

 Nessa perspectiva, ao analisarmos a documentação de produção das edições 

da mostra, é possível perceber um trabalho continuado no que tange à assessoria de 

imprensa realizada, o que permitiu à instituição criar laços de confiança com os 

veículos de comunicação relacionados ao seu evento, bem como sedimentar sua 

imagem positiva na sociedade, principalmente se levarmos em conta o fato de que os 

meios de comunicação colaboram para “definir nossas comunidades, nos ajuda a criar 

uma linguagem e conhecimentos comuns com base na realidade” (KOVACH; 

ROSENSTIEL, 2003, p.32). O relacionamento da MoMA Premiere com a imprensa 

evidencia-se na atenção especial, nos registros do acervo MoMA, nos quais, em 

quase todas as edições, temos almoços de Imprensa (Press Lunch) que, em geral, 

duraram cerca de quatro horas e aconteceram em uma tarde dentro da programação 

- em geral do primeiro ao terceiro dia (Ver Anexo E)  

 Seguindo a tradição, Jytte Jensen, Curadora, do Departamento de Filmes e 

Mídia do  Museu de Arte Moderna, coordenou a realização e concepção dessa terceira 

edição da Mostra Premiere Brazil 2005, contando com a colaboração de Ilda Santiago, 

Diretora do Festival Internacional de Filme do Rio de Janeiro. 

 Todos os filmes exibidos na Premiere Brazil 2005, como de costume, foram 

projetados com áudio em português e legendados em inglês. A maioria dos filmes foi 

apresentada pelos diretores antes da sua projeção. Contudo, a partir desta edição, a 

mostra passou a acontecer nas salas de cinema I e II do Roy & Niuta Titus Theater, 

sede do Museu de Arte Moderna em Nova Iorque. (Ver Apêndice D - programação 

detalhada da Premiere Brazil 2005). 

 Mais uma vez a realização da Premiere Brazil se fez possível pelo fundamental 

suporte financeiro de George Gund III e Lara Lee, pelo apoio também fornecido pela 
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Varig Brazilian Airlines, Beleza Pura® Premium Cachaça e Consulado Geral do Brasil 

em Nova Iorque. Contou ainda contou com a colaboração da Churrascaria Plataforma, 

Brasserio Caviar e Banana, S.O.B.s e Revista Trace. 

 O MoMA Premiere Brazil 2005 aconteceu na sede nova do MoMA, localizada 

no centro de Manhattan e com preços renovados, garantindo maior acessibilidade 

econômica e física20: entrada adulto por 10 dólares; idosos por 8 dólares; estudantes 

com identificação por 6 dólares; gratuito para sócios do MoMA, crianças até 16 anos 

e para as sessões de sexta-feira após as 16h, mantendo-se a cobrança de 0,50 

centavos de dólar pelo serviço de reserva de ingresso (online ou presencial).  

 

1.1.4 Premiere Brazil 2006 

 

 Durante dez dias em 2006 (13 a 23 de julho), a MoMA Premiere Brazil efetivou 

sua quarta edição, apresentando mais uma vez ao público de Nova Iorque filmes 

originais e importantes do cinema nacional recente, bem como trabalhos 

cinematográficos de diretores brasileiros reconhecidos. Destacamos o tom da 

divulgação do evento no website MoMA com o trecho a seguir. 

 

This year, Premiere Brazil! gives in to the seductive impulses of bossa nova, 
samba, and Carnival by presenting Marcel Camus’s Orfeu Negro (Black 
Orpheus), restored to its original eye-popping, Eastmancolor splendor. 
Argumenting that program is an illuminating portrait of the extraordinary man 
who wrote the play on which it is based, Vinicius de Moraes, a poet, 
songwriter, and diplomat. In addition, Breno Silveira’s Two Sons of Francisco 
is given a special weeklong run21 (MoMA, 2006). 

 

 Nesta quarta edição, verifica-se que a curadoria ampliou o quadro de filmes 

brasileiros em relação a sua variedade de estilos - popular ou experimentais em 

diferentes formatos. Talentos veteranos ou emergentes ofereceram um olhar diferente 

e inovador para temas já conhecidos da produção nacional. Observa-se uma 

composição de filmes para a mostra que congregou documentários e ficções, sendo 

                                                           
20 Os termos para o acesso físico e econômico às sessões da MoMA Premiere Brazil foram os 

mesmos nas edições de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 
21 Tradução livre da autora: Este ano, Premiere Brazil cede aos impulsos sedutores da bossa nova, do 

samba e do Carnaval, apresentando Orfeu Negro, de Marcel Camus, restaurado de seu original 
impressionante, para magnificência do Eastmancolor. Motivado por esse programa que é um retrato 
iluminado do homem extraordinário que escreveu a peça em que se baseia, Vinicius de Moraes, poeta, 
compositor e diplomata. Além disso, Dois Filhos de Francisco, de Breno Silveira, recebe uma exibição 
especial de uma semana. 
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que a maioria dos títulos estiveram presentes no Festival Internacional de Filmes do 

Rio de Janeiro de 2005. 

 A exibição especial para a imprensa selecionou 2 Filhos de Francisco (2005) 

de Breno Silveira e Orfeu Negro (1959) de Marcel Camus e ocorreu no dia 29 de junho 

de 2006, às 10h e 14h, respectivamente. Os representantes da imprensa convidados 

foram: Michael Agger (Slate), Richard Brody (editor de cinema da New Yorker), Nicky 

Combs (Global Films Initiative), Darren D'addario (TONY), Graham Fuller (Daily 

News), Logan Hill (New York Times), Dennis Lim (Village Voice), Don McMahon 

(ArtForum), Juan Merino (El Diario), Ian Mohr (Variety), Vincent Musseto (Washington 

Post), Aubrey Reuben (Temas/Post), e Neil Rose (NY1), Helena Celestino (O Globo), 

Lucas Mendes e Lucia Guimaraes (Manhatan Connection), Eduardo Graça (Contigo), 

Cesar Seabra (Globo), Edilberto Mendes (The Brasilians) e os correspondentes da 

revista Caras e do Jornal Estado de São Paulo (Ver Anexo F). 

 A seguir o cronograma da MoMA Premiere Brazil 2006, na qual todos os filmes 

foram projetados nas salas I e II do Roy & Niuta Titus Theater, em português, com 

legendas em inglês, sendo que a maioria deles contou com apresentação e debate 

público pelos seus diretores em sua primeira projeção. (Ver Apêndice E - programação 

detalhada da Premiere Brazil 2006). 

 No que tange à produção do evento, a quarta edição seguiu caminhos 

parecidos: foi viabilizado através do substancial apoio de George Gund III and Iara 

Lee e pelo Ministério da Cultura do Brasil - Secretaria do Audiovisual - aos quais 

somaram-se os apoios dados pelo Conselho Internacional do Museu de Arte Moderna, 

pelo Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque, Marjorie Andrade, e Richard Kandel; 

ainda contou com a colaboração das empresas Lotus, Kush, Porcão Churrascaria 

New York e Cachaça Leblon. 

 

1.1.5 Premiere Brazil 2007 

 

 A quinta edição do MoMA Premiere Brazil aconteceu nos dias 12 a 23 de julho 

de 2007 e sua curadoria elegeu muitos dos filmes que estrearam no Festival 

International de Filmes do Rio de Janeiro, refletindo um olhar sobre a produção 

nacional, que foca em obras recentes e originais, e homenageando diretores 

reconhecidos. Deste ponto de vista a curadoria do festival afirma que:   
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Film production in Brazil is persistently gaining momentum, and a wide variety 
of work by both new and more established directors is getting exposure 
internationally and attaining popularity at home, where Brazilian films account 
for 30 percent of the movies attended22 (MoMA, 2007). 

 

 Os filmes exibidos na 5ª edição do MoMA Premiere Brazil abordavam a vida 

contemporânea em um país de imensos contrastes - por um lado os dramas e as 

batalhas dos indivíduos que vivem nas favelas, por outro uma classe média emergente 

desfrutando de estabilidade, democracia e o consumo pela primeira vez. As escolhas 

da curadoria constituem uma amostra da dinâmica produção recente na indústria 

cinematográfica brasileira.  

 

This year’s Premiere Brazil! includes an exceedingly well-made domestic 
drama (Alice’s House) by a documentary filmmaker turning in his first fiction 
feature; Tata Amaral’s charmingly buoyant story of a girl band (Antônia), her 
long-awaited follow-up to A Starry Sky; and the North American premiere of 
the gifted Beto Brant’s newest feature (Stray Dog). The classic selection is 
Pixote: The Law of the Weakest (1981), the shocking and daring model for all 
subsequent films about street kids and their perennially horrendous situation. 
It is accompanied by Pixote in Memoriam, a new documentary on the making 
of Pixote that provides illuminating insights from the people involved, both then 
and now. Rounding out the homage to the classic film and its makers is 
Forbidden to Forbid, a beautifully realized debut feature by Pixote’s writer, 
Jorge Durán. Although set in a different time, class, and milieu, it too connects 
young people’s lives to the political and social situation in today’s Brazil23 
(MoMA, 2007). 

 

 Em 2007, a organização da Premiere Brazil manteve sua tradição colaborativa, 

sob curadoria de Jytte Jensen (MoMA Department of Film) com a parceria de Ilda 

Santiago (Diretora do Rio Filme) e a consultoria de Fabiano Canosa. Nesta edição, 

percebe-se uma transversalidade que alinhava os diferentes filmes - a vida cotidiana 

nas grandes cidades brasileiras e suas especificidades de classe, étnica e gênero e, 

ao mesmo tempo, uma atenção especial a filmes que tratam de temáticas referentes 

                                                           
22 Tradução livre da autora: a produção cinematográfica no Brasil está crescendo de forma persistente 

e uma grande variedade de trabalhos de diretores novos e mais estabelecidos está sendo divulgada 
internacionalmente e alcançando popularidade em casa, onde os filmes brasileiros representam 30% 
dos filmes assistidos. 
23 Tradução livre da autora: Este ano Premiere Brasil inclui um drama doméstico extremamente bem 

feito (Casa de Alice) por um documentarista que estreia na ficção. A estória encantadora e animada de 
uma banda de garotas (Antônia) e a busca do tão aguardado estrelato; Em estreia norte-americana, o 
mais novo filme de Beto Brant (Cão Sem Dono). A seleção clássica é Pixote: A lei do mais fraco (1981), 
modelo chocante e ousado para todos os filmes subsequentes sobre crianças de rua em situação de 
risco. Este acompanhado por Pixote in Memoriam, um documentário sobre os acontecimentos relativos 
ao filme Pixote, que fornece esclarecimentos sobre as pessoas envolvidas, antes e depois. 
Completando a homenagem ao filme clássico e seus realizadores É proibido Proibir, uma bela produção 
de estreia realizada pelo roteirista de Pixote, Jorge Durán, embora estabelecido em tempo, classe e 
meio diferentes, conecta a vida dos jovens com a situação política e social no Brasil de hoje. 
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ao universo musical brasileiro e seus contextos culturais - Cartola,  Fabricando Tom 

Zé, Afroreggae, Antônia, todos de 2006, os quais retomam temas presentes no outro 

bloco de filmes, como juventude, vida na periferia, questões étnicas e culturais, 

considerando que a música tem sido uma forte vertente no cinema brasileiro desde os 

anos de 1950, referindo-se à identidade nacional através de seus aspectos formais e 

histórico-sociais. Esse desenho diversificado apresentado pela mostra MoMa era 

reflexo de um certo aquecimento na dinâmica vivida naquele momento pelo cinema 

brasileiro, como corrobora sua curadora Jytte Jensen: “For the last five years we have 

witnessed the blossoming of Brazilian cinema”24 (Ver Anexo G). 

 A exibição especial para a imprensa ocorreu no dia 22 de junho de 2007. Os 

filmes elencados foram: às 13h - Pixote in memoriam (2005), dirigido por Felipe Brisso 

e Gilberto Topczewscki; e, às 14h30min Antonia (2006), dirigido por Tata Amaral e 

Carlos Eduardo Nogueira. Estavam presentes Doro Bachrach (DLB0), Daryl Chin 

(PAJ) Ana Lourdes (Mídia Migrating), Maitland McDonagh (TV Guide), Tony Phillips 

(Gay City News), Josh Raiske (All Movie Guide) and Aubrey Reuben (NY Post).    

 Uma versão restaurada de Pixote - A lei do mais fraco (1981) estava entre os 

doze filmes selecionados para a Premiere Brazil 2007. Desse conjunto, todos os filmes 

do  programa desta edição estrearam em Nova Iorque (NY Premiere) nas salas de 

cinema do MoMA, sendo que dois deles tiveram também estreias nos Estados Unidos. 

Todos os longametragens tiveram suas projeções de áudio em português com 

legendas em inglês, projetados na salas I e II do Roy & Niuta Titus Theater (Ver 

Apêndice F - programação detalhada da Premiere Brazil 2007). 

 A realização da mostra MoMA Premiere Brazil 2007 contou com o patrocínio 

de George Gund III e Iara Lee, do Ministério da Cultura do Brasil e de Marjorie 

Andrade. Apoios adicionais também foram recebidos do Consulado Geral do Brasil 

em Nova Iorque e o do Conselho Internacional do Museu de Arte de Moderna em 

Nova Iorque.  

 

1.1.6 Premiere Brazil 2008 

 

 A sexta Premiere Brazil, realizada durante os dias 17 a 28 de julho de 2008, 

efetivou-se - mais uma vez - em colaboração entre o MoMA e o Festival do Rio, no 

                                                           
24 Tradução livre da autora: “Nos últimos cinco anos, testemunhamos o florescimento do cinema 

brasileiro”. 
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intuito de apresentar ao público do MoMA e de Nova Iorque os mais originais e 

significativos filmes brasileiros de diretores novos ou veteranos, através de uma 

seleção de dez títulos, que foi assim apresentado no website do museu:  

 

This year’s opening-night films are Marcos Jorge’s debut feature Estômago: 
A Gastronomic Story, a smartly constructed tale of food, power, and sexual 
betrayal, and veteran director Walter Lima Jr.’s Out of Tune, a seductive 
recreation of the 1960s music scene in Rio de Janeiro and New York that 
traces the birth of bossa nova through the ups and downs of a fictional band. 
Other highlights include Basic Sanitation, The Movie, a delightfully old-
fashioned tale about the intersection of social activism and filmmaking; My 
Name Ain’t Johnny, in which the by-now-familiar perils of drug dealing and 
drug abuse are explored in a new light through expressive camera movement 
and inspired direction; and Sign of the City, an evocative ode to São Paulo in 
which a few lonely strangers’ paths converge in the night25 (MoMA, 2008).  

 

  Tal visão da curadoria da MoMA Premiere Brazil foi corroborada pelas 

produções selecionadas para as duas exibições exclusivas à imprensa, que ocorreu 

nos dias 1 e 2 de julho de 2008 as 10h da manhã, respectivamente: Estômago (2007) 

de Marcos Jorge e O homem que engarrafava nuvens (2008) do diretor Lirio Ferreira 

- que teve sua Premiere Mundial nesta sexta edição da mostra.  

 A lista de filmes elegidos em 2008 para a mostra, composta por documentários 

e ficções, remete a um Brasil para além das grandes cidades - com narrativas que 

levam os olhares dos espectadores a um Brasil mais interior, mesmo que os 

contrastes socioeconômicos e a cultura popular (em especial a música) continuem a 

ser temas presentes na seleção MoMA.  

 Nos documentários selecionados, percebemos mais claramente o tratamento 

do que referi como um Brasil interior, pois tais produções focam na existência humana 

em meio a um cotidiano e uma cultura em contraponto aos contextos urbanos, através 

das lentes inovadoras dos cineastas, como Belisário Franca, Caio Guimarães, Leo 

Crivelare, Lula Queiroga e Roberto Berliner. É nesta perspectiva que a curadoria 

                                                           
25 Tradução livre da autora: Os filmes da noite de abertura este ano são os estreantes Estômago: Uma 

história gastronômica, de Marcos Jorge, um conto sobre comida, poder e traição sexual 
inteligentemente construído; e, Desafinados, do veterano Walter Lima Jr., uma recriação sedutora da 
cena musical dos anos 60 no Rio de Janeiro e Nova Iorque que traça o nascimento da bossa nova 
através dos altos e baixos de uma banda fictícia. Outros destaques incluem Saneamento Básico - o 
filme, um conto encantadoramente antiquado sobre as inter-relações entre ativismo social e o cinema; 
Meu nome não é Johnny, no qual os perigos atuais do tráfico e do abuso de drogas são explorados sob 
uma nova luz através do movimento expressivo da câmera e de uma inspirada direção; e, Signos da 
Cidade, uma ode evocativa para São Paulo, onde os caminhos de solitários estranhos convergem na 
noite.   
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MoMA destaca suas escolhas como fruto da cena do documentário brasileiro naquele 

período: 

 

The flourishing Brazilian documentary scene is represented by a hauntingly 
gorgeous portrait of human transience (Drifter); the story of the Xavante tribe’s 
courageous and emotionally wrenching attempts to keep their culture relevant 
(The Xavante Strategy); and the amazing story of the seven dwarfs of the 
Pindorama circus, which tours the poorer reaches of northeastern Brazil 
(Pindorama: The True Story of the Seven Dwarfs)26 (MoMA, 2008b). 

  

 No que tange à temática acerca da música popular brasileira, os filmes O 

Mistério do Samba (2008) e O homem que engarrafava nuvens (2008), oferecem 

perspectivas diferenciadas; entretanto, ambos possuem uma vertente de encontro 

quando tangenciam os aspectos históricos deste universo musical, portanto 

reverberando memória(s).  

 Como de praxe, todos os filmes presentes na programação da Premiere Brazil 

2008 foram projetados em português com legendas em inglês nas salas I e II do Roy 

& Niuta Titus Theater, e a maioria deles foi apresentada pelo diretor ou envolvidos na 

produção do filme antes da primeira sessão, com debate ao seu final (Ver Apêndice 

G - programação detalhada da Premiere Brazil 2008).  

 O arranjo organizativo do MoMA Premiere Brazil manteve sua dinâmica com 

Jytte Jensen (Curadora) do Departamento de Filme do MoMA e Ilda Santiago, Diretora 

do Festival Internacional de Filme do Rio Janeiro, sendo sua realização possibilitada, 

mais uma vez, pelo suporte de George Gund III e Iara Lee, Ministério da Cultura do 

Brasil e também pelos apoios do Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque, Conselho 

Internacional do Museu de Arte Moderna e Marjorie Andrade.  

 

1.1.7 Premiere Brazil 2009 

 

 Durante o período de 16 de julho a 3 de agosto de 2009, em sua sétima edição, 

a mostra anual de cinema brasileiro contemporâneo - Premiere Brazil, no Museu de 

Arte Moderna em Nova Iorque apresentou uma seleção de 22 filmes brasileiros, que 

incluiu duas estreias mundiais e uma retrospectiva da obra de Eduardo Coutinho. 

                                                           
26 Tradução livre da autora: O florescimento da cena do documentário brasileiro está representado por: 

um retrato assombrosamente belo da transitoriedade humana (O Andarilho), uma narrativa das 
tentativas corajosas e emocionantes de uma tribo Xavante em manter sua cultura relevante (Estratégia 
Xavante); uma incrível história dos sete anos do Circo Pindorama, os quais percorrem os alcances mais 
pobre do  nordeste brasileiro (Pindorama: A verdadeira história dos Sete Anões). 
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Honrando sua tradição em referendar novos e antigos cineastas, 19 longametragens 

e 3 curtametragens puderam ser vistos pelo público novaiorquino. 

 

The exhibition’s opening-night screening is the US premiere of acclaimed 
director Bruno Barreto’s Last Stop 174, a tender and suspenseful story of 
human tragedy and loss set in Rio de Janeiro. Also featured are eight seminal 
works by Eduardo Coutinho, Brazil’s master of documentary filmmaking. 
Highly regarded for their formally distinguished and innovative style, 
Coutinho’s influential films highlight the amazing storytelling abilities of 
ordinary people. The Coutinho retrospective includes the world premiere of 
his latest film, Moscow. The festival’s annual selection of classic films 
celebrates the centenary of one of Brazil’s most popular composers, Villa 
Lobos, with a screening of the rare 1937 Humberto Mauro film The Discovery 
of Brazil, which features a beautiful Lobos score. Several music-filled 
documentaries featuring Brazil’s most beloved contemporary poets and 
performers form a significant component of this year’s festival27 (MoMA, 2009) 

 

 Desde a primeira edição, a MoMA Premiere Brazil instituiu uma projeção de um 

filme clássico - no contexto da história do cinema brasileiro, aproximando passado e 

presente no conjunto da curadoria, que esse ano homenageou os 100 anos de Villa 

Lobos. Em 2009, esta tradição se efetivou com Descobrimento do Brasil (1937), 

dirigido por Humberto Mauro, uma produção de encomenda do Estado Brasileiro 

apresenta nos seus créditos a composição músical de Heitor Villa Lobos, em uma 

narrativa da chegada as embarcações de Cabral ao Brasil, a partir da Carta de Pero 

Vaz de Caminha.  

 

Descobrimento do Brasil (1937), de Humberto Mauro, faz parte de um amplo 
cenário cultural que buscava legitimar simbolicamente o regime de Getúlio 
Vargas, visto como responsável pela consolidação do Estado Nacional. 
Apesar de não ser pura e simplesmente uma “peça de propaganda”, a obra 
de Mauro, em função do próprio tema, encaixava-se perfeitamente na ideia 
de formação de um corpo coeso em torno de objetivos comuns e comandado 
por um líder que se punha acima das possíveis divergências sociais. Suas 
imagens, como a da recepção dos índios pelos portugueses na embarcação 
de Pedro Álvares Cabral, constroem uma representação harmônica de nosso 
passado, afinada com o período (MORETTIN, 1999, p. 175).  

 

                                                           
27 Tradução livre da autora:  A projeção da noite de abertura da exposição é a estreia nos Estados 

Unidos da América do aclamado diretor Bruno Barreto de Última Parada 1974, uma história delicada e 
de suspense sobre tragédia e perda humana no Rio de Janeiro. Também estão destacadas oito obras 
seminais de Eduardo Coutinho, mestre do documentário brasileiro. Conceituados pelo seu estilo 
formalmente distinto e inovador, os filmes influentes de Coutinho destacam as incríveis habilidades 
narrativas das pessoas comuns. A retrospectiva Coutinho inclui a estreia mundial de seu último filme, 
Moscou. A seleção anual de filmes clássicos do festival celebra o centenário de um dos compositores 
mais populares do Brasil, Villa Lobos, com um rastreio do raro filme de Humberto Mauro, de 1937, O 
Descobrimento do Brasil, que apresenta uma bela partitura de Lobos. Vários documentários cheios de 
música com os poetas e artistas contemporâneos mais amados do Brasil formam um componente 
significativo do festival deste ano. 
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 A narrativa construída por Mauro, segundo Penney (2014), remete a uma 

monumentalizacão do passado por meio do cinema, que de certo modo nasce da 

perspectiva de constituir-se em um ‘artefato’ de uma memória nacional.  

 Verifica-se, imediatamente, pela duração e pela programação desta edição a 

importância da Premiere Brazil para o MoMa e, por conseguinte, para o universo da 

exibição do cinema brasileiro no exterior, em especial nos Estados Unidos, na medida 

que disponibiliza mais tempo ao evento, o que implica um investimento maior, o que 

nos leva a considerar que tal investimento foi efetivado contando com possíveis 

retornos simbólicos como, por exemplo, a aposta em um novo público interessado no 

cinema estrangeiro, em especial no cinema latino-americano, e mais especificamente 

ainda no cinema brasileiro.   

 Neste ano, o museu articulou, também para o mês de julho, em paralelo a 

Mostra Premiere, o MoMA Music Brazil, uma série de shows de música brasileira uma 

noite por semana no espaço interno ao ar livre (Jardim das Esculturas Abby Aldrich 

Rockefeller), quando foram apresentadas diversas performances musicais de artistas 

do cenário musical brasileiro, abrangendo diferentes ritmos brasileiros, como samba, 

bossa nova, forró e outros. Todos os shows ocorreram no Jardim das Esculturas em 

duas sessões: 17h30min e 19h, nas quintas-feiras, ao longo do mês de julho de 2009, 

quando o museu ficou aberto até as 20h45min. O acesso ao show foi gratuito com a 

entrada do museu28. (Ver Apêndice   H - MoMA Music: BRAZIL) 

 A série foi organizada pela Diretora Assistente do Serviço de Visitantes do 

MoMA, Melanie Monios, em colaboração com o produtor e cineasta Béco Dranoff 

(participante da MoMA Premiere Brazil). Um bar foi disponibilizado no Jardim das 

Esculturas e o terraço do 5º andar foi aberto para lanches, bem como o The Garden 

Cart (Bistrô do MoMA) vendeu sobremesas e sorvetes provenientes do Laboratório da 

Gelato em NYC. A organização do evento tinha um plano alternativo para o caso de 

chuva. Em caso de chuva, o Jardim das Esculturas fecharia e a música seria 

apresentada em apenas um set às 19h, no Teatro Roy e Niuta Titus 1 ou 2. Os 

coquetéis e vinhos estariam à venda no saguão do Jardim Agnes Gund e o Café 

ofereceria um menu completo, incluindo vinho e cerveja.  

 O MoMA Music: Brazil foi concebido em consonância com a musicalidade 

presente nos inúmeros títulos de filmes que tratam acerca da música brasileira, 

                                                           
28 Valor da entrada: adultos 25 U$;  idosos 18 U$; estudantes 14 U$; Free para membros e crianças até 

16 anos. 
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presentes nesta sétima edição do MoMA Premiere Brazil como, por exemplo, a 

exibição do filme de Guto Barra e Béco Dranoff, em estreia mundial, Beyond Ipanema: 

Ondas Brasileiras na Música Global (2009): 

 

(…) a documentary that follows Brazilian music’s global influence, specifically 
in the United States, Europe, and around the world. Featured artists include 
Devendra Banhart, David Byrne, M.I.A., Thievery Corporation, and Brazilian 
legends Gilberto Gil, Seu Jorge, Bebel Gilberto, Os Mutantes, Milton 
Nascimento, Caetano Veloso, and many more. With a diverse international 
soundtrack, Beyond Ipanema explores the Brazilian music experience beyond 
Brazil29 (MoMA, 2009b) 

  

 Outro documentário exibido, que trata do universo musical brasileiro, foi Palavra 

(En)cantada (2008). O filme analisa de que maneira, em um país com uma forte 

tradição oral, a música popular é um veículo inesperado para poesia e literatura no 

Brasil, com uma narrativa que mescla performances e entrevistas com cantores, 

compositores e poetas, como Tom Zé, Martinho da Vila, Maria Bethânia, Lenine, 

Lirinha, Chico Buarque, Arnaldo Antunes e Adriana Calcanhotto (que fez show 

acústico ao vivo dentro da programação das quintas-feiras de música brasileira do 

Jardim de Escultura do MoMA). 

 Por sua vez, a retrospectiva dos filmes dirigidos pelo documentarista Eduardo 

Coutinho constituiu uma novidade no evento, bem como evidenciou a solidez da 

curadoria do MoMA Premiere Brazil, indo além de uma “divulgação amostral” do 

cinema produzido no Brasil, pois possibilitou ao público conhecer na íntegra a obra de 

um diretor do cinema brasileiro. Evidencia-se, neste fato, também, a importância que 

o cinema brasileiro adquire no âmbito do MoMA Film, por este conceder um tempo 

maior de exibição. 

 

The Coutinho retrospective begins with the director’s classic first film, the 
politically stunning Cabra Marcado para morrer (Twenty Years Later—A Man 
Labeled to Die) (1964/84), which was presented with the highest award at the 
very first Rio de Janeiro Film Festival in 1984, and was shown in New York in 
the New Directors/New Films festival that same year. The world premiere of 
Coutinho’s Moscou (Moscow) (2009) on July 20 is in keeping with his favorite 
theme, the investigation of the fine line between fiction and reality. It is set 
during rehearsals by the Galpa?o Theater Company for Chekhov’s The Three 

                                                           
29 Tradução livre da autora: um documentário que segue a influência global da música brasileira, 

especificamente nos Estados Unidos, Europa e em todo o mundo. Artistas destacados incluem 
Devendra Banhart, David Byrne, M.I.A., Thievery Corporation e as lendas brasileiras Gilberto Gil, Seu 
Jorge, Bebel Gilberto, Os Mutantes, Milton Nascimento, Caetano Veloso e muitos mais. Com uma trilha 
sonora internacional diversificada, Beyond Ipanema explora a experiência musical brasileira para além 
do Brasil. 
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Sisters, directed by Enrique Diaz. As he shoots scenes from the play, 
Coutinho shares the magic of an unfolding mystery, as reality becomes fiction, 
and vice-versa, through the magic of acting. The line between fiction and 
reality is also the theme of Coutinho’s acclaimed Jogo de cena (Playing) 
(2008), a beautifully realized film about women’s lives30 (MoMA, 2009b). 

  

 Em estreia norte-americana, Última Parada 174 (2008), de Bruno Barreto, abriu 

a mostra de cinema contemporâneo do MoMA, narrando um pano-de fundo ficcional 

para um fato jornalístico real - acontecido em 2000 – o sequestro do ônibus 174 no 

Rio de Janeiro, o qual teve grande impacto social e ampla divulgação na mídia local 

na época; porém, em contraponto, em um tratamento sensível, esperto e também 

envolvente. Em 2002, o incidente ganhou a atenção redobrada em função do 

documentário Ônibus 174, dirigido por José Padilha, que foi exibido em 2003 no New 

Directors/New Films Festival (Festival Novos Diretores/Novos Filmes), apresentado 

conjuntamente pelo The Film Society of Lincoln Center e The Museum of Modern Art.  

Na sequência de seu programa, a mostra apresentou outras produções fílmicas de 

ficção, como:   

 

Juventude (Youth) (2008), starring Domingos Oliveira, veteran of Brazilian 
cinema, theater, and TV, who is also the film’s writer, director, and composer. 
It is the story of three old friends taking stock of their lives, especially their 
experiences with love, in the 50 years since they met as actors in a high-
school theater production. The promising feature debut of the young Matheus 
Souza, Apenas o Fim (That’s It) (2008), is set on the campus of Rio University 
and uses film students as most of the cast and crew. The film exhibits a 
sensibility much akin to the American independent film genre “mumblecore”—
low-budget and with nonprofessional actors. In Feliz Natal (December) (2008), 
directed by popular telenovela star Selton Mello, a man travels from his calm 
and modest life in the countryside to the city to join relatives and friends at 
Christmastime31 (MoMA, 2009b). 

                                                           
30 Tradução livre da autora: A retrospectiva do Coutinho começa com o primeiro filme clássico do 

diretor, o fascinante Cabra Marcado para morrer (1964/84), que foi agraciado com o maior prêmio no 
primeiro Festival do filme do Rio de Janeiro. em 1984, e foi exibido em Nova Iorque no Festival New 
Directors / New Films no mesmo ano. A estreia mundial do Moscou 2009, de Coutinho, em 20 de julho, 
está de acordo com seu tema favorito, a investigação da linha tênue entre ficção e realidade. Filmado 
durante os ensaios da Companhia Teatro Galpão para montagem de As três Irmãs de Chekhov, dirigido 
por Enrique Diaz. Enquanto ele filma as cenas da peça, Coutinho compartilha a magia de um mistério 
em desdobramento, como a realidade se torna ficção, e vice-versa, através da magia da atuação. A 
linha entre ficção e realidade também é o tema do aclamado Jogo de cena de Coutinho (2008), um belo 
filme realizado sobre a vida de mulheres. 
31 Tradução livre da autora: Juventude (2008), estrelado por Domingos Oliveira, veterano do cinema 

brasileiro, teatro e TV, que também é escritor, diretor e compositor do filme. É a história de três velhos 
amigos fazendo um balanço de suas vidas, especialmente suas experiências de amor, nos 50 anos 
desde que se conheceram como atores na produção de teatro da escola secundária. O filme promissor 
do jovem Matheus Souza, Apenas o Fim (2008), está locado no campus da Universidade do Rio e usa 
estudantes de cinema como a maioria do elenco e da equipe. O filme exibe uma sensibilidade muito 
parecida com o gênero de filme independente americano "mumblecore" - baixo orçamento e com atores 
não profissionais. Em Feliz Natal (2008), dirigida pelo popular ator de telenovelas Selton Mello, um 
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 Outros dois títulos selecionados foram os documentários: Morrinho - Deus sabe 

de tudo, mas não é X9 (2008). Durante 8 anos, o cineasta acompanhou um grupo de 

crianças nas favelas do Rio, período no qual construíram um modelo expansivo e em 

pequena escala em um terreno do seu bairro, uma incrível obra de arte (incluída na 

52ª Bienal de Veneza em 2007), feita de tijolos quebrados e habitados por centenas 

de figuras montadas com peças do brinquedo Lego; Cinderelas, lobos e um príncipe 

encantado (2008), uma produção que reflete acerca do turismo sexual, bem como 

suas questões sociopolíticas, e indica uma estimativa de que 900.000 pessoas são 

traficadas para propósitos de exploração sexual através das fronteiras internacionais 

a cada ano. É importante ressaltar, como pontuamos anteriormente, que os 

documentários marcaram uma forte presença nesta edição, incluindo outros diretores 

além de Coutinho. Em nosso olhar, tal atitude da curadoria da mostra foi reflexo de 

um momento mais amplo de reafirmação da produção de documentário no Brasil, que 

foi amplamente investigada em Documentário e Mercado no Brasil - Da produção à 

sala de cinema (TRINDADE, 2014), que traça um panorama dos documentários 

brasileiros exibidos da primeira década do século XX no país.  

 Mais recentemente, a autora nos afirma que, a partir da virada do milênio, o 

documentário brasileiro começou a assumir um protagonismo, disputando a 

concorrida janela de exibição de um filme: a sala de cinema, espaço onde até então 

ele era, no máximo, coadjuvante. Esse processo pode ser constatado por meio do 

crescente número de lançamentos, que se multiplicaram visivelmente na primeira 

década do novo século. 

 

A partir da virada do milênio, o documentário brasileiro começou a assumir 
um protagonismo, disputando a concorrida janela de exibição de um filme: a 
sala de cinema, espaço onde até então ele era, no máximo, coadjuvante. 
Esse processo pode ser constatado por meio do crescente número de 
lançamentos, que se multiplicaram fortemente na primeira década do novo 
século. Mudanças estruturais favoreceram o aumento da produção nacional 
desse tipo de filme, dentre as quais podemos citar o barateamento dos custos 
de produção, distribuição e exibição – por conta das tecnologias digitais –, e 
a proliferação de festivais e editais de financiamento para a área. Ao lado 
desses fatores, houve também um crescimento da produção acadêmica e da 
crítica em torno do documentário, envolvendo desde publicações destinadas 
a eles até a criação de cursos de graduação e de pós-graduação. Tudo isso 
potencializou a reflexão sobre o atual “estado da arte” do documentário  
(TRINDADE, 2016, p. 2). 

                                                           
homem viaja de sua vida calma e modesta no campo para a cidade para se juntar a parentes e amigos 
no tempo de Natal. 
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 Nessa perspectiva, o cenário do documentário no Brasil revela, a partir de 2004, 

mais precisamente, que este gênero começa a ter uma maior produção no país. 

Contudo, é importante observar que, em relação a produção de documentário ou de 

cinema de não-ficção e, “em especial ao de curta-metragem, é preciso reconhecer 

que a sua produção no Brasil sempre foi contínua, diferente do filme de ficção de 

longametragem que, em alguns estados, ainda hoje sequer é uma realidade” 

(TOMAIM, 2010, p. 105).  

 Observe-se que Jean-Claude Bernardet (1979) em Cinema brasileiro: 

propostas para uma história que marcou época, reitera que os historiadores do cinema 

brasileiro privilegiam a produção ficcional, demonstrando uma vontade de projetar o 

passado. Nesse sentido, Bernardet (1979) mostra como, durante parte do século XX, 

o Brasil foi um país sem produção cinematográfica industrial e com dificuldade de 

engendrar uma tradição cinematográfica com expressão cultural própria, na medida 

em que seu consumo era fundamentalmente o cinema importado; por isso, uma 

efetiva produção nacional surgiu somente do esforço dos grupos interessados no 

cinema, com apelo nacionalista, num momento mais recente.  

 Em 2009, não encontramos o registro de sessão especial para imprensa, mas 

no release a instituição diz que há DVD sobre os filmes disponíveis sob solicitação ao 

departamento de imprensa (MoMA, 2009b). A lista de convidados da imprensa para a 

noite de abertura da mostra daquele ano foi uma das mais extensas visualizadas no 

acervo (Ver  Anexo H). 

 Em 2009, como de costume, no cronograma da mostra Premiere Brazil 2009 

(Ver Apêndice I), os filmes foram exibidos nas salas I e II do Roy & Niuta Titus Theater, 

projetados em português com legendas em inglês. A maioria dos filmes teve sua 

primeira exibição em Nova Iorque nesta mostra e estes foram apresentados por seus 

diretores no início da primeira projeção de cada título, com posterior debate. 

 A concepção da Premiere Brazil 2009 foi organizada tradicionalmente pela 

Curadora do Departamento do Filme do Museu de Arte Moderna - Jytte Jensen, e pela 

Diretora do Festival Internacional do Cinema do Rio de Janeiro - Ilda Santiago.  Nesta 

edição, a mostra continuou sendo patrocinada por George Gund III e Iara Lee; Marjorie 

Andrade; Ministério da Cultura/Secretaria do Audiovisual; Consulado Geral do Brasil 

em Nova Iorque; e TAM Airlines. Outros apoios foram recebidos através das 

companhias Moleskine, Leblon Cachaça e Vita Coco. 
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1.1.8 Premiere Brazil 2010 

 

 A oitava edição da Premiere Brazil manteve sua tradicional parceria. Foi 

realizada de 15 a 29 de julho de 2010 pelo Museu de Arte Moderna em Nova Iorque, 

em colaboração com o Festival Internacional de Film do Rio de Janeiro, apresentando 

os mais recentes e/ou proeminentes filmes brasileiros, os quais totalizaram uma 

seleção de dezesseis títulos. Quatorze filmes estrearam em Nova Iorque: 10 

longametragens e 4 curtametragens; outros 2 são clássicos do cinema brasileiro 

produzidos na década de 1970 e ambos do diretor Carlos Diegues. É com esse 

conjunto de filmes que o MoMA divulgou a mostra em seu site da seguinte maneira:  

 

This year’s edition opens with the New York premiere of an acclaimed 
documentary about contemporary artist Vik Muniz’s collaboration on a 
recycling project with the inhabitants of the world’s largest garbage dump—a 
powerful ode to the transformative powers of art. A number of evocative works 
(Lands; Reidy, Building Utopia; I Travel because I Have To, I Come Back 
because I Love You) deal with the collision between modern lifestyles, urban 
expansion, and the destructive power and delicate balance of the vast 
Brazilian landscape. This year’s classics selection, dedicated to the continued 
preservation and celebration of the legacy of the influential Cinema Novo 
movement, features newly restored prints of two of Carlos Diegues’s seminal 
films from the 1970s. Several recent features introduce the strong authorial 
voices of first-time directors (Esmir Filho, Maya Da-Rin) or build on the 
promise of filmmakers with a few films under their belt (Anna Muylaert, 
Marcelo Gomes and Karim Aïnouz, Raphael Alvarez and Tatiana Issa)32 
(MoMA, 2010), 

 

 A abertura da mostra constituiu um diálogo entre os campos das Artes Plásticas 

e do Cinema abordando arte, miséria e meio-ambiente, com o filme Lixo extraordinário  

(2010), dirigido por Lucy Walker e co-direção de João Jardim e Karen Harley, que 

documenta o processo de criação do artista plástico Vick Muniz, a partir do lixão 

Jardim Gramacho, resultando em retratos dos indivíduos que ali trabalham.  

                                                           
32 Tradução livre da autora: A edição deste ano abre com a estreia, em Nova Iorque, de um aclamado 

documentário sobre a colaboração do artista contemporâneo Vik Muniz em um projeto de reciclagem 
com os moradores do maior lixo do mundo - uma ode poderosa para os poderes transformadores da 
arte. Uma série de trabalhos evocativos (Lands, Reidy, Building Utopia, I Travel, porque eu tenho que, 
eu volto porque eu te amo) lidam com a colisão entre estilos de vida modernos, expansão urbana e 
poder destrutivo e equilíbrio delicado da vasta paisagem brasileira. A seleção clássica deste ano, 
dedicada à preservação contínua e à celebração do legado do influente movimento Cinema Novo, 
apresenta cópias recém-restauradas de dois dos filmes seminais de Carlos Diegues da década de 
1970. Várias características recentes apresentam as fortes vozes autorais dos diretores estreantes 
(Esmir Filho, Maya Da-Rin) ou se baseiam na promessa de cineastas com alguns filmes no seu currículo 
(Anna Muylaert, Marcelo Gomes e Karim Aïnouz, Raphael Alvarez e Tatiana Issa). 
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The film explores the emotional journey of his three-year collaboration with 
the catadores, the inhabitants of this “trash city,” who pick through the refuse, 
saving books for a local library, salvaging edible meat, and gathering the 
objects that Muniz then uses to create their likeness33 (RELEASE MoMA 
PREMIERE BRAZIL, 2010)  

 

 E como um “abre alas” que apresentou o desfile de filmes em 2010, Lixo 

extraordinário também foi o filme em cartaz na sessão especial para a imprensa - 

revelando sua importância e, neste caso, conformando o cartão de visitas que 

divulgou a oitava edição do MoMA Premiere Brazil.   

 A temática desta oitava edição anual, rondou por um lado, as questões diversas 

presentes ao longo do território brasileiro, urbanidade versus interior do Brasil e suas 

naturezas, por outro o sujeito na vida moderna, diversidade e aspectos socioculturais. 

 

For example, Maya Da-Rin’s beautifully photographed Terras (Lands) (2009) 
takes place on the shared border of Brazil, Colombia, and Peru, where an 
island surrounded by the immense Amazon rainforest is populated by both 
indigenous people and urbanites. Ana Maria Magalhães's documentary 
Reidy, a construc?a?o da utopia (Reidy, Building Utopia) (2009) focuses on 
architect and urbanist Affonso Eduardo Reidy, who turned Rio de Janeiro into 
a modern city with such projects as the Museum of Modern Art and the 
Flamengo Embankment. In Marcelo Gomes and Karim Ainouz's ingenious 
and original blend of fiction and documentary, I Travel because I Have To, I 
Come Back because I Love You (2009), a geologist travels into the scrublands 
of northeastern Brazil’s Sertão region to ascertain possible routes for a new 
canal, and ends up discovering his own limits34 (MoMA, 2010b). 

  

 Esta mesma perspectiva pode ser observada na escolha feita pela curadoria 

dos filmes que fizeram e marcaram a história do cinema brasileiro, os quais em 2010 

destacaram o Cinema novo, na figura do cineasta Cacá Diegues, com dois 

importantes filmes de sua carreira:  

 

                                                           
33 Tradução livre da autora: o filme explora a jornada emocionante de seus três anos de colaboração 

com os catadores, habitantes desta "cidade do lixo", que escolhem os lixos, salvando livros para uma 
biblioteca local, recuperando carne comestível e reunindo os objetos que Muniz usa para criar a sua 
semelhança. 
34 Tradução livre da autora: Por exemplo, Terras, maravilhosamente fotografado de Maya Da-Rin 

(2009), se desenrola na fronteira compartilhada do Brasil, Colômbia e Peru, onde uma ilha cercada pela 
imensa floresta amazônica é povoada por povos indígenas e urbanos. O documentário de Ana Maria 
Magalhães, Reidy, a construção da utopia (2009) foca no arquiteto e urbanista Affonso Eduardo Reidy, 
que transformou o Rio de Janeiro em uma cidade moderna com projetos como o Museu de Arte 
Moderna e o Aterro do Flamengo. Em Marcelo Gomes e Karim Ainouz, a mistura engenhosa e original 
de ficção e documentário, Eu viajo porque eu tenho, Eu volto, porque eu te amo (2009), um geólogo 
viaja nas mata da região do Sertão do Nordeste do Brasil para verificar possíveis rotas para um novo 
canal, e acaba descobrindo seus próprios limites. 
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A restored print of Xica da Silva (1976), courtesy of Cinemateca Brasileira, 
Sa?o Paulo, offers a romanticized retelling of the true story of an African slave 
who became the lover of a Portuguese royal agent in the diamond-mining 
state of Minas Gerais. Also screening is Diegues’s Bye Bye Brasil (1979), in 
which a traveling sideshow made up of a magician, a strongman, and an exotic 
dancer stops in rural villages hoping to mesmerize the townspeople  taking 
out of their money35 (MoMA, 2010b) 

  

 Ambos filmes, dependendo de como analisamos seu roteiros, conteúdo e 

contextos, se inter-relacionam com as temáticas presentes nos filmes elencados nesta 

oitava edição anual, corroborando a coesão do conjunto da MoMa Premiere Brazil 

2010. Em Xica da Silva (1976), temos a tensão entre urbano (nobreza, corte, poder) 

e rural (escravidão/interior/popular). Em Bye Bye Brasil (1979), mais uma vez a tensão 

campo e cidade está posta, mas com nuances geracionais - entre o moderno e o 

antiquado, em uma narrativa menos histórica - apesar de ser uma produção datada. 

 Neste conjunto, a curadoria da mostra soube pinçar - dentre o emergente 

cinema brasileiro, as mais recentes e originais produções, ao viabilizar a exibição de 

novos olhares sobre o Brasil, como:  

 

(…) a film by first-time director Esmir Filho, Os famosos e os duendes da 
morte (The Famous and the Dead) (2009), which is set in rural Brazil, and 
follows a teenage Bob Dylan fan who reaches out to the world through the 
Internet while coping with traumatic memories of loss and death. Comic relief 
comes in the form of Anna Muylaert’s É Proibido Fumar (Smoke Gets in Your 
Eyes) (2009), a wacky and charming film about a chain-smoking woman who 
finds love—and other excitement—when a bachelor moves into the empty 
apartment next to her. The inspired Dzi Croquettes (2009), directed by 
Raphael Alvarez and Tatiana Issa, follows the infamous titular Brazilian 
dance-theater group at the heart of the 1960s Tropicália cultural movement. 
The group used imagination, irony, and humor to confront Brazil’s violent 
dictatorship, and in the process revolutionized the nation’s gay rights 
movement and changed the language of theater and dance for a generation36 
(MoMA, 2010b) 

                                                           
35 Tradução livre da autora: Uma cópia restaurada de Xica da Silva (1976), cortesia da Cinemateca 

Brasileira, São Paulo, oferece um recontar romantizado da verdadeira história de uma escrava africana 
que se tornou a amante de um agente real português da mineração de diamantes no Estado de Minas 
Gerais. Também exibido está Bye Bye Brasil (1979) de Diegues, no qual um espetáculo itinerante 
composto por um mago, um homem forte e um dançarino exótico para em aldeias rurais, esperando 
hipnotizar os cidadãos e pegar seu dinheiro. 
36 Tradução livre da autora: (...) um filme do diretor estreante, Esmir Filho, Os famosos e os duendes 

da morte (2009), ambientado no Brasil rural, e segue um adolescente adepto de Bob Dylan que se 
aproxima do mundo através da Internet enquanto lida com memórias traumáticas de perda e morte. O 
alivio cômico vem sob a forma de É Proibido Fumar, de Anna Muylaert (2009), um filme estranho e 
encantador sobre uma mulher que fuma muito, e, encontra amor - e outras emoções - quando um 
solteirão se muda para o apartamento vazio próximo ao dela. A inspirada Dzi Croquettes (2009), dirigida 
por Raphael Alvarez e Tatiana Issa, segue o infame grupo de dança-teatro brasileiro titular no coração 
do movimento cultural Tropicália dos anos 1960. O grupo usou imaginação, ironia e humor para 
enfrentar a ditadura violenta do Brasil, e no processo revolucionou o movimento dos direitos dos 
homossexuais da nação e mudou a linguagem do teatro e da dança para uma geração. 
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 Outro elemento que alinhou o conjunto de filmes da mostra foi a musicalidade 

brasileira presente em todos os casos e referendada por uma série de apresentações 

ao vivo de música brasileira no espaço interno ao ar livre do Museu de Arte Modern. 

 O MoMA Music, em 2010, não foi exclusivo de música brasileira, mas manteve 

sua conexão com a Premiere Brazil ao acontecer dentro do período da mostra. Assim, 

o Brazilian Music Series teve duas apresentações nas quintas-feiras no Jardim das 

Esculturas Abby Aldrich Rockefeller, durante o mês de julho, com sessões às 

17h30min e 19h, em uma diversidade de ritmos oriundos do Brasil, denominada Hear 

Brazil.  

 

This year’s series celebrates the músical freshness and vibrancy of a new 
crop of Brazilian artists, including the rootsy Maracatu?- based music of 
Nation Beat, the sonic experiments of Wax Poetic Brasil featuring Thalma de 
Freitas, the modern Brazilian jazz of Adriano Santos, and the melodies of 
Pierre Aderne and Alexia Bomtempo37 (MoMA, 2010b) 

 

 A organização e a concepção do Brazilian Music Series se mantiveram a cargo 

de Melanie Monios - Diretora Assistente do Serviço de Visitantes do MoMA, em 

colaboração com Béco Dranoff, produtor cultural e artista.  

 A programação da Premiere Brazil 2010 se estendeu por duas semanas (Ver 

Apêndice J), e, como de praxe, todos os filmes foram exibidos nas salas I e II do Roy 

& Niuta Titus Theater em português com legendas em inglês, tendo a primeira 

projeção de cada filme contado com apresentação de seu cineasta e/ou 

representante. 

 Em 2010, tradicionalmente, a MoMA Premiere Brazil foi organizada pela 

Curadora Jytte Jensen, do Departamento de Filme do Museu de Art moderna, e por 

Ilda Santiago, Diretora do Rio Filme. Os fundos para a realização da mostra foram 

majoritariamente providos por George Gund III e Iara Lee; Marjorie Andrade e Richard 

Kandel; Ministério da Cultura/Secretaria do Audiovisual; Consulado Geral do Brasil em 

Nova Iorque. 

 

 

                                                           
37 Tradução livre da autora: A série deste ano celebra o frescor musical e a vibração de uma nova 

cultura de artistas brasileiros, incluindo o Maracatú - música baseada na Nação Beat, os experimentos 
sonoros da Wax Poetic Brasil realçando Thalma de Freitas, o moderno jazz brasileiro de Adriano Santos 
e as melodias de Pierre Aderne e Alexia Bomtempo. 
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1.1.9 Premiere Brazil 2011 

 

 Em 2011, o MoMA e o Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro 

apresentaram a nona edição da mostra de cinema brasileiro Premiere Brazil no 

período de 14 a 29 de julho, e, mais uma vez, a mostra anual de cinema 

contemporâneo brasileiro: 

 

(…) shines a light on the strength and vivacity of recent Brazilian film 
production several promising debuts, including the opening-night feature 
Craft, Gustavo Pizzi’s fictive portrait of the ups and downs of a creative 
personality; and Toniko Melo’s VIPs, a stylish, fictionalized look at a real-life 
con artist. Other films mine historical subject matter to offer new perspectives 
on the present, including Carlos Adriano’s Santos Dumont’s Mutoscope; Silvio 
Tendler’s Utopia and Barbarism; and Flavia Castro’s Diary, Letters, 
Revolutions… MoMA and MoMA PS1 also pay special tribute to Cao 
Guimarães, an artist whose work is equally at home in galleries and movie 
theaters. (…)38 

 

 Na retrospectiva cinematográfica de Cao Guimarães, que transcorreu no MoMA 

PS1 (sede do Museu localizada no Queens) nos dias 16 e 17 de julho, verificamos a 

intenção do MoMA Premiere Brazil em apresentar com maior profundidade o cinema  

autoral brasileiro. Tal intenção esteve presente em todas suas edições, mesmo que 

de forma embrionária, e colocou em relevo cineastas reconhecidos. No âmbito dos 

filmes selecionados, outra característica norteadora foi a conexão com a arte, seja na 

linguagem seja na temática, fato este que se aplica claramente a obra do cineasta e 

artista plástico Cao Guimarães, como podemos perceber na chamada de divulgação 

no site MoMA. 

 

In conjunction with Premiere Brazil, MoMA PS1 presents a program of short 
films by Cao Guimarães (Brazilian, b. 1965). This portion of the festival 
introduces a series of shorts, made in the last decade, that highlight 
Guimarães’s evocative, nuanced cinematic vision. Focusing on everyday 
events and quiet actions in both urban and rural settings—from billowing tarps 
to an army of ants to soap bubbles—the artist creates captivating moving 
pictures that are firmly rooted in the everyday, yet somehow suggest a 

                                                           
38 Livre tradução da autora: (…) brilha uma luz sobre a força e a vivacidade de diversas estreias 

promissoras da produção recente de filmes brasileiros, incluindo o longa-metragem de abertura 
Riscado, o retrato fictício de Gustavo Pizzi dos altos e baixos de uma personalidade criativa; e VIPs de 
Toniko Melo, um olhar elegante e ficcional de um impostor da vida real. Outros filmes escavam matéria 
histórica para oferecer novas perspectivas sobre o presente, incluindo Santos Dumont, de Carlos 
Adriano; Utopia e Barbárie, de Silvio Tendler; e, Diário, Letras, Revoluções de Flavia Castro.... O MoMA 
e o MoMA PS1 também prestam homenagem especial a Cao Guimarães, um artista cujo trabalho está 
igualmente nas galerias e salas de cinema da casa. 
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universe of possibilities. The films screen continuously throughout the day 
(MoMA PS1, 2011)39. 

 

 Ainda, vale lembrar que a MoMA Premiere Brazil empenhou-se na organização 

de outras atividades - dentro do espaço do Museu de Arte Moderna, também desde 

as edições passadas, como, por exemplo: retrospectivas, debates e o Brazilian Music 

Series, as quais estavam relacionadas com a mostra anual de cinema contemporâneo 

brasileiro, realizada pela instituição, configurando uma expansão da exibição dos 

filmes brasileiros. E, sob esse ponto de vista, aponta uma relevância crescente do 

evento.  

 No caso desta nona edição, além da retrospectiva dos curta-metragens de Cao 

Guimarães, ocorreu uma performance musical no programa MoMA Nights, vinculada 

à mostra anual de cinema brasileiro com o objetivo de celebrá-la. Assim, no dia 7 de 

julho de 2011, Rob Curto’s Pé de Serra All-Stars (Todas estrelas Pé de Serra do Rob 

Curto) animou o público, tocando forró no museu com Liliana Araujo nos vocais e 

percussão; Rob Curto no acordeon e vocais; Scott Kuttner na bateria e percussão; 

Mike LaValle no baixo eletrizo e Zé Mauricio na percussão. O líder da banda, o 

acordeonista Rob Curto, estudou e tocou com os maiores nomes do Forró - 

Dominguinhos, Arlindo dos Oito Baixos e Camarão. O músico vem divulgando o ritmo, 

a partir do repertório clássico de Luis Gonzaga, adicionando influências como Willie 

Nelson e contribuindo para o crescente sucesso que o forró nordestino alcançou por 

todo Brasil, tornando-se um gênero de dança muito popular no país.  

 Riscado (2010), de Gustavo Pizzi, abriu o festival no dia 14 de julho, com um 

roteiro simples e produção de baixo orçamento, abordando as questões daqueles que 

da arte buscam viver, encarando riscos, em busca da realização; com direito a debate 

com o diretor após a sessão. Vale observar que a seleção de filmes de 2011 estava 

mais heterogênea em sua temática; no entanto, revelou a presença de um eixo de 

tensão e/ou colaboração do gênero narrativo, presentes em muitos dos filmes. Esse 

diálogo entre o gênero documentário e a ficção visível no uso de técnicas e linguagens 

apresenta uma discussão muito presente no cinema contemporâneo: as fronteiras 

                                                           
39 Tradução livre da autora: Em conjunto com Premiere Brazil, o MoMA PS1 apresenta um programa 

de curta-metragem do brasileiro Cao Guimarães (nascido em 1965). Esta parte do festival apresenta 
uma série de curtas, feitos na última década, que destacam a visão cinemática e evocativa de 
Guimarães. Concentrando-se em eventos cotidianos e ações silenciosas em ambientes urbanos e 
rurais - desde lonas onduladas até um exército de formigas para bolhas de sabão - o artista cria imagens 
em movimento cativantes que estão firmemente enraizadas no cotidiano, mas de alguma forma 
sugerem um universo de possibilidades. A tela de filmes é contínua ao longo do dia. 
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entre os tipos de cinema - Documentário e Ficção. Esta nona edição trouxe à tona um 

debate em pauta, há algum tempo na teoria do cinema, que se refere ao hibridismo 

no documentário, que tem se refletido em parte da produção de filmes brasileiros. 

Tomaim (2015, p. 21) nos lembra que o gênero se encontra na fronteira com a ficção 

e “na tarefa de conceituar o documentário, os autores sempre opuseram a ficção à 

realidade”. Ou como argumenta Nichols: 

 

Ironically, film theory has been of little help in this recent evolution, despite the 
enormous contribution of recent theory to questions of the production of 
meaning in narrative forms. In documentary the most advanced, modernist 
work draws its inspiration less from post-structuralist models of discourse than 
from the working procedures of documentation and validation practiced by 
ethnographic film-makers. And as far as the influence of film history goes, the 
figure of Dziga Vertov now looms much larger than those of either Flaherty or 
Grierson. I do not intend to argue that self-reflexive documentary represents 
a pinnacle or solution in any ultimate sense. It is, however, in the process of 
evolving alternatives that seem, in our present historical context, less 
obviously problematic than the strategies of commentary, vérité , or the 
interview. These new forms may, like their predecessors, come to seem more 
"natural" or even "realistic" for a time. But the success of every form breeds 
its own overthrow: it limits, omits, disavows, represses (as well as represents). 
In time, new necessities bring new formal inventions40 (NICHOLS, 1983, p. 
247) 

 

 Os filmes elencados para exibição em Nova Iorque, em especial na MoMA 

Premiere Brazil, resultaram de uma avaliação, por parte dos curadores, do que 

emergia no cinema recente, caracterizados pela qualidade e inovação da narrativa, 

fato que expressa um olhar do campo do cinema que busca novas construções 

imagéticas, que convergem e/ou se relacionem com as transformações vividas pela 

sociedade contemporânea. 

 

Tudo no universo das formas audiovisuais pode ser descrito em termos de 
fenômeno cultural, ou seja, como decorrência de um certo estágio de 
desenvolvimento das técnicas e dos meios de expressão, das pressões de 

                                                           
40 Tradução livre da autora: Ironicamente, a teoria do cinema tem sido de pouca ajuda nesta evolução 

recente, apesar da enorme contribuição da teoria recente às questões da produção de significado nas 
formas narrativas. No documentário o mais avançado, trabalho moderno esboça sua inspiração menos 
nos modelos pós-estruturalistas do discurso do que nos procedimentos de trabalho de documentação 
e validação praticados pelos cineastas etnográficos. E, no que diz respeito à influência da história do 
cinema, a figura de Dziga Vertov agora é muito maior que a de Flaherty ou Grierson. Não pretendo 
argumentar que o documentário auto-reflexivo representa um pináculo ou solução em última instância. 
Este é, no entanto, no processo de desenvolver alternativas que parecem, em nosso presente contexto 
histórico, menos obviamente problemático do que as estratégias de depoimentos, vérité ou entrevista. 
Essas novas formas podem, como seus predecessores, parecer mais "naturais" ou mesmo "realistas" 
por um tempo. Mas o sucesso de cada forma gera sua própria derrocada: ele limita, omite, desativa, 
reprime (e representa). Com o tempo, as novas necessidades trazem novas invenções formais. 
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natureza socioeconômica também das demandas imaginárias, subjetivas, ou, 
se preferirem, estéticas de uma época ou lugar (MACHADO,1997, p.191) 

 

 Nesta perspectiva, as produções apresentadas no MoMA Premiere 2011, 

podem ser classificadas como “peças híbridas de grande impacto expressivo e 

comunicacional, numa linha de ponta do laboratório de experimentos do campo 

imagético da atualidade”, como Teixeira procurou definir um conjunto de filmes que 

sintetizam um campo experimental do cinema brasileiro. (TEIXEIRA, 2004, p. 7). 

 A programação da MoMA Premiere Brazil ocorreu durante duas semanas, de 

14 a 27 de julho de 2011 (Ver Apêndice K), mantendo o padrão de exibição dos filmes 

em português com legendas em inglês nas salas I e II do Roy & Niuta Titus Theater. 

As primeiras sessões de cada filme contaram com a presença do diretor da obra e na 

maioria das sessões ocorreu debate após a projeção. 

 Em 2011, também não foram registrados no acervo MoMA sessão especial 

para a imprensa em período anterior à mostra. No entanto, os almoços para a 

imprensa continuaram a ser realizados em uma tarde no período do total da mostra. 

 A produção da MoMA Premiere Brazil 2011 deveu-se, mais uma vez, pela 

parceria de Jytte Jensen, Curadora do Departamento de Filme do Museu de Arte 

Moderna e  Ilda Santiago, Diretora do Festival Internacional de Cinema do Rio de 

Janeiro, as quais, nessa edição, contaram com a participação colaborativa de Vilma 

Lustosa. A mostra foi patrocinada por Consulado Geral do Brasil in New York e por 

Marjorie Andrade e Richard Kandel. 

 

1.1.10 MoMA Premiere Brazil 2012 

 

 A décima edição da MoMA Premiere Brazil aconteceu nos dias 12 a 24 de julho 

de 2012, através da parceria do Museu Arte Moderna e o Festival Internacional de 

Cinema do Rio de Janeiro, que desde sua primeira edição oferece ao público em Nova 

Iorque as mais recentes e significativas produções realizadas neste período, bem 

como um olhar sobre filmes importantes e reconhecidos do século XX na história do 

cinema brasileiro. A chamada no website do MoMA para o evento que completa uma 

década foi a seguinte:  

 

To celebrate the 10th edition of Premiere Brazil!, we present exciting new 
works by filmmakers we have previously featured, including Eduardo 
Coutinho, the subject of a Premiere Brazil! retrospective in 2009; Beto Brant, 
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in his third appearance; Selton Mello, who premiered his first film, Merry 
Christmas in the 2009 edition; Breno Silveira, whose Two Sons of Francisco 
screened in 2006; and Eryk Rocha, whose feature debut, Passerby, delivers 
on the promise of his short films from previous Premiere Brazil! 
festivals.Talented newcomers to Premiere Brazil! include Kiko Goifman and 
Claudia Priscilla, with the astonishing documentary Look at Me Again; and 
Vinicius Coimbra, whose Brazilian Western, Matraga, shows an impressive 
grasp of period filmmaking. Special treats for the 10th anniversary include a 
restored print of Leon Hirszman's beloved 1972 drama São Bernardo, as well 
as two films by a group of young directors about their life in their favelas: 5 x 
Favela: Now By Ourselves, a collection of five fiction shorts about various 
aspects of favela-dwelling; and Peace in Rio, a documentary about the 
controversial social policing of the favelas41 (MoMA, 2012).  

 

 Observe-se que também para celebrar seus dez anos de existência, o MoMA 

Premiere Brazil co-apresentou com a exibidora Cinema Tropical e VOCES42 uma 

mesa redonda “Film and Social Change: The Case of Rio’s Favelas,” (Filme e 

mudança Social: O caso das Favelas do Rio), focando nas questões levantadas pelos 

filmes: 5 x Favela: Agora por nós mesmos (2010) e 5 x Pacificação (2012). Os 

debatedores foram os cineastas dos filmes em questão (Cacau Amaral, Rodrigo 

Felha, Cadu Barcellos, Luciana Bezerra, Manaíra Carneiro, Wagner Novais, Luciano 

Vidigal), além de Jose Mariano Beltrame - Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, 

e o cineasta Carlos Diegues, que foram moderados por Larry Rohter. O evento 

aconteceu dia 15 de julho, às 8h na sede do jornal The New York Times, em 

midtown43, com inscrições e entrada franca. 

 Também enquanto atividade vinculada a programação da MoMA Premiere 

Brazil! 2012, ocorreu em 12 de junho uma performance de música brasileira no MoMA 

Nights Summer Music Series, quando o jovem cantor e compositor brasileiro Maurício 

Pessoa e banda apresentaram-se tocando bossa nova, samba e jazz.  

                                                           
41 Tradução livre da autora: Para celebrar a 10ª edição do Premiere Brazil!, apresentamos entusiásticos 

novos trabalhos de cineastas que já exibimos previamente, incluindo Eduardo Coutinho, tema da 
Retrospectiva Premiere Brasil! em 2009; Beto Brant, em sua terceira aparição; Selton Mello, que 
estreou seu primeiro filme Feliz Natal na edição de 2009; Breno Silveira, de quem Dois Filhos de 
Francisco foi exibido em 2006; e, Eryk Rocha, cuja estreia no filme Transeunte, paga as promessas de 
seus curtas-metragens dos Festivais Premiere Brasil anteriores. Talentos recém-chegados ao Premiere 
Brazil! Incluem Kiko Goifman e Claudia Priscilla, com o documentário surpreendente Olhe para mim 
novo; e, Vinicius Coimbra, cujo faroeste brasileiro, Matraga, mostra uma compreensão impressionante 
do cinema de época. Oferecimento especiais para o 10º aniversário incluem uma cópia restaurada do 
adorado drama de São Bernardo, de Leon Hirszman, bem como dois filmes de um grupo de jovens 
diretores sobre suas vidas na favela: 5 x Favela: agora por nós mesmos, uma coleção de cinco curtas-
ficções sobre vários aspectos da favela-habitação; e, Pacificação no Rio, um documentário sobre o 
controverso policiamento social das favelas. 
42 Rede de herança latina da Companhia The New York Times. 
43 Localizada no Oitava Avenida, n. 620 (entre as ruas  40 e 41), 15º andar,  Centro de Conferências.  
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 A MoMA Premiere Brazil, em toda sua programação, (Ver Apêndice L), projetou 

os filmes selecionados em português com legendas em inglês, nas salas I e II do Roy 

& Niuta Titus Theater, nas quais a maioria das produções foi apresentada por seus 

realizadores. 

 O acesso à programação manteve o mesmo padrão, porém ocorreu aumento 

nos preços, em virtude da mudança de tarifas, anunciada no final de 2011, para 

acesso à instituição44.  

 A MoMa Premiere Brasil 2012 foi organizada pela curadora do Departamento 

de Filme do Museu de Arte Moderna e pelas Diretoras do Festival International de 

Cinema do Rio de Janeiro, Ilda Santiago e Vilma Lustosa. 

 A décima edição foi a última MoMA Premiere Brazil realizada em Nova Iorque. 

Em 2013, foi suspensa, por motivos que, segundo entrevista realizada no Consulado 

Geral do Brasil em Nova Iorque no dia 28 de maio de 2015, com a Conselheira 

Mariana Bierrenbach Benevides, estão relacionados a um decréscimo no patrocínio 

ao evento e um menor interesse da instituição em realizar mostras de cinemas 

nacionais, o que até 2014 só se mantivera ocorrendo com o Canadá (para o qual o 

patrocínio era bem significativo). Em 2015, quando do falecimento de Jytte Jensen, 

que ao longo da existência da mostra anual cuidou com afinco de sua realização, a 

possibilidade da MoMA Premiere Brazil não voltar a acontecer se intensificou. 

 No entanto, não podemos deixar de afirmar que os anos de 2013, 2014 e 2015 

mostram claramente uma reviravolta em relação aos grandes eventos (MoMA 

Premiere e BRAFF-NY) em Nova Iorque - e no exterior, quando investigamos suas 

produções. De acordo com os dados que dispomos em nossa pesquisa, tal fato 

coincide com um período de crise politico-econômica na sociedade brasileira.  

 

A crise de 2014/2017 é fruto de uma combinação de choques de oferta e 
demanda resultado de erros de política econômica. Esses choques 
produziram uma redução da capacidade de crescimento da economia 
brasileira e risco de insolvência das finanças públicas. (…) A economia 
brasileira encontra-se formalmente em recessão desde o segundo trimestre 
de 2014, segundo o Comitê de Datação do Ciclo Econômico (Codace) da 
Fundação Getulio Vargas. O produto per capita brasileiro caiu cerca de 9% 
entre 2014 e 2016 (BARBOSA FILHO, 2017, p. 1). 

 

                                                           
44 Ingressos MoMa Film: $12 adulto; $10 idosos, a partir dos 65 anos - portanto identificação (I.D.); $8 

estudantes, em tempo integral com I.D; Gratuito para sócios do MoMA e crianças menores de 16 anos. 
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 Nos anos que seguem 2012 iniciam-se movimentos paralelos, alternados e 

não-regulares, e, paradoxalmente, não necessariamente isolados, raros e sem ritmo, 

no que tange à exibição, pois a situação é a permanência do Brazilian Film Festival of 

New York até 2014, manutenção de eventuais participações em exibições maiores e 

regulares - como New Directors / New Films, New York Film Festival, entre outros, e 

a ativação de pequenas séries (de menor escala) e também exibição isolada, que se 

espalham por diversos lugares e instituições. sem uma pré-definição de quando e 

como serão exibido(s) o(s) filme(s).    

 Tais linhas e relevos mais recentes na cartografia dos filmes brasileiros em 

Nova Iorque poderão ser melhores percebidas a partir das três últimas edições do 

BRAFF-NY e dos eventos descritos no Film Society of Lincon Center e Museum of the 

Moving Image. 

 

1.1.11 New Directors/New Films 2013 

 

 Em 2013, o Museu de Arte Moderna em Nova Iorque apresentou, junto com o 

Film Society of Lincon Center, a 42ª edição New Directors/New Films (Novos 

Diretores/Novos Filmes), durante 20 a 31 de março. Esta tradicional mostra anual 

seleciona diretores estreantes com filmes originais (lançados em geral no ano anterior 

da exibição e inéditos em Nova Iorque), que são exibidos nas salas de cinema de 

ambas instituições, cuja curadoria é colaborativa também. Nesta edição, com 24 

países participantes, registra-se dois longas-metragem brasileiros entre os 25 filmes 

elencados (19 ficções, 6 documentários), e um curta metragem brasileiro entre os 17 

curta-metragens. Os filmes selecionados foram Jards (2012), de Erick Rocha, um 

documentário sobre a vida e obra do artista Jards Macalé, captado durante suas 

gravações em estúdio; Eles voltam (2012) de Marcelo Lordello, que  narra uma estória 

sobre os afetos, as aventuras e as descobertas de dois irmãos (Premio de Melhor 

filme no 45º Festival de Brasilia); e o curta A Cidade  (2012), de Liliana Sulzbach, que 

trata sobre uma cidade de idosos.   

 Nesta edição do ND/NF, foram projetados nas salas do MoMA: Eles Voltam, no 

dia 26 de março às 18h15min; Jards, no dia 30 de março; A Cidade, dentro do 

programa III de curta-metragem, no dia 31 de março, às 13h30min.    
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1.1.12 Documentary Fortnight 2014  

 

 Em 2014, o primeiro registro de filmes brasileiros no MoMA foi na 13ª edição 

do Documentary Fortnight 2014: MoMA’s International Festival of Nonfiction Film and 

Media (Quinzena de Documentários 2014: Festival Internacional de Filmes e Mídia do 

MoMA) de 14 a 28 de fevereiro, apresentando os mais recentes filmes documentários 

que refletem sobre os novos campos do cinema, desenvolvendo a relação entre Arte 

e práticas não-ficcionais. O festival incluiu no espectro de 20 países 20 longa-

metragens, 10 curta-metragens e 2 clássicos. Todos os filmes estrearam em Nova 

Iorque - muitos com a presença de seus diretores, e foram exibidos em seus idiomas 

originais com legenda em inglês, nas salas do Teatro Roy & Niuta Titus.  

 Nesta mostra anual, com duas semanas, somente com documentários, um 

filme brasileiro foi elencado: Domésticas (2012), dirigido por Gabriel Mascaro, que se 

constrói pela captação e narrativa de imagens de sete mulheres trabalhadoras 

domésticas. 

 

1.1.13 Iberoamerican Images: The State of the Art 2014 

 

 Também em 2014 registramos a presença de um filme brasileiro na seleção da 

Iberoamérican Images: The State of the Art (Imagens Ibero-americanas: Um Estado 

da Arte), organizado pelo MoMA e Ibermedia, que transcorreu de 1 a 14 de maio de 

2014. A Ibermedia45 é uma organização intergovernamental, que em pouco mais de 

15 anos tem sido fundamental na ascensão contínua do cinema latino-americano, 

espanhol e português, na medida em que facilita e financia co-produções de 

documentários e filmes de ficção entre seus países-membros de língua espanhola e 

portuguesa, bem como concede dinheiro para distribuição e promoção internacional. 

Até 2016, a Ibermedia apoiou mais de 628 filmes.  

 

MoMA’s fourth biannual Ibermedia program is particularly rich, with a number 
of films that have U.S. distribution and/or a healthy festival run behind them, 
and a treasure trove of films by filmmakers who seldom get the opportunity to 
show their work in the U.S. (…) appear alongside work by seasoned 
filmmakers like Brazil’s Lúcia Murat46 (MoMA, 2014). 

                                                           
45 Para mais informações ver: http://www.programaibermedia.com/pt/el-programa/. 
46 Tradução livre da autora: “O quarto programa bianual Iberoamerican Images do MoMA é 

particularmente rico, com uma série de filmes que tiveram distribuição nos Estados Unidos e/ou um  
bom festival por trás deles e um tesouro de filmes de cineastas que raramente têm a oportunidade de 
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 Nesse contexto, nos dias 7 e 11 de maio, respectivamente às 19h e às 17h, 

foram exibidos A Memória que me contam (2013), produção colaborativa entre Chile 

e Brazil, dirigido por Lúcia Murat, uma narrativa sobre idealismo juvenil entre passado 

e morte, com a sobreposição nem sempre confortável entre o pessoal e o político. No 

filme, percebe-se o intuito da diretora de mostrar como diferentes gerações que se 

seguiram ao Golpe de 1964 no Brasil lidam com esse passado e com o sentido de 

‘revolução’ no presente. Ao mesmo tempo, a diretora repensa a sua própria trajetória, 

pois Murat é uma das descendentes de presos politicos brasileiros, que deu seu 

depoimento à comissão da verdade, como coloca Villaça (2012):  

 

Claramente funcionando também como um exercício terapêutico para Murat, 
A Memória que me Contam representa uma narrativa quase metalinguística 
em sua abordagem das lembranças da(s) cineasta(s) - a real e a imaginária. 
Em certo momento, por exemplo, ao trazer Irene Ravache comparando uma 
foto de Simone Spoladore à de sua personagem na juventude, a diretora 
parece representar a própria busca por uma atriz que pudesse encarnar a 
amiga Vera no longa, como se procurasse um avatar da versão jovem da 
companheira que, por sua vez, lhe permitisse um reencontro e um abraço 
terapêutico – mesmo que este abraço, por sua vez, fosse dado por sua 
própria versão cinematográfica vivida por Ravache. Da mesma maneira, é 
fascinante observar como Spoladore, graças aos figurinos e à fotografia de 
Guillermo Nieto, surge sempre em um tom sépia, como se fosse uma 
polaroide ambulante que representasse, com sua própria figura, a nostalgia 
de um tempo de luta que, mesmo dolorido, trazia sonhos libertários e utópicos 
que indicavam uma ingenuidade há muito perdida (VILLAÇA, 2012). 

 

 

1.1.14 On the Edge: Brazilian Film Experiments of the 1960s and Early 1970s 

 

 De 10 de maio a 24 de julho de 2014, em paralelo com a exposição Lygia Clark: 

The Abandonment of Art, 1948–1988 no MoMA, foi realizado o On the Edge: Brazilian 

Film Experiments of the 1960s and Early 1970s, uma retrospectiva de filmes 

produzidos nas décadas de 1960 e 1970, que dialogam com as obras de Lygia Clark 

e/ou com as ideias presentes no circuito que a artista atuava no período. Os filmes 

selecionados foram exibidos em português com legendas em inglês:  

                                                           
mostrar seu trabalho nos EUA. (…) aparecem ao lado de trabalhos de cineastas experientes como 
Lúcia Murat do Brasil”. 
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 O Despertar da Besta (1969), de José Mojica Marins, conta a estória de um 

psiquiatra que injeta doses de LSD em quatro voluntários com o objetivo de estudar 

os efeitos destas sob a influência da imagem de Zé do Caixão. 

 Ideologia constitui o terceiro segmento do filme O Estranho Mundo de Zé do 

Caixão (1968), de José Mojica Marins. Nesta narrativa, vemos Mojica abandonar seu 

alter ego habitual Zé do Caixão e representar o professor Oaxiac Odez, o qual ensina 

que o amor não é a resposta.  Ambos os filmes de Mojica foram projetados nos dias 

22 e 24 de julho, às 19h. 

 Mangue-Bangue (1971), de Neville D’Almeida, que narra a história quase-

ficcional de um brasileiro transgênero que vive na miséria, foi projetado nos dias 8 de 

junho, às 19h, e 22 de junho, às 16h.  

 Matou a Família e Foi ao Cinema (1969), de Júlio Bressane, é uma narrativa 

sobre duas mulheres que mantêm um relacionamento homossexual em segredo e um 

rapaz transtornado que mata sua família sem remorso ou culpa. As projeções 

ocorreram nos dias 11 e 12 de julho, às 16h no Teatro I, e às 13h30min no Teatro III. 

 Experiments in Film Form and Poetics: Brazil/Europe/USA consiste em um 

conjunto de 18 filmes super 8 de jovens artistas associados à vanguarda brasileira 

dos anos 1960, que após 1968 migraram para o exterior buscando fugir da ditadura 

no Brasil. A seguir, esta foi a sequência projetada nos dias 10 de julho, às 16h, no 

Teatro I, 12 de julho às 16h no Teatro II, 13 de julho, às 16h no Teatro III:  

 - Fome (1972), de Carlos Vergara. 5 min; 

 - Mamãe, fiz um super-8 nas calças (1974), de Carlos Zilio. 1 min; 

 - Trajetórias (1972), de Raymundo Colares. 6 min; 

 - Elements (1972), de Iole de Freitas. 4 min; 

 - Light Work (1972), de Iole de Freitas. 5 min; 

 - Exit (1972), de Iole de Freitas. 5 min; 

 - The Illustration of Art, I (1971), de Antonio Dias. 8 min; 

 - The Illustration of Art, II (1971), de Antonio Dias. 5 min; 

 - The Illustration of Art, III (1971), de Antonio Dias. 7 min; 

 - The Illustration of Art/Gimmick (1972), de Antonio Dias. 6 min; 

 - The Illustration of Art/Working Class Hero/Eating/Washing (1972), de A. Dias. 

7 min; 

 - The Illustration of Art/The New York Information System (1972), de A. Dias. 3 

min; 
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 - The Illustration of Art/Brand XXX (1974), de Antonio Dias. 3 min; 

 - Variações de um Tema de Steinberg: Máscaras nº. 1 (1975), de Nelson 

Leirner. 7 min;  

 - A Rebelião dos Animais (1974), de Nelson Leirner. 18 min;  

 - Composições no Fio: Partituras Mutantes (1979), de Paulo Bruscky. 3 min; 

 - Reflection (1982), de Paulo Bruscky. 3 min; 

 - Aépta (1982), de Paulo Bruscky. 5 min. 

 - Triste Trópico (1974), de Arthur Omar. Sua narrativa forja um documentário 

sobre um médico que retorna ao Brasil com o objetivo de praticar medicina e acaba 

se tornando um messias indígena e, mais tarde, um canibal. Este filme foi destacado 

na mostra como um diferencial da estética do cinema novo e do cinema marginal, mais 

em voga no Brasil nos anos de 1960 e 1970.  

 

Omar’s cinema distinguishes itself from both the aesthetics of Cinema Novo 
and Marginal Cinema’s extreme photographic realism by what he has called 
a “hyper-language,” a collage constructed with many kinds of images, printed 
words, letters, drawings, symbols, documentary material, archives of family 
films, snapshots, and, in the voice-over, dozens of texts from anthropological 
research, baroque narratives, popular almanacs, sermons, poems, and 
citations of all sorts—all set off with a purposeful and radical lack of perfection 
in its overall visual look47 (MoMA ,2014b) 

   

 O filme foi projetado nos dias 19 de junho, às 19h, no Teatro II; 21 de junho, às 

16h no Teatro III; e dia 22 de junho, às 13h30min no Teatro III.  

 Os curta-metragens de Anna Bella Geiger, Ivens Machado, Leticia Parente e 

Sonia Andrade foram projetados juntos nos dias 4 de junho, no Teatro II; dia 7 de 

junho no Teatro III; e 8 de junho no Teatro III. Os títulos selecionados foram os 

seguintes:  

 - Passagens 1 (1974). de Anna Bella Geiger. 10 min. 

 - Elementary Maps nº. 3 (1976), de Anna Bella Geiger. 10 min. 

 - On Art (1983), de Anna Bella Geiger. 2 min. 

 - Versus (1974), de Ivens Machado. 5 min. 

                                                           
47 Livre tradução da autora: O cinema de Omar distingue-se da estética do Cinema Novo e do realismo 

fotográfico extremo do Cinema Marginal pelo que ele chamou de "hiper-linguagem", uma colagem 
construída com muitos tipos de imagens, palavras impressas, letras, desenhos, símbolos, material 
documentário, arquivos de filmes familiares, instantâneos e, na voz-sobre, dezenas de textos de 
pesquisa antropológica, narrativas barrocas, almanaques populares, sermões, poemas e citações de 
todos os tipos - todos desencadeados com uma intencional e radical falta de perfeição em seu aspecto 
visual geral. 
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 - Escravizador/Escravo (1974), de  Ivens Machado. 8 min. 

 - Preparation 1 (1975), de Leticia Parente. 3 min. 

 - In (1975), de Leticia Parente. 1 min. 

 - Marca Registrada (1975), de Leticia Parente. 10 min. 

 - Sem Título (1975), de Sonia Andrade. 10 min. 

 - O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, foi seu filme de 

estréia. Sua narrativa dramática se constrói a partir dos registros policiais de um 

bandido famoso, misturando vários gêneros. As projeções ocorreram nos dias: 6 de 

junho, às 19h, no Teatro II; 7 de junho, às 16h, no Teatro III; e dia 8 de junho, às 

13h30min, no Teatro III. 

 - Deus e o Diabo na terra do sol (1964), de Glauber Rocha, narra uma parábola 

de um camponês que matou seu mestre e está em busca de ajuda - constitui um dos 

mais importantes filmes do cineasta. As projeções ocorreram em 17 de maio, às 

13h30min, no Teatro III; 18 de maio, às 13h30min, no Teatro III; e 23 de maio, às 19h, 

no Teatro II.  

 - The World of Lygia Clark with Anna Maiolino foi uma exibição dos 

documentários O Mundo de Lygia Clark (1973) e Memória do Corpo (1984), que tratam 

do período final da carreira da artista, somados aos filmes de Anna Maria Maiolino, 

artista contemporânea de Ligia Clark. Os filmes foram exibidos em 17 de maio, às 

13h30min, no Teatro III; 18 de maiom às 16h, no Teatro III; e 22 de maio, às 16h, no 

Teatro II.  

 - O Mundo de Lygia Clark (1973), de Eduardo Clark. 27 min. 

 - Memória do Corpo (1984), de Mario Carneiro. 29 min. 

 - In-Out (Antropofagia] (1974), de Anna M. Maiolino. 8 min. 

 - X (1974), de Anna Maria Maiolino. (sound added in 2000) 3 min. 

 - Y (1974), de Anna Maria Maiolino. (sound added in 2000) 2 min. 

 - + - = - [plus minus: equal to minus] (1976), de Anna Maria Maiolino. 3 min. 

 - Verso/Inversus (1979), de Anna Maria Maiolino. 2 min. 

 - Apocalipopótese and After reúne experimentações artísticas da década de 

1960 registradas em filme, que participaram da exposição coletiva Apocalipopótese 

no Aterro do Flamengo.  

 

Documented in beautiful 16mm by the marginal poet Raymundo Amado, the 
exhibition included Lygia Pape’s Ovos (Eggs), cloth boxes from which an 
enclosed person breaks forth; Antonio Manuel’s Urnas quentes, wooden 
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boxes that participants broke open to reveal slogans like “Down with the 
Dictatorship” and “Power to the People”; and poet Torquato Neto and critic 
Frederico Morais donning Oiticica’s Parangolé capes. The exhibition marked 
the passage from the 1960s to the 1970s in the work of the group of artists 
around Clark and Oiticica48 (MoMA, 2014b) 

 

 Na sequencia, os filmes desta seleção exibidos nos dias 10 de maio, às 16h, 

no Teatro III; 11 de maio, às 13h30min no Teatro III; e 16 de maio, às 19h no Teatro 

II. 

 - Apocalipopótese (1968), de Raymundo Amado. 9 min. 

 - Cinemateca-Rio (1963), de Lygia Pape. 1 min. 

 - Hermetic Triumph (1972), de Rubens Gerchman. 12 min. 

 - Semi Ótica (1975), de Antonio Manuel. 7 min. 

 - Agripina é Roma-Manhattan (1972), de Hélio Oiticica. 15 min. 

 - HO (1979), de Ivan Cardoso. 13 min. 

 - Hélio Oiticica (2012), filme de César Oiticica Filho, uma biografia do artista 

baseada em seus registros pessoais e artísticos, com trilha sonora de seus 

”Heliotapes" (fitas de áudio em que hélio Oiticica  gravava suas idéias e  

performances). O filme foi projetado nos dias 10 de maio, às 13h30min, no Teatro III; 

11 de maio, às 16h no Teatro III; e 15 de maio, às 19h, no Teatro II. 

 

1.1.15 Individual de Marcelo Gomes 

 

 Ainda em 2014, o MoMA apresentou, de 8 a 14 de setembro, o filme Era uma 

Vez eu Veronica (2012), dirigido por Marcelo Gomes, que narra a estória de uma 

mulher na entrada na vida adulta. As sessões aconteceram durante uma semana 

inteira nos Teatros Roy & Niuta Titus, em 8 de setembro, às 19h; em 9 de setembro, 

às 16h; em 10 de setembro, às 19h; em 11 de setembro, às 16h; em 12 de setembro, 

às 19h; em 13 de setembro, às 16h; e em 14 de setembro, às 17h.   

 

 

 

                                                           
48 Tradução livre da autora: Documentado em lindos 16mm pelo poeta marginal Raymundo Amado, a 

exposição incluiu o Ovos de Lygia Pape, caixas de pano fechadas a partir das quais uma pessoa surgiu; 
Urnas Quentes de Antonio Manuel, caixas de madeira que os participantes abriam para revelar slogans 
como ‘Abaixo a Ditadura’ e ‘Poder ao Povo’; e o poeta Torquato Neto e o crítico Frederico Morais 
vestiam as capas Parangolé de Oiticica. A exposição marcou a passagem da década de 1960 para a 
década de 1970 no trabalho do grupo de artistas em torno de Clark e Oiticica. 
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1.1.16 Documentary Fortnight 2015 

 

 Documentary Fortnight 2015: MoMA’s International Festival of Nonfiction Film 

and Media foi a mostra onde encontramos o primeiro registro de 2015, que nesta 

edição selecionou 21 longa-metragens, 7 curta-metragens, uma performance de 

leitura, um programa de filme de arquivo e uma instalação em TV plana, evento no 

qual os documentaristas contemplados conferem beleza, humor, tragédia e 

complexidade pelos temas de seus filmes.   

 Campo de Jogo (2014), dirigido por Eryk Rocha, durante 71min revela o 

cotidiano dominical em um ‘campinho’ de futebol no bairro de Sampaio no RJ. Foi 

exibido em duas sessões, nos dias 20 e 22 de fevereiro, respectivamente, às 20h, no 

Teatro I - com a presença do cineasta; e às 14h no Teatro II. Foi o único filme 

documentário brasileiro exibido neste festival.  

 

1.1.17 Nelson Pereira dos Santos: Politics and Passion  

 

 De 9 a 17 de abril de 2015, o MoMA apresentou a retrospectiva Nelson Pereira 

dos Santos: Politics and Passion, com uma seleção de 8 filmes longa-metragens. O 

diretor recebeu a seguinte apresentação pela curadoria:  

 

At the age of 27, Nelson Pereira dos Santos revolutionized the Brazilian 
cinema with his 1955 debut feature, Rio, 40 graus (Rio, 100 Degrees), a 
portrait of Rio de Janeiro that set a neorealist aesthetic to a loose and looping 
samba beat. Almost 60 years later, Pereira remains a vital creative force, still 
passionately engaged with the people, music, and politics of his country, as 
exemplified by his 2012 documentary A Música segundo Tom Jobim (The 
Music According to Antonio Carlos Jobim). In the interim, Pereira became, 
with Glauber Rocha and Ruy Guerra, one of the central figures in the Brazilian 
movement known as Cinema Novo, which combined the exuberant stylistics 
of the French New Wave with Brazilian popular culture and postcolonialist 
political thought. He stands today as the doyen of Latin American directors 
(..)49 (MoMA, 2015). 

 

                                                           
49 Tradução livre da autora: Aos 27 anos, Nelson Pereira dos Santos revolucionou o cinema brasileiro 

com seu longa-metragem de 1955, Rio, 40 graus, um retrato do Rio de Janeiro que estabeleceu uma 
estética neorrealista em torno da batida solta do samba. Quase 60 anos depois, Pereira continua a ser 
uma força criativa vital, ainda apaixonada pelas pessoas, música e política de seu país, como 
exemplificado por seu documentário A Música segundo Tom Jobim. neste ínterim, Pereira tornou-se, 
com Glauber Rocha e Ruy Guerra, uma das figuras centrais do movimento brasileiro conhecido como 
Cinema Novo, que combinava as estilísticas exuberantes da nova onda francesa com a cultura popular 
brasileira e o pensamento político pós-colonialista. (…) Ele permanece hoje como o decano dos 
diretores latino-americanos. 
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 Todos os filmes integrantes da retrospectiva referidos a seguir, foram 

projetados com audio original em português com legendas em inglês.  

 - A Música segundo Tom Jobim (2011), de Nelson Pereira dos Santos, um 

documentário biográfico sobre o maestro Tom Jobim, definido por sua música, no qual 

o cineasta capta quase 90 minutos de imagens em que a música é tudo, diz tudo, 

explica tudo - sem explicações ou depoimentos; com sessões dias 9 e 14 de abril, 

respectivamente às 19h e 16h, ambas no teatro II.  

 - Rio, 40 graus (1956) de Nelson Pereira dos Santos, se desenrola na cidade 

do Rio de Janeiro nas lentes dos vendedores ambulantes da praia de Copacabana - 

visto como marco inicial do movimento Cinema Novo que revitalizou o cinema 

nacional; com sessões dias 10 e 14 de abril, respectivamente, às 16h e 19h, ambas 

no Teatro II.   

 - Memórias do Cárcere (1984), de Nelson Pereira dos Santos, uma adaptação 

da obra de Graciliano Ramos, no qual o cineasta construiu algumas representações 

sobre governos autoritários, em uma metáfora da sociedade brasileira, que aprisiona 

sem extinguir o anseio de liberdade e da denúncia; com sessões dias 13 e 17 de abril, 

respectivamente às 16h no Teatro I e às 19h no Teatro II.   

 - Como era gostoso o meu Francês (1972) de Nelson Pereira dos Santos, uma 

narrativa sobre um explorador francês, aprisionado entre os Tupinambás em 1594, 

definido pelo diretor como  “(…) uma invenção minha, evidentemente baseada em 

todos os cronistas da época: Hans Staden, Jean de Lery, os jesuítas, mas 

basicamente é a aventura de Hans Staden. Aquele filme é uma parábola sobre a 

ditadura (…)” (SANTOS, 1998, p.16); com sessões nos dias 12 e 16 de abril, 

respectivamente às 14h e 19h, ambas no Teatro II.    

 - Azyllo muito louco (1970). de Nelson Pereira dos Santos, seu primeiro filme 

colorido, uma singular adaptação do Alienista de Machado de Assis, que provoca 

reflexões sobre a ditadura militar no Brasil a partir de 1964, construindo metáforas da 

sociedade que vivia a repressão política e do autoritarismo do regime que permeava 

o cotidiano brasileiro; com sessões dias 11 e 16 de abril, respectivamente às 19h e as 

16h, ambas no Teatro II.  

 - Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos, uma adaptação do 

romance de Graciliano Ramos, considerado um de seus grandes filmes, no qual 

concede um marcante olhar sobre a realidade do sertão nordestino em plena década 

de 1940 - ilustrada com imagens de penúria e devastação, no contexto da seca com 
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sol escaldante, em preto e branco, sem música; com sessões nos dias 10 e 15 de 

abril, respectivamente, às 19h e às 16h , ambas no Teatro II.    

 - O Amuleto de Ogum (1974), de Nelson Pereira dos Santos. uma estória, 

narrada pelo cego violeiro nordestino Firmino, sobre Gabriel, um rapaz que ganha um 

amuleto da sorte que provoca inveja - no qual o cineasta revela características das 

relações raciais e sua hierarquização nas experiências cotidianas; as sessões 

aconteceram em 12 e 17 de abril, respectivamente, às 17h e às 16h, ambas no Teatro 

II. 

 - Rio, Zona Norte (1957), de Nelson Pereira dos Santos, filme sobre a estória 

do sambista Espírito da Luz, que ao cair do trem do subúrbio relembra a vida que 

passou - no qual a  “(…) câmera estuda o meio, documenta, pergunta, expõe, acumula 

dados” (ROCHA, 2004, p.110); foi projetado nos dias 11 e 15 de abril, 

respectivamente, às 16h e 19h, ambas no Teatro II.  

 

1.1.18 To Save and Project 2015 

 

 De 4 a 25 de novembro, transcorreu o To Save and Project: The 13th MoMA 

International Festival of Film Preservation, uma mostra anual que celebra os filmes 

recentemente restaurados e preservados, na qual registramos um filme brasileiro no 

programa, Limite (1931), dirigido por Mário Peixoto, longa-metragem mudo, que utiliza 

somente trilhas musicais - apresentando uma narrativa centrada na história de vida 

de três pessoas, duas mulheres e um homem, que estão num barco à deriva, no qual 

os personagens relembram fragmentos de vida; com 114 min, foi projetado nos dias 

11 e 12 de novembro, respectivamente, às 16h no Teatro II e às 18h45min no Teatro 

III.  

 

1.1.19 The Contenders 2016 

 

 The Contenders 2016 é uma série anual promovida pelo MoMA que seleciona 

os filmes que mais se destacaram nos últimos dez meses, que aconteceu de 10 de 

novembro de 2016 a 12 de janeiro de 2017. As produções brasileiras destacadas 

foram: Cinema Novo (2016), de Eryk Rocha, um filme-ensaio sobre o movimento 

cinematográfico brasileiro, e Aquarius (2016), de Kleber Mendonça Filho, que narra 

uma estória sobre especulação imobiliária e memórias urbanas. Os filmes foram 
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exibidos, respectivamente, nos dias 19 de novembro, às 19h30min, e dia 20 de 

novembro, às 17h30min, ambos no Teatro I.  

 

1.1.20 Family Films 2016 

 

 O último filme brasileiro a ser exibido em 2016 foi Melhor Som do Mundo (2015), 

de Pedro Paulo de Andrade, que narra a estória de Vinicius, um garoto que coleciona 

sons. O filme aconteceu dentro da serie Family Films, que oferece sessões individuais 

para famílias ate 6 pessoas, com sessões no dia 10 de dezembro de 2016, entre 12h 

e 13h, no Teatro 3.   

 

1.1.21 Considerações parciais sobre os filmes brasileiros no MoMA 

  

 Os 159 filmes exibidos, ao longo desses 12 anos no MoMA, são 

qualitativamente significativos, em virtude das características de sua curadoria, que 

inclui: a seriedade de uma instituição renomada internacionalmente, a preocupação 

com a expressividade artística do cinema e a articulação em quase todos seus eventos 

com um dos mais importantes festivais de cinema brasileiro (Festival do Rio), 

conferindo propriedade e credibilidade às suas mostras e séries. 

 Primeiramente, evidencia-se a presença da MoMA Premiere Brazil 

inaugurando uma sequência de mostra anual durante uma década, descortinando 

diretores novos e /ou conceituados dentro do espectro da produção cinematográfica 

do Brasil na primeira década do século XXI. É importante relembrar que a MoMA 

Premiere Brazil tornou possível ao público, em Nova Iorque, também assistir alguns 

filmes brasileiros do século XX considerados clássicos. Além disso, a mostra do 

museu propiciou, em algumas edições, a possibilidade do público conhecer com mais 

profundidade a obra de alguns cineastas brasileiros, quando organizou suas 

retrospectivas.   

 Em outros momentos dos anos que seguiram 2012, a exibição de filmes 

brasileiros no MoMA Films foi em geral mais esparsa e diversa em seus objetivos e 

temáticas, porém manteve as características de curadoria referidas antes. Inclusive, 

observamos, nesse período, a presença do Brasil de forma efetiva em duas 

exposições especiais (Lygia Clark: The Abandonment of Art, 1948–1988 e Latin 
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America in Construction: Architecture 1955–1980) e não apenas nas salas de cinema 

do MoMA ou nas muitas obras de arte avulsas de artistas brasileiros em suas galerias. 

 Um aspecto a ressaltar, com relação às Premieres Brazil, foi o caráter da 

transversalidade temática em sua curadoria, a qual, em muitas edições, contemplou 

a música brasileira ao selecionar filmes que tratavam da temática musical sob 

diferentes vertentes – ficções e/ou documentários, e abrindo um espaço para 

apresentação musical no museu - até hoje com música de todos estilos e etnias. Em 

outras mostras, a Arte Plástica foi a contemplada, com a seleção de muitos filmes que 

se aproximam de experimentações visuais, inclusive extendendo a exibição ao PS1 

(sub-sede do MoMA no Queens - dedicada mais especificamente a instalações 

artísticas). No que refere à Arte, a série paralela à Exposição de Lygia Clark foi exímia 

nesse sentido, resgatando (literalmente) filmes produzidos no contexto da arte 

contemporânea realizada pela artista. 

 Ainda sobre os destaques da programação do MoMA, tanto na Premiere Brazil 

como em muitas outras séries e mostras organizadas pela instituição, diz respeito ao 

filme documentário, pois foram notórias as escolhas afinadas dos documentários para 

serem exibidos, nos quais a diversidade também se fez presente, elegendo filmes 

desde diretores estreantes aos mais consagrados no cinema brasileiro. Esse espaço 

que o MoMA abriu ao documentário brasileiro demonstra a qualidade de nossos 

documentaristas pois, em geral, foram eles os cineastas merecedores de retrospectiva 

no MoMA. 

 

 1.2 BRAZILIAN FILM FESTIVAL OF NEW YORK 

 

 O festival de cinema brasileiro realizado em Nova Iorque com maior tempo de 

vida contínuo - 2003 a 2014 - é o Brazilian Film Festival of New York (BRAFF-NY), 

que teve sua origem e inspiração no Brazilian Film Festival, de Miami, que ainda se 

mantém em atividade. A produtora Inffinito tem sido a responsável pelo acontecimento 

do BRAFF durante todo esse tempo, sob a diretoria de Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra 

e Viviane B. Spinelli, o que converge com sua missão de “prospectar novos negócios 

para o Brasil por meio de sua cultura, produzir eventos culturais e conteúdos 

audiovisuais que propiciam a transformação individual e coletiva” (INFFINITO, 2017) 

 A Inffinito iniciou suas atividades em 1995 e possui um website 

(http://www.inffinito.com) no qual estão registrados alguns dados das edições dos 
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eventos que realiza. Os festivais de cinema de Miami e Nova Iorque foram seus 

principais eventos no inicio do século XXI, os quais se replicaram em outras cidades 

no mundo durante algum tempo - chegando o Circuito Inffinito de festivais  a configurar 

um número de nove festivais ao ano (2009; 2012), sendo que atualmente acontece 

apenas o Brazilian Festival Film of Miami - estando em sua 21a edição. Segundo a 

produtora, “ao todo, foram realizadas 78 edições de festivais que atingiram um público 

de mais de 1 milhão e 100 mil pessoas até o ano de 2015” (INFFINITO, 2017). No 

entanto, nossa pesquisa aponta 76 edições no total até 2015. E até 2016 contabilizam 

80 edições. 

 A produtora reforçou sua visão organizacional, que entende o audiovisual como 

ferramenta capaz de promover a cultura brasileira, ao também realizar produtos 

audiovisuais de conteúdo e formatos diversificados. Nessa perspectiva, a produção 

audiovisual da Inffinito inclui:  

 

(...) a série doc. reality para TV “Opção Laje” (2015), a série para TV 
“Transgente” (2015 /2016), telefilme “Quero botar meu bloco na rua” (2016) 
os documentários “Quanto tempo o tempo tem” (2015), “Eu gosto mesmo é 
de viver” (2013), “Fumando Espero” (2009), de Adriana L. Dutra; “Fumando 
Espero: a série” (série de TV, fruto do documentário homônimo, exibida pelo 
Canal Brasil, em cinco episódios); “Pioneiros”, documentário de Viviane B. 
Spinelli e Dulce Bressane (2008); e “Caravana MT: Concertos Pela Paz no 
Trânsito” (2008), de Viviane B. Spinelli, entre outros (INFFINITO, 2017) 

  

 A partir da concepção de pesquisa que apontamos no início deste primeiro 

capítulo, buscamos, também aqui, apresentar como se dá o processo de realização 

do BRAFF-NY. Assim, a narrativa desta trajetória fundamenta-se na observação 

direta, pesquisa documental em acervos físicos e online e entrevistas. 

 O Brazilian Film Festival of New York nasce embrionariamente em 2003 quando 

da colaboração de Adriana Dutra, diretora do Festival de Miami, com o MoMA, ao 

formularem e produzirem em Nova Iorque a Premiere Brazil com o Festival do Rio, 

Cinema Tropical e a consultoria de Fabiano Canosa. Note-se que os dois primeiros 

anos da mostra Premiere Brazil (2003 e 2004) são considerados pela Inffinito também 

como as duas primeiras edições do BRAFF-NY.  

 

Após o sucesso consagrado em Miami, o Brazilian Film Festival chegou a 
Nova Iorque com a realização da Premiere Brazil/Nova Iorque, uma grande 
mostra de filmes brasileiros contemporâneos, realizada em parceria com o 
Museu de Arte Moderna (MoMA) e o Festival do Rio (INFFINITO, 2003).  
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 Em 2004, a “2ª edição do Brazilian Film Festival of NY foi realizada em dois 

segmentos: Premiere Brazil/Nova Iorque, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, 

e exibições de cinema ao ar livre e shows no Central Park” (INFFINITO, 2004), 

exibindo no período de nove dias (uma semana no MoMA e dois dias no Central Park), 

entre documentários e ficções, 11 filmes brasileiros contemporâneos.  

 Observar e pesquisar no site oficial da produtora Inffinito revelou, para esta 

pesquisa, algumas questões importantes, afora o fato de ali estarem disponibilizados 

um mínimo de informação acerca de cada festival e sua trajetória, que revelam, em 

certa medida, o contexto e intenções da produção do BRAFF-NY: o público alvo e a 

interação com este - a qual nem sempre aconteceu (BORGES, 2014). Na medida em 

que o website hospeda um espaço de fotos e comentários, além de páginas no 

Facebook, Youtube e Twitter, entende-se que a Inffinito tanto tem interesse em 

divulgar seu trabalho quanto em receber um retorno do público. Esse diálogo na 

interne, pode evidenciar vozes diversas, mas também silenciar.   

 As informações presentes online, diferentemente do que ocorreu com a MoMA 

Premiere Brazil, não pertencem a um website especifico e único do BRAFF-NY, mas 

da produtora Inffinito. Porém, a diferença neste caso é que os BRAFFs são seu 

principal e maior conteúdo. Mesmo que desde 2012 o número de festivais tenha se 

reduzido vertiginosamente, ainda hoje o BRAFF - Miami parece ser o evento principal 

da produtora no exterior. Num primeiro momento de investigação em nosso campo de 

pesquisa, quando iniciamos a reunir dados, nos deparamos com alguns dados 

sociohistóricos, estéticos e formais disponíveis na própria mídia. A criação do site 

oficial da Inffinito indica uma atitude de representação. E, a cada edição que íamos 

pesquisando, fomos percebendo a construção do site no sentido de referendar a 

Inffinito, fundamentando a produção dos festivais de cinema brasileiro no exterior. 

 Tal auto-representação expressa uma tendência mundial imersa nas 

transformações impostas pelas “novas” tecnologias de informação (T.I.), através da 

qual, segundo Rublescki (2013, p. 115). os “atores sociais (indivíduos ou empresas) 

investem em espaços próprios e de visibilidade junto ao público, beneficiando-se para 

a configuração em rede”.  Mesmo que o intuito de auto-representação seja menor em 

relação ao quesito divulgação, o site apresenta algumas lacunas: sua atualização não 

é completa: em muitos hiperlinks, por exemplo, a última postagem do clipping data de 

2012; há uma informação conflitante entre um hiperlink e outro - como por exemplo o 

que se refere à edição do BRAFF em 2016 em NY, no histórico é elencada, mas não 
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há nenhum outro registro do evento. Reforçamos ainda que esta abordagem não é 

prioritária na pesquisa, porém contribuiu para observar todos os elementos vinculados 

ao processo de exibição de filmes brasileiros pelo BRAFF-NY sobre a qual realizamos 

uma descrição da concepção do website da Infinito (Ver APÊNDICE M).  

 A partir do website da Inffinito, através do hyperlink Festivais de Cinema, 

acessamos todos os festivais organizados pela produtora, arrolados em sublinks 

categorizados pela sede do festival, os quais oferecem dados básicos das edições 

passadas em cada uma das cidades em que ocorreram festivais de cinema.  

 No que tange ao histórico da produção dos festivais, notamos um esforço da 

produtora em consolidar os festivais, tanto através da observação direta dos eventos 

do website quanto através de entrevista concedida por Flavia Guimarães - gerente 

geral de produção da Inffinito, realizada durante o BRAFF - Miami 2013 (autorizada 

pelas diretoras da empresa que, por motivos de força maior, não puderam 

disponibilizar entrevistas à autora quando esta esteve nos locais dos eventos ou no 

Rio de Janeiro). Tal intuito de consolidação é apontado pela crescente expansão deste 

em um determinado período e pela opção em priorizar a realização do BRAFF - Miami 

nos Estados Unidos (EUA) quando da decisão de cancelar o BRAFF - NY em 2015, o 

que se justificava plenamente pelo caráter pioneiro e de longevidade do BRAFF - 

Miami entre todos os festivais realizados pela Inffinito.  

 Além de Miami e Nova Iorque nos EUA, os festivais da Inffinito chegaram a ser 

realizados em mais de 14 cidades e 10 países, configurando uma rede de exibição  

(ver Quadro 12), denominada Circuito Infinito de Festivais, bastante ampla e efetiva 

por alguns anos: Brasil (Canudos); EUA (New York, Miami); Canadá (Vancouver); 

Uruguai (Montevidéu); Argentina (Buenos Aires); Colombia (Bogotá); Inglaterra 

(Londres); Espanha (Madri e Barcelona); Itália (Roma, Milão, Frascati);  China 

(Shangai).  
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Quadro 1 - Circuito Infinito de Festivais - 2006 a 2016 

                 (continua) 

Ano Festival Cidade País 

2006 

X Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

IV Brazilian Film Festival of New York Nova Iorque EUA 

I Cine Fest Brasil – Barcelona Barcelona Espanha 

I Brazilian Film Festival of Shnangai Shangai China 

2007 

XI Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

V Cine Fest Petroras Brasil – New YorK Nova Iorque EUA 

II Cine Fest Brasil Barcelona Espanha 

I Cine Fest Brasil - Itália (Frascati) Frascati Itália 

2008 

XII Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

VI Cine Fest Petrobras Brasil - New York Nova Iorque EUA 

III Cine Fest Brasil – Barcelona Barcelona Espanha 

II Cine Fest Brasil - Itália (Roma-Milāo) Roma – Milão Itália 

I Cine Fest Brasil – Madri Madri Espanha 

I Brazilian Film Festival of Vancouver Vancouver Canadá 

I Cine Fest Brasil – Canudos Canudos  Brasil 

I  Cine Fest Brasil - Buenos Aires Buenos Aires Argentina 

2009 

XIII Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

VII Cine Fest Petrobras Brasil - New York Nova Iorque EUA 

IV Cine Fest Brasil – Barcelona Barcelona Espanha 

III Cine Fest Brasil – Itália Roma – Milão Itália 

II Cine Fest Brasil – Madri Madri Espanha 

II Brazilian Film Festival of Vancouver Vancouver Canadá 

II Cine Fest Brasil – Canudos Canudos Brasil 

II Cine Fest Brasil - Buenos Aires Buenos Aires Argentina 

II Brazilian Film Festival of London Londres Inglaterra 

2010 

XIV Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

VIII Cine Fest Petrobras Brasil - New York Nova Iorque EUA 

III Cine Fest Brasil - Buenos Aires Buenos Aires Argentina 

III Brazilian Film Festival of Vancouver Vancouver Canadá 

III Cine Fest Brasil – Canudos Canudos Brasil 

II Brazilian Film Festival of London Londres Inglaterra 

I Cine Fest Brasil – Montevideu Montevideu Uruguai 

2011 

XV Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

IX Cine Fest Petrobras Brasil - New York Nova Iorque EUA 

IV Cine Fest Brasil – Canudos Canudos  Brasil 

IV Cine Fest Brasil - Buenos Aires Buenos Aires Argentina 

II Cine Fest Brasil – Montevideu Montevideu Uruguai 

III Brazilian Film Festival of London Londres Inglaterra 

2012 

XVI Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

X Cine Fest Brasil - New York Nova Iorque EUA 

V Cine Fest Brasil – Barcelona Barcelona Espanha 

V Cine Fest Brasil - Buenos Aires Buenos Aires Argentina 

V Cine Fest Brasil - Canudos Canudos  Brasil 

IV Cine Fest Brasil – Itália Roma  Itália 

IV Brazilian Film Festival of London Londres Inglaterra 

IV Brazilian Film Festival of Vancouver Vancouver Canadá 

III Cine Fest Brasil - Montevideu Montevideu Uruguai 

2013 

XVII Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

XI Brazilian Film Festival of New York Nova Iorque  EUA 

VI Cine Fest Brasil – Canudos Canudos Brasil 

V Brazilian Film Festival of London Londres Inglaterra 

IV Cine Fest Brasil – Montevideu Montevideu Uruguai 
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                 (conclusão) 

Ano Festival Cidade País 

2014 

XVIII Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

XII Brazilian Film Festival of New York Nova Iorque EUA 

VII Cine Fest Brasil – Canudos Canudos Brasil 

VI Brazilian Film Festival of London Londres Inglaterra 

V Cine Fest Brasil - Buenos Aires Buenos Aires Argentina 

V Cine Fest Brasil – Montevideu Montevideu Uruguai 

I Cine Fest Brasil – Bogotá Bogotá Colômbia 

2015 

XIX Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

VIII Cine Fest Brasil – Canudos Canudos Brasil 

VI Cine Fest Brasil - Buenos Aires Buenos Aires Argentina 

VI Cine Fest Brasil – Montevideu Montevideu Uruguai 

2016 

XX Brazilian Film Festival of Miami Miami EUA 

IX Cine Fest Brasil – Canudos Canudos Brasil 

VII Cine Fest Brasil - Buenos Aires Buenos Aires Argentina 

VII Cine Fest Brasil – Montevideu Montevideu Uruguais 

Fonte: Anexo I - Histórico Dos Festivais Da Produtora Inffinito 

  

 A expansão do circuito de festivais de filmes brasileiros organizados no exterior 

pela Inffinito, perdurou por dez anos até 2016, com a realização de 67 festivais entre 

América, Ásia e Europa. Esse conjunto exibidor do cinema brasileiro contemporâneo 

iniciou em 2006, com as edições em Barcelona e Shangai, e teve seu auge no período 

de 2008 a 2012, atingindo a marca de 9 festivais produzidos em 2009 e 2012. Se 

pensarmos que a média de filmes nestes festivais gira em torno de 10 títulos, a Inffinito 

contabilizou, somente nestes dez anos, cerca de 700 projeções, constituindo-se como 

um importante exibidor do filme brasileiro fora do Brasil. 

 O BRAFF-NY se outorga 11 edições, de 2003 a 2014, sendo as duas primeiras 

realizadas em conjunto com o MoMA e o Festival do Rio. A seguir apresento as doze 

edições do Festival de Cinema Brasileiro de Nova Iorque. 

 

1.2.1 Brazilian Film Festival 2003 

 

 Como referido anteriormente, a primeira edição do BRAFF-NY foi realizada em 

colaboração com o MoMA, de 23 a 28 de julho de 2003, e desde o início anunciou-se 

como um feito de sucesso que referendava a cultura brasileira, seguindo o exemplo 

do Festival de Cinema Brasileiro que já ocorria em Miami50, como verificamos no 

                                                           
50 O Brazilian Film Festival of Miami começa em 1997, de 30 de maio a 8 de junho. É o festival pioneiro 

de cinema brasileiro nos EUA e continua sendo produzido pela Inffinito até hoje. Em 2017, a realização 
do evento ocorreu de 16 a 23 de setembro. 
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registro encontrado no site da produtora Inffinito, no link do Brazilian Film Festival of 

New York. 

 

A abertura do evento aconteceu no Socrates Sculpture Park, com a 
apresentação ao ar livre do filme “Houve Uma Vez Dois Verões. As outras 
produções foram apresentadas no MoMA durante a semana. Para a mostra, 
foram selecionadas 08 produções contemporâneas que melhor refletissem a 
cultura brasileira. Romances, ficções, comédias, documentários e outros 
estilos marcaram os filmes mostrados na Premiere Brazil/Nova Iorque. A festa 
de encerramento, na Knitting Factory, contou com a participação de Dj´s 
brasileiros e muita caipirinha (INFFINITO, 2003) 

 

 A programação e a estrutura do intitulado Brazilian Film Festival of New York 

foi idêntica ao MoMA Premiere Brazil 2003, na qual foram apresentados os seguintes 

filmes: Houve uma vez Dois Verões, de Jorge Furtado; Dois perdidos em uma noite 

suja, de José Joffily; Durval Discos, de Anna Muylaert; Janelas da Alma, de João 

Jardim e Walter Carvalho; Edifício Master, de Eduardo Coutinho; Separações, de 

Domingos de Oliveira; Desmundo, de Alain Fresnot; Militância, de Carlos Adriano; O 

dragão da maldade contra o santo guerreiro, de Glauber Rocha (Ver APÊNDICE B) 

Observe-se que o MoMA foi a instituição que liderou a curadoria e organização do 

evento em 2003, de acordo com os dados de pesquisa encontrados em seu acervo. 

Todos os detalhes do evento foram descritos no item 1.1.1 desta tese. 

 No que tange ao histórico do BRAFF, esta edição é computada como sendo a 

primeira realizada, fato que inclusive foi importante para deliberação, em uma ação 

judicial referente ao nome e aos direitos do Festival de Cinema Brasileiro de Nova 

Iorque, quando em 2005 foi produzido e organizado um evento com o mesmo nome 

no Anthology Film Archive. A disputa judicial foi vencida pela Inffinito. 

 

1.2.2 Brazilian Film Festival 2004 

 

 O segundo BRAFF-NY, também realizado em colaboração com a Premiere 

Brazil, aconteceu de 23 a 29 de junho de 2003, e foi computado em seu histórico como 

sua segunda edição. O evento exibiu 11 filmes brasileiros. No entanto, em 2004, há 

uma diferença – ou, melhor dizendo, um adendo, na estrutura e programação da 

mostra; a produção de um final de semana brasileiro com projeção de filme e show 

músical nos dias 9 e 10 de julho, dentro do cronograma do Central Park Summerstage. 
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Este evento foi o primeiro de muitos realizados durante o BRAFF-NY em parceria com 

o Summerstage. 

 A Inffinito organizou as projeções ao ar livre - um “plus” na programação da 

Premiere Brazil, iniciando o formato de evento que seguiria sempre em suas edições 

e que conferiu um tom mais popular ao Festival, na medida em que “os dois dias de 

evento no Central Park reuniram cerca de 12 mil pessoas para a exibição ao ar livre 

dos filmes “Fala Tu” e “Viva Voz”, além dos shows de Araketu e Margareth Menezes, 

no ano em que o Festival homenageou a Bahia” (INFFINITO, 2004).  

 A programação desta segunda edição do BRAFF foi a mesma do MoMA 

Premiere Brazil, que elencou filmes de ficção e documentários. Na primeira categoria, 

foram exibidos: Narradores de Javé, de Eliane Caffé; Deus é Brasileiro, de Cacá 

Diegues; Onde Anda Você, de Sérgio Rezende; O Pagador de Promessas, de 

Anselmo Duarte; Filhas do Vento, de Joel Zito Araujo; A Pessoa é para o que Nasce, 

de Roberto Berliner. Na segunda, os filmes projetados foram: Fala Tu, de Guilherme 

Coelho; Glauber O Filme, Labirinto do Brasil, de Silvio Tendler; O Prisioneiro da Grade 

de Ferro, de Paulo Sacramento. Alem destes longa-metragens, em 2004 o público 

nova-iorquino pode assistir dois curtas-metragens: Um Café com Miécio, de Carlos 

Adriano; e, Quimera, de Eryk Rocha e Tunga (Ver APÊNDICE C). 

 

1.2.3 Brazilian Film Festival 2005 

 

 O III Brazilian Film Festival aconteceu de 8 a 16 de julho de 2005, em 

Manhattan, contando com duas localizações distintas: Central Park51 e Tribeca 

Cinema52. A abertura do Festival foi uma festa - quase literalmente, pois aconteceu 

em um final de semana de verão - 8 e 9 de julho, conjuntamente com a programação 

do Central Park Summerstage, com artistas consagrados para tocar após as sessões 

dos filmes, com sessões lotadas. No sábado dia 8, o filme Bendito o Fruto (Maria’s 

Place), de Sergio Goldenberg, foi projetado às 19h, antes da apresentação de Gabriel, 

o Pensador; Domingo, também às 19h foi exibido A Dona da História (The owner of 

History), dirigido por Daniel Filho, antes do show de Nação Zumbi.  Estima-se que 

“mais de 13 mil pessoas estiveram presentes à 3ª edição do Brazilian Film Festival of 

                                                           
51 Ramsey Playfield. 72nd Street at 5th Avenue. Manhatan, New York, NY. 
52 54 Varick Street (t Laight St), New York, NY. 
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New York, fazendo cumprir seu objetivo de promover um maior intercâmbio cultural e 

dar visibilidade à cultura brasileira nos EUA” (INFFINITO, 2005). 

 Em 2005, a seleção de filmes participantes do festival apresentou 17 longa-

metragens, sendo quatro deles inéditos no Brasil na época. Todos eles concorreram 

ao Prêmio Lente de Cristal, sob júri popular, conferido pelo Festival, a partir dessa 

edição. O ganhador do Prêmio foi o filme Doutores da Alegria, de Mara Mourão, que 

narra a trajetória dos artistas que visitam crianças em hospitais do Rio, São Paulo e 

Recife. Um debate entre o público e os representantes do filme projetado estava 

previsto após o final de cada sessão, que ocorreu durante os dias 10 e 16 de julho 

nas salas de cinema do Tribeca Cinema. Em 2005, segundo o site da Inffinito, o 

encerramento ocorreu no dia 17 de julho, com a entrega da premiação. 

 Os filmes longa-metragens participantes foram: Doutores da Alegria (2005), de 

Mara Mourão; Cafundó (2005), de Paulo Betti e Clóvis Bueno; O Cinema é meu Jardim 

(2004), de Sérgio Rezende; O Vestido de Noiva (2005), de Joffre Rodrigues; Meu Tio 

Matou um Cara (2004), de Jorge Furtado; Feminices (2004), de Domingos de Oliveira; 

Redentor (2004), de Claudio Torres; Contra Todos (2004), de Roberto Moreira; O 

Diabo a Quatro (2004), de Alice de Andrade; Do Luto à Luta (2005), de Evaldo 

Mocarzel; A Dona da História (2004), de Daniel Filho; O Casamento de Romeu e 

Julieta (2005), de Bruno Barreto; Nina (2004) de Heitor Dhalia; Ódiquê (2004), de 

Felipe Joffily; Fabio Fabuloso (2004), de Pedro Cezar, Ricardo Bocão e Antônio 

Ricardo; Bens Confiscados (2005), de Carlos Reichenbach; Bendito Fruto (2004), de 

Sérgio Goldenberg (Ver Apêndice N – Programa BRAFF- NY 2005). 

 A realização do III BRAFF-NY foi possível pelo patrocínio da Petrobras, que 

apresenta o evento; da Brahma, que foi a Bebida Oficial do evento e da Varig e Jal, 

companhias aéreas oficiais do festival. A produtora Infinito ainda contou com o apoio 

de: Piola, Tribeca Cinemas, Confiança, Central Park Summerstage, City Parks 

Foundation, Churrascaria Plataforma, Osklen, Rain e The Brasilians. A Globo Filmes 

contribuiu com a promoção do evento. E o apoio governamental se fez presente 

através da Ancine, Fnc – Minc, Ministério das Relações Exteriores e Consulado Geral 

do Brasil em Nova Iorque.  
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1.2.4  Brazilian Film Festival 2006 

 

 O 4th Brazilian Film Festival of New York foi realizado no período de 6 a 13 de 

agosto de 2006 e apresentou ao público em Nova Iorque 18 títulos de longa-metragem 

do cinema contemporâneo brasileiro, seguindo o formato que iniciou em 2005, com a 

abertura do evento durante o Central Park Summerstage. Assim, o IV BRAFF-NY 

projetou no dia 06 de agosto o documentário “Coisa Mais Linda – Histórias e Casos 

da Bossa Nova”, dirigido por Paulo Tiago, antes do show com o cantor pernambucano 

Lenine. O evento estava lotado desde às 17h30min daquele ensolarado domingo.  

 A mostra competitiva com 18 filmes, com documentários e ficções, transcorreu 

de 07 a 13 de agosto nas salas do Tribeca Cinemas, mantendo o padrão de exibições 

com debates diante da presença de representantes dos filmes. É importante destacar 

que, nesta edição, aconteceu, nos dias 7 e 8 de agosto, paralelamente às projeções, 

pela primeira vez, um conjunto de painéis (pitch pannels) e seminários para a venda, 

distribuição e exibição de filmes brasileiros nos EUA e na América Latina, denominado 

MarketPlace. A iniciativa obteve a participação de “membros da indústria de cinema 

internacional e instituições brasileiras de cinema” (INFFINITO, 2006). No dia 7 de 

agosto, a temática em questão foi as possibilidades no mercado estadunidense para 

o cinema Brasileiro - suas perspectivas e limites, através do Seminário: “Como 

fortalecer o potencial de venda do Cinema Brasileiro nos EUA?”. No dia 8 de agosto, 

o Painel “Encontro entre os mais importantes produtores brasileiros com o intuito de 

expor seus produtos audiovisuais para a venda nos EUA”, apresentou uma amostra 

do interesse da emergente indústria brasileira de cinema, naquele momento, em exibir 

sua produção na América do Norte. 

 A programação do IV BRAFF-NY estruturou-se nos 18 filmes selecionados: 

Depois Daquele Baile (2006), de Roberto Bomtempo; Anjos do Sol (2006), de Rudi 

Lagemann; Brasília 18% (2006), de Nelson Pereira dos Santos; Árido Movie (2005), 

de Lírio Ferreira; Veias e Vinhos - Uma História Brasileira (2005), de João Batista de 

Andrade; Brilhante  (2005), de Conceição Senna; Dia de Festa (2005) de Toni Venturi 

e Pablo Georgieff; O Veneno da Madrugada (2005),de Ruy Guerra; Irma Vap – O 

Retorno (2006), de Carla Camurati; Achados e Perdidos (2005), de José Joffily; 

Boleiros 2 - Vencedores e Vencidos (2006), de Ugo Giorgetti; Tapete Vermelho (2005), 

de Luiz Alberto Pereira; Meninas (2005), de Sandra Werneck; Gatão de Meia Idade 

(2005), de Antônio Carlos da Fontoura; Esses Moços (2005), de José Araripe; A 
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Máquina (2004), de João Falcão; Jogo Subterrâneo (2003), de Roberto Gervitz; 

Mulheres do Brasil (2006), de Malu de Martino (Ver Apêndice O - Programação 

BRAFF- NY 2006). 

 Na noite de encerramento (13 de agosto), no Tribeca Cinema, foi feita a entrega 

do Prêmio Lente de Cristal pela escolha popular ao filme Depois Daquele Baile, de 

Roberto Bomtempo; ainda foram homenageados o Ministro da Cultura Gilberto Gil e 

o secretário do Audiovisual, Orlando Senna, que receberam uma estatueta especial 

criada pelo artista plástico Romero Brito.  

 O patrocinador principal do IV BRAFF foi a Petrobras, continuando o 

patrocinador Brahma como Bebida Oficial do evento e a TAM como a aerolínea oficial 

do Festival. Os apoiadores foram Porcão Churrascaria, Piola, Osklen, Confiança, Rain 

Network, Miolo, Sob’s, SummerStage e City Parks Foundation. E o BRAFF-NY ainda 

contou com o apoio Governamental da Ancine, FNC – Minc, Ministério das Relações 

Exteriores e Consulado Geral do Brasil em NY; e o apoio de mídia de Extra, The 

Brasilians, Acontece.com, Comunidade News, National, Telemundo NBC, 24 horas, 

Flash-NY e L-Magazine. 

 

1.2.5 Brazilian Film Festival 2007 

 

 De 5 a 12 de agosto de 2007, em Nova Iorque, aconteceu a 5ª edição do Cine 

Fest Petrobras Brasil53, que exibiu 28 filmes do cinema contemporâneo brasileiro e 

“reuniu cineastas, atores e diretores brasileiros que, juntos, conferiram o melhor da 

produção cinematográfica nacional de 2006/2007.” (INFFINITO, 2007) 

 A abertura no Central Park, no dia 5 de agosto, mais uma vez foi um sucesso 

de público, congregando milhares de pessoas que assistiram ao show do cantor João 

Suplicy, seguido da banda AfroReggae, após a exibição do filme Zuzu Angel, de 

Sérgio Rezende.  

 Em 2006, a mostra competitiva do Brazilian Film Festival foi ampliada, 

apresentando durante todo o evento 24 filmes, entre longas e curta-metragens nas 

salas de exibição do Tribeca Cinema.   

 

A novidade este ano foi a exibição de 09 curtas do programa "Revelando os 
Brasis", uma iniciativa do Ministério da Cultura e do Instituto Marlin Azul, com 

                                                           
53 Neste ano, o nome do Festival BRAFF_NY passa a ser Cine Fest Brasil Petrobras - New York. 
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o objetivo de incentivar o contato de cidades menores com novas tecnologias, 
a descoberta de novos cineastas brasileiros e a divulgação das diferentes 
"caras" do país (INFFINITO, 2007). 

 

 Os curtas-metragens oriundos do Projeto Revelando Brasis apresentados 

nesta edição foram: Balandê/Baião, de Antônio Noronha Filho - PI; O Sonho de 

Loreno, de Alana Almondes - ES; Tropeiros, de Artur Gomes dos Santos - PE; 

Brilhantino, de Ériton Bercaço - ES; Edilamar, de Ivy Goulart - SC; Daqui Nóis Não 

Arreda o Pé, de Jairo  Teixeira dos Santos - MG; Bate-Paus, de Jorge Kuster Jacob – 

ES; Uma Pescadora Rara no Litoral do Ceará, de Sidnéia Luzia da Silva - CE; 

Documentário Sobre Chico Abelha, de Maria Carneiro da Cunha - SP 

 A exibição dos filmes participantes do festival ocorreu de 6 a 12 de agosto e 

seguiu com a prática das edições anteriores, com debate com os respectivos 

representantes dos filmes exibidos. Os longa-metragens concorrentes em 2007 foram: 

Pro Dia Nascer Feliz (2006), de João Jardim; Inesquecível (2007), de Paulo Sérgio 

Almeida; Polaróides Urbanas (2007), de Miguel Fallabela; Cartola (2007), de Lírio 

Ferreira e Hilton Lacerda; Noel, o Poeta da Vila (2006), de Ricardo Van Steen; Caixa 

Dois (2007), de Bruno Barreto; A Grande Família (2006), de Maurício Farias; Oscar 

Niemeyer - A Vida É um Sopro (2005), de Fabiano Maciel; Baixio das Bestas (2006), 

de Cláudio Assis; Eu Me Lembro (2005), de Edgard Navarro; O Maior Amor do Mundo 

(2006), de Carlos Diegues; Maksuara, o Crepúsculo dos Deuses (2007), de Neville 

D’Almeida; Três Irmãos de Sangue (2005), de Ângela Reiniger; Atabaques Nzinga 

(2006), de Octávio Bezerra; O Cheiro do Ralo (2007),  de Heitor Dhalia (Ver Apêndice 

P - Programação BRAFF- NY 2007) 

 Nesta quinta edição ocorreu, no dia 6 de agosto, uma exibição especial em 

cerimônia na sede da ONU, na qual o produtor e diretor Roberto Farias foi 

homenageado por sua trajetória de 50 anos de trabalho na arte cinematográfica. O 

filme exibido foi Nenhum Motivo Explica a Guerra, de Cacá Diegues e Rafael Dragaud, 

que é constituído por 5 filmes que tratam da vida nas periferias do Rio de Janeiro. 

 A cerimônia de encerramento e premiação para entrega da Lente de Cristal 

2007 ao melhor do Cine Fest Petrobras Brasil - New York, pela escolha do júri popular, 

aconteceu no The New School’s Tishman Auditorium, no dia 12 de agosto, seguido 

do show da cantora Vanessa da Matta. O vencedor foi o filme Três Irmãos de Sangue, 

de Ângela Reiniger. 
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 O Cine Fest Petrobras Brasil - New York, em 2007, foi patrocinado pela 

empresa que outorgou nome à esta edição; porém, os patrocínios da Tam, TV Globo 

e Mega foram também importantes. O apoio ao festival, este ano, foi dado por Central 

Park Summerstage, City Parks Foundation, Confiança, Piola – New York, Porcão 

Restaurant, WBC Communications, Rain. O Cine Fest Petrobras Brasil contou com o 

tradicional apoio governamental da Ancine, FNC – Minc, Ministério das Relações 

Exteriores e do Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque. O apoio de mídia foi 

efetivado por Verdeamarelo.net, Brazilian People Magazine, Comunidade News, The 

Brazilians, Telemundo, NBC, NYC Night Life e NYC Group. 

 

1.2.6 Brazilian Film Festival 2008 

 

 O 6º Cine Fest Petrobras Brasil – NY foi realizado de 10 a 16 de agosto de 2008 

e “reuniu mais de 20 mil pessoas, confirmando o crescimento do público consumidor 

de cinema brasileiro nos Estados Unidos” (INFFINITO, 2008). 

 A tradicional abertura do festival no Central Park Summerstage configurou um 

enorme sucesso, homenageando Tom Jobim e os 50 anos da Bossa Nova, com seis 

mil pessoas na audiência que assistiram a projeção ao ar livre do filme Os 

Desafinados, do diretor Walter Lima Jr., a apresentação do grupo Patubatê, do DJ 

Luluta e, ao final, o show da cantora Maria Rita. 

 A audiência do festival foi configurada por estrangeiros e brasileiros residentes 

na cidade. O público chegava cedo para garantir o bilhete das sessões diárias do 

festival (vinte e oito no total). Segundo a diretora da Inffinito, Adriana Dutra, que 

promove o evento: “o festival já é tradição na cidade e os nova-iorquinos esperam o 

ano todo para assistir aos nossos filmes. Temos na platéia profissionais da indústria 

americana, críticos de cinema e cinéfilos de uma maneira geral” (JORNAL DO 

BRASIL, 2008). 

 Mais uma vez, o Cine Fest Petrobras Brasil teve exibição na sede da ONU, em 

virtude da homenagem ao aniversario dos 50 anos da Bossa Nova e ao maestro Tom 

Jobim, no dia 12 de agosto, com sessão especial do documentário A Casa do Tom, 

de Ana Jobim. Após, foi oferecido um Coquetel na casa do Embaixador, José Alfredo 

Graça Lima, pelo Consulado brasileiro em Nova Iorque, com o intuito de 

confraternização entre patrocinadores, representantes do governo e convidados do 

evento. 
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 Durante os 07 dias desta sexta edição do evento, foram exibidos no Tribeca 

Cinema 24 filmes entre longas, médias e curta-metragens, mas apenas metade estava 

em competição. Os filmes fora de competição foram os curta-metragens e os longas 

Os Desafinados (2008), de Walter Lima Jr. e Panair do Brasil (2007), de Marco Altberg. 

(Ver Apêndice Q - Programação BRAFF- NY 2008). 

 Os longa-metragens escolhidos para a mostra competitiva foram: A Casa do 

Tom (2007), de Ana Jobim; Juventude (2007), de Domingos de Oliveira; Bellini e o 

Demônio (2001), de Marcelo Galvão; O Magnata (2007), de Johnny Araújo; O Mundo 

em Duas Voltas (2007), de David Schürman; Paulo Gracindo – o Bem Amado (2007), 

de Gracindo Jr; Sem Controle (2007), de Cris D’Amato; 5 frações de uma Quase 

História (2007), de Armando Mendz, Cris Azzi, Cristiano Abud, Guilherme Fiúza, 

Lucas Gontijo e Thales Bahia; Bodas de Papel (2006), de André Sturm; Não Por Acaso 

(2007), de Philippe Barcinsky; Onde Andará Dulce Veiga (2007), de Guilherme de 

Almeida Prado; L.A.P.A. (2007), de Cavi Borges e Emilio Domingos. A exibição dos 

filmes em competição foi, como de costume, seguida por debate com seus respectivos 

representantes.  

 Afora à programação, o Circuito Revelando Brasis - presente pela segunda vez 

no evento, o festival apresentou, pela primeira vez, a mostra DOC.TV, o qual foi 

lançado em 2003 “com o apoio da Associacão Brasileira de Documentaristas (ABD)” 

(GONÇALVES, 2006, p. 89), no intuito de fomentar a produção e teledifusão do 

documentário brasileiro, tendo sido desenvolvido pela Secretaria do Audiovisual do 

Ministério da Cultura, a TV Cultura e a Associação Brasileira das Emissoras Públicas, 

Educativas e Culturais (ABEPEC). 

 

O DOCTV mostrou-se fundamental na formação de recursos humanos para 
a produção documental, especialmente nos estados das regiões mais 
afastadas dos grandes centros, como os estados do Norte e Nordeste do 
país, que geralmente não contam com produção estabelecida de conteudo 
audiovisual autoral. Essas oficinas foram fundamentais para estabelecer 
parâmetros para a formatação de projetos, contribuindo para a realização de 
trabalhos mais elaborados, que passavam a se distanciar de um modelo 
preponderantemente jornalístico ou institucional. O modelo de carteira de 
financiamento do DOCTV originou programas regionais de financiamento nas 
emissoras públicas de alguns estados, assim como uma iniciativa semelhante 
lançada pela Associação Brasileira de Produtoras Independentes de 
Televisão (ABPI-TV) em parceria com o Sistema Brasileiro de Televisão 
(SBT) e apoiado pelo Ministério da Cultura através da Secretaria do 
Audiovisual, intitulado Documenta Brasil. Foi lançado, ainda, um programa de 
co-produção e exibição internacional na Ibero-América, intitulado DOCTV 
Ibero-América. Ao final de sua terceira edição, atualmente em fase de 
produção, o DOCTV contabilizará cerca de 100 filmes realizados em parceria 
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com produtores independentes e exibidos em rede nacional de televisão 
aberta, fazendo chegar a um público potencial de milhões de pessoas, filmes 
documentários produzidos nas diferentes regiões brasileiras, numa iniciativa 
sem precedentes no país (GONÇALVES, 2006, p. 90).  

 

 Destacamos que a exibição destas produções do DOC-TV e do Circuito 

Revelando Brasis, durante o BRAFF-NY, foram elencadas em edições em que o 

patrocínio governamental da AnCine esteve presente e, de certo modo, referendou 

uma contrapartida, pois atribuiu maior visibilidade a esses programas e suas 

produções. 

 

Concebido pela Secretaria do Audiovisual do MinC em 2005, desenvolvido 
pela Oscip Instituto Marlin Azul, patrocínio da Petrobras e apoio do Canal 
Futura, o Revelando os Brasis é um projeto direcionado a moradores de 
municípios com até 20 mil habitantes e tem como objetivo promover 
processos de inclusão audiovisual. Os interessados em participar enviam 
histórias, ficcionais ou reais, que, após um processo seletivo, são 
transformadas em vídeos digitais de até 15 minutos. Através da inclusão 
audiovisual, o Revelando também se propõe a divulgar a diversidade cultural 
brasileira por meio dos vídeos produzidos, como afirma o seu regulamento: 
‘O projeto contribuira? [...] para a produção de obras que registrem a memória 
e a diversidade cultural do país, revelando novos olhares sobre o Brasil’. 
(SANTOS, 2011, p. 12). 

 

 No que concerne aos curtas-metragens, o Revelando Brasis também possui 

como pano de fundo comum o fomento da produção de documentário no Brasil, ainda 

que sua especificidade esteja na democratização da arte do cinema, pois “é uma 

experiência de política pública que radicaliza, em todos os seus aspectos, o conceito 

de democracia cultural” (REVELANDO OS BRASIS, 2006, p. 9),   

 O Circuito Revelando Brasis destacou os curta-metragens: De Tempos em 

Tempos (2006), de Ana Johannes; A Encomenda do Bicho Medonho (2006), de André 

da Costa Pinto; Pedro de Zé Maria: Um Carnaubense Cabra da Peste (2006), de Dedé 

Carnaúba; Manoel Inácio e a Música do Começo do Mundo (2005), de Leonardo 

Alves; O Alto-comunicador Falante (2008), de Paulo Augusto Vieira. 

 O Circuito DOC TV mostrou os documentários: Negativo (2007), de Ángel Díez; 

Vilas Volantes (2005), de Alexandre Veras; Jesus no Mundo Maravilha (2007), de 

Newton Cannito; Acidente (2006), de Cao Guimarães e Pablo Lobato; Preto Contra 

Branco (2004), de Wagner Morales. 

 No Tribeca Cinema, funcionou, de 11 a 16 de agosto, o Lounge Petrobras com 

apresentação diária da DJ Luluta, no intuito de confraternização e entretenimento dos 

participantes, antes, durante e após as exibições. 
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 A entrega do Prêmio Lente de Cristal 2008 ao melhor filme do Cine Fest 

Petrobras Brasil - NY pelo júri popular aconteceu no Tribeca Cinemas no dia 16 de 

agosto, quando do anúncio da premiação e do encerramento do evento. O ganhador 

da Lente de Cristal nesta sexta edição foi O Mundo em Duas Voltas, de David 

Schürmann. 

 A Petrobras foi a patrocinadora principal e o evento contou com a colaboração 

de outros patrocinadores, como Embratur, Ministério do Turismo, Governo do Brasil, 

Estudios Mega e Sagatiba. O apoio desta VI edição foi dado por Redecard, Porcão 

Churrascaria, Piola, Confiança, Central Park Summerstage e City Parks Foundation, 

Quanta. A promoção do evento foi realizada pela Globo Filmes. O apoio 

governamental esteve presente através da Ancine, Fnc – Minc, Ministério das 

Relações Exteriores e Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque. 

 

1.2.7 Brazilian Film Festival 2009 

 

 O VII Cine Fest Petrobras Brasil - New York aconteceu de 02 a 07 de agosto 

de 2009, apresentando em sua sétima edição 15 filmes longa-metragens com o 

melhor da produção cinematográfica brasileira de 2008/2009, incluindo os inéditos 

Coração Vagabundo, de Fernando Grostein Andrade - documentário sobre a última 

turnê do cantor Caetano Veloso, e Hotxuá, de Letícia Sabatella e Gringo Cardia, sobre 

a tribo indígena Krahô. 

 Em 2009, o festival foi “indicado oficialmente pela prefeitura de Nova Iorque 

como o grande hit do verão da cidade” (FERREIRA, 2009) na medida em que, “além 

de oferecer grande visibilidade para a cultura brasileira, (…) desempenha um 

importante papel no desenvolvimento de negócios e parcerias, mostrando nossos 

produtos audiovisuais para o mercado norte-americano” (INFFINITO, 2009). Houve 

uma audiência estimada em 20 mil pessoas durante todo o evento.  

 Nesta perspectiva, a mostra competitiva foi exibida exclusivamente nas salas 

de cinema de Robert De Niro, onde, todas as noites, depois das projeções, 

participantes do festival (expectadores, atores, produtores e diretores), reuniam-se no 

Lounge Petrobras - animado pela DJ Karina Pimenta, com uma programação bem 

brasileira. Na medida em que, o festival brasileiro do Tribeca Cinema “já virou ponto 

de encontro de cinéfilos nova-iorquinos, brasileiros e estrangeiros residentes na 

cidade” (FERREIRA, 2009). 



103 

 

 Ainda sob esse ponto de vista, o Cine Fest Petrobras Brasil - Nova Iorque 

tradicionalmente abriu sua mostra de cinema brasileiro no Central Park Summerstage, 

com projeção ao ar livre seguida de show. Considerando que a entrada era franca, a 

noite de verão em Manhattan congregou um público de três mil pessoas que 

assistiram Se Eu Fosse Você 2, de Daniel Filho (AGÊNCIA PETROBRAS, 2009). 

Antes da sessão, a cantora performática Silvia Machete apresentou, no palco do 

Summerstage, músicas de seu novo disco, Eu Não Sou Nenhuma Santa. 

 Em 2009, o festival apresentou filmes recentes do cinema brasileiro 

contemporâneo. Os longa-metragens exibidos foram: Se Eu Fosse Você 2 (2009), de 

Daniel Filho; Divã (2009), de José Alvarenga Jr.; Romance (2009), de Guel Arraes; 

Loki – Arnaldo Baptista (2009), de Paulo Henrique Fontenelle; Fumando eu espero 

(2009), de Adriana L. Dutra; Budapeste (2009), de Walter Carvalho; Erva do rato 

(2009), de Julio Bressane; Praça Sans Pena (2009), de Vinicius Reis, Favela on Blast 

(2009) de Leandro HBL e Wesley Pentz (DJ Diplo); Fronteira (2009), de Rafael Conde; 

Simonal (2009), de Cláudio Manoel, Micael Langer e Calvito Lea; Orquestra de 

Meninos (2008), de Paulo Thiago; Veronica (2009), de Mauricio Farias; Coração 

Vagabundo (2009), de Fernando Grostein; Andrade e Hotxuá (2009), de Letícia 

Sabatella e Gringo Cardia. Os curta-metragens foram: A dois passos do paraíso 

(2009), de  Alan Russel e Waine Gontijo; O circo chegou (2009), de Thiago de Souza 

Santos; Paraíso 1975 (2009), de Rafael Assumpção; Cachorro-quente vodu (2009), 

de Elano Ribeiro Baptista; Lavagem do Bonfim da Bahia a Nova Iorque (2009), de Ives 

Goulart, pertencentes ao circuito “Relevando os Brasis”, que foram exibidos antes de 

cada filme longa-metragem, no intuito de mostrar o olhar do brasileiro que reside nas 

pequenas cidades do Brasil (Ver Apêndice R - Programação BRAFF- NY 2009). 

 Um aspecto a destacar refere-se aos expectadores do BRAFF-NY, pois “o 

público do festival é constituído principalmente de jovens nova-iorquinos interessados 

no cinema brasileiro. Não apenas nos filmes “blockbuster”, mas também no cinema 

autoral” (FERREIRA, 2009). A curadoria do festival nesta edição foi modificada, com 

a inclusão do cineasta Roberto Farias, presidente da Academia Brasileira de Cinema, 

da históriadora Tetê Mattos e da produtora e distribuidora Bianca de Felippes, os 

quais, segundo a diretora do festival, Claudia Dutra, “são profissionais de três 

gerações diferentes e com uma história fortemente ligada ao cinema nacional. O 

resultado é um panorama bastante diverso da safra 2008/2009” (FERREIRA, 2009). 
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 O vencedor do Prêmio Lente de Cristal, através da escolha popular, foi o filme 

Loki - Arnaldo Baptista, do diretor Paulo Henrique Fontenelle, em que, “além de levar 

o troféu, o filme vencedor será distribuído em 2010 nos cinemas americanos, em oito 

grandes cidades. O prêmio é fruto de uma parceria entre a Inffinito, que organiza o 

festival, e a Maya Entertainment, distribuidora californiana voltada ao mercado latino” 

(FERREIRA, 2009) 

 O patrocinador principal foi a Petrobras. Outros patrocinadores foram a 

Redecard, Ministério do Turismo e Governo de Minas. American Airlines era a 

companhia de aviação oficial do evento. O apoio governamental esteve presente 

através da Ancine, Fnc – Minc, Ministério das Relações Exteriores e Consulado Geral 

do Brasil em Nova Iorque. O apoio desta VII edição do Cine Fest Petrobras Brasil - 

New York foi dado pela Churrascaria Tribeca, Fastway, Piola, Central Park 

Summerstage e City Parks Foundation. O apoio de mídia contou com Clear channel, 

contigo, MPB e Telemundo. 

 

1.2.8 Brazilian Film Festival 2010 

 

 O 8º Cine Fest Petrobras Brasil - New York, realizado de 05 a 12 de junho de 

2010, em Manhattan, apresentou filmes recentes que se destacaram no cenário 

cinematográfico brasileiro em 2009/2010, ao público que lotou as sessões do Tribeca 

Cinemas para assistir a produções brasileiras, algumas ainda inéditas no circuito 

comercial no Brasil e todas com Premiere em Nova Iorque. 

 O Cine Fest Petrobras Brasil – New York, evento oficial do verão nova-iorquino, 

em sua 8ª edição alterou sua estrutura de apresentação, ao realizar o encerramento 

do festival (ao invés de sua abertura) no Central Park SummerStage, no dia 12/06, 

combinando, mais uma vez, música e cinema, quando promoveu o show da banda Os 

Paralamas do Sucesso, que contou com a participação especial da cantora Maria 

Gadú e a exibição do documentário Oscar Niemeyer – A vida é um sopro, em 

homenagem aos 50 anos de Brasília. Ainda na noite de encerramento, o documentário 

Rainhas, de Fernanda Tornaghi e Ricardo Bruno, recebeu a Lente de Cristal, por ter 

sido eleito o melhor filme da mostra competitiva pelo voto popular. 

 O 8º Cine Fest Petrobras Brasil – NY exibiu, no Tribeca Cinema, ao longo de 

uma semana, filmes documentários e ficções, num total de 14 longa-metragens: O 

bem amado (2020), de Guel Arraes; Onde a coruja dorme (2010), de Márcia Derraik 
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e Simplício Neto; Tempos de Paz (2009), de Daniel Filho; Mamonas para sempre - o 

Doc (2009), de Cláudio Kahns; Rainhas (2008), de Fernanda Tornaghi e Ricardo 

Bruno; Cabeça a Prêmio (2009), de Marco Ricca; No meio do rio entre as árvores 

(2009), de Jorge Bodanzky; Olhos azuis (2009), de José Joffily; Insolação (2009), de 

Felipe Hirsch e Daniela Thomas; Tamboro (2009), de Sergio Bernardes; Os Normais 

2 (2009), de José Alvarenga Jr.; Elvis e Madonna (2010), de Marcelo Laffitte; Rita 

Cadillac - A Lady do povo (2007), de Toni Venturi; Histórias de amor duram apenas 

90 minutos (2010). de Pedro Haim. (Ver Apêndice S - Programação BRAFF- NY 2010). 

As sessões de cinema foram seguidas de debate com participantes dos filmes 

exibidos, estando montado durante todo o tempo do festival o Lounge Inffinito, com a 

apresentação do DJ Marcelo Brasil e presença de convidados especiais, no intuito de 

confraternização entre participantes. 

 Para comemorar os 50 anos da inauguração de Brasília, o Cine Fest Petrobras 

Brasil – NY contou com uma exposição sobre a construção de Brasília, que foi 

realizada no Tribeca Cinemas, durante o período do evento. 

 O 8º Cine Fest Petrobras Brasil – NY foi apresentado pela Petrobras e contou 

também com o patrocínio da Ancine. A American Airlines foi a companhia aérea oficial 

e o Hudson foi o hotel oficial. O evento teve o apoio governamental da Secretaria do 

Audiovisual, do Ministério da Cultura e do Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque. 

Apoios foram concedidos por Churrascaria Tribeca, Fastway, Piola, Central Park 

Summerstage, City Parks Foundation. A promoção ficou a cargo de MPB, T47, Movie 

e Contigo. 

 

1.2.9 Brazilian Film Festival 2011 

 

 Em 2011, o 9º Cine Fest Petrobras Brasil – New York aconteceu em Manhattan, 

no Tribeca Cinema, entre os dias 12 e 19 de agosto, apresentando filmes recentes e 

originais que se destacaram no cenário cinematográfico brasileiro em 2010/2011, 

consistindo no primeiro evento Internacional do Circuito Infinito nesse ano. Ainda 

configura o inicio das comemorações dos 15 anos da produtora Inffinito atuando na 

promoção da cultura brasileira em âmbito internacional. 

 Nesta nona edição, o público quase alcançou a capacidade máxima estimada 

(cerca de 700 pessoas por dia) para assistir a produções brasileiras selecionadas, 

todas Premiere em Nova Iorque, esgotando os ingressos para todas as sessões nos 
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oito dias de evento. Considerando a estimativa de audiência foi “ao longo da 

semana, o festival recebeu mais de 3,2 mil pessoas, atingindo 90% de sua 

capacidade, sendo 75% do público formado por norte-americanos e teve várias 

sessões esgotadas, incluindo a última, no sábado“ (TOLIPAN, 2011). 

 A curadoria do Circuito Inffinito de Festivais 2011, organizadora do Cine Fest 

Petrobras Brasil - New York, foi composta por Bianca de Felippes, produtora e 

distribuidora; Marco Aurelio Marcondes, distribuidor; Iafa Britz, produtora e diretora 

geral da Migdal; Paulo Sergio Almeida, diretor geral do site Filme B; Paula Barreto, 

produtora; e Fernando Meirelles, cineasta; selecionando filmes que mostraram um 

panorama diverso do cinema brasileiro contemporâneo. 

 O festival exibiu quatorze filmes longa-metragens: De Pernas pro Ar (2010), de 

Roberto Santucci; Bróder (2011), de Jeferson De; Malu de Bicicleta (2010), de Flávio 

Ramos Tambellin; E aí, Hendrix? (2011), de Pedro Paulo Carneiro e Roberto 

Lamounier; As Canções do Exílio: A Labareda que Lambeu Tudo (2010), de Geneton 

Moraes Neto; 180o (2010), de Eduardo Vaisman; Desenrola (2010), de Rosane 

Svartman; Cortina de Fumaça (2010), de Rodrigo Mac Niven; Como Esquecer (2010), 

de Malu de Martino; Nosso Lar  (2010), de Wagner de Assis; A Suprema Felicidade 

(2010), de Arnaldo Jabor; Além da Estrada (2010), de Charly Braun; Mea Culpa 

(2010), de Julio Lellis; Boca do Lixo (2010), de Flavio Frederico. Cada um deles foi 

acompanhado por um dos curta-metragens selecionados: Assim Como Ela (2011), de 

Flora Diegues; 3X4 (2010), de Caue Nunes; A Casa das Horas (2010), de Heraldo 

Cavalcanti; A Verdadeira História da Bailarina de Vermelho (2010), de Alessandra 

Colasanti e Samir Abujamra; Distantes (2011), de Bruno Peres; Ensolarado (2010), 

de Ricardo Targino; Ferocidade Entre a Urbe e a Flora (2010), de Márcio B. Venturi; 

Garoto Barba (2010), de Christopher Faust; O Guardado (2010), de Marcelo Felipe 

Sampaio e Paulo Alvarenga; a animação Tempestade (2010), de Cesar Cabral; O Bolo 

(2010), de Robert Guimarães; Cachoeira (2010), de Sergio José de Andrade; O Caso 

Libras (2010), de Melise Maia; e o documentário Esta Pintura Dispensa Flores (2010), 

de Luiz Carlos Lacerda. Durante o período do evento, todos os filmes integravam a 

mostra competitiva e tiveram suas projeções em português com legendas em Inglês, 

seguidas por debate com seus representantes (Ver Apêndice T - Programação 

BRAFF- NY 2011) 

 O espaço de sociabilização da nona edição do festival, antes, durante e após 

as exibições, continuou centralizada no Lounge Inffinito, no bar do Tribeca Cinemas, 
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ambientado com a sonoridade do DJ Marcelo Brasil, reunindo participantes e 

convidados especiais no mezanino do Tribeca Cinema. 

 O IX Cine Fest Petrobras Brasil - New York encerrou em uma noite festiva que 

atraiu cinco mil pessoas ao Central Park SummerStage no dia 19 de junho, para 

assistir um show da cantora Martnália e a exibição do documentário Elza, de Izabel 

Jaguaribe e Ernesto Baldan. A noite que consagrou com sucesso a nona edição incluiu 

ainda a entrega do Prêmio Lente de Cristal ao longa-metragem Desenrola, de Rosane 

Svartman, e ao curta O Bolo, de Robert Guimarães, eleitos os melhores filmes da 

mostra competitiva pelo público. Na ocasião,  

 

Adriana Dutra reafirmou o compromisso da produtora na difusão do cinema 
brasileiro no exterior e afirmou que o Cine Fest Petrobras Brasil – NY deve 
retornar à cidade em 2012 ainda maior, com planos para ocupar, além do 
tradicional Tribeca Cinemas, uma nova sala de exibição no Brooklyn Museum 
(AGÊNCIA ESTADO, 2011)  

 

 O 9º Cine Fest Petrobras Brasil – NY em 2001 continuou sendo patrocinado 

pela Petrobras. A companhia aérea oficial foi a American Airlines e o Hudson foi a 

hospedagem oficial. O evento teve o apoio governamental da Ancine e do Consulado 

Geral do Brasil em Nova Iorque. Apoios foram concedidos por Fastway, Piola, Gemini, 

Central Park Summerstage e City Parks Foundation. O apoio de mídia foi dado por 

MPB, T47, Movie, Comunidade News, Brazilian Voice, VerdeAmarelo.net, The 

Brasilians, BetaCinema, Brasilians Tunes e Contigo. 

 

1.2.10 Brazilian Film Festival 2012 

 

 A décima edição do Cine Fest Brasil - New York, que se propunha ser mais 

ampliada que a anterior, em verdade, foi a mais singela edição do evento nova-

iorquino, ocorrendo em apenas em uma data, durante o mês de junho, no verão de 

2012, inserido no programa cultural gratuito do Central Park Summerstage.   

 O motivo desta redução no evento não é esclarecido de forma pública no site 

da produtora do BRAFF; entretanto, através de pesquisa encontramos dados que 

indicam a retirada de patrocínio por parte da Petrobras ao Circuito Inffinito de Festivais 

naquele ano.  
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Sem patrocínio, o Cine Fest Petrobras, de Nova Iorque, cancelou em junho a 
sua décima edição. No Brasil, grupos já temem uma descontinuidade dos 
eventos com a nova gestão. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012) 

 

 Nessas condições, interpretamos que o cancelamento anunciado era relativo à 

edição completa do Festival, que em geral desenrola-se durante uma semana - o que 

requer fundos bem mais significativos do que um dia de evento no Summerstage.  

 Portanto, a realização desta projeção única marcou a posição da produtora em 

dar continuidade ao evento; e ousamos analisar aqui que representou uma negação 

em abandonar o território do BRAFF-NY, mesmo com o corte no patrocínio 

proveniente da Petrobras, bem como diante de mudanças no quadro gestor da 

empresa que “suspendeu para avaliação o processo de escolha de projetos culturais 

do Programa Petrobras Cultural” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2012). Por que em certa 

medida, produzir um dia de BRAFF-NY no Summerstage delimitava que o festival não 

estava acabado e teria potencial para uma próxima edição - Já que o sucesso do 

evento foi garantido.   

 Observa-se que, inclusive foi retirado o nome da empresa nesta décima edição. 

No entanto a Inffinito não retorna a denominação original do festival: Brazilian Film 

Festival of New York, atitude que pode implicar a intenção de retomar este 

patrocinador. 

 Nesse contexto, o Cine Fest Brasil aconteceu no dia 9 de junho de 2012 às 

18h30min, dentro da programação do Central Park Summerstage, apresentando a 

performance ao vivo do grupo BoTECOeletro com Ricardo Imperatore (Dj, compositor, 

produtor músical, baterista, percursionista e performer), a exibição do filme Raul, 

documentário dirigido por Walter Carvalho, um cineasta experiente (diretor de 

fotografia do filme Central do Brasil indicado ao Oscar) que revela Raul Seixas no 

movimento cinematográfico, através de raras imagens de arquivos, encontros 

familiares e debates com artistas, produtores e amigos, registrando a vida e imagem 

pública de um ícone do rock brasileiro, que desenvolveu um estilo músical único, 

estruturado em vinte discos.  

 O músico Ricardo Imperatore comandou o BoTECOeletro, unindo música 

popular brasileira, samples, bateria, loops e instrumentos acústicos, embalando a 

audiência do Central Park Summerstage. BoTECOeletro recebeu o "Prêmio Tim de 

Música 2005" na categoria de "Melhor Álbum Eletrônico do Ano”, por suas 
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composições que fundem fragmentos de "Jackson do Pandeiro", as Baianas 

Mensageiras de Santa Luzia, Radamés Gnatalli. 

 Segundo a Inffinito, o Cine Fest Brasil - Nova Iorque 2012 foi “possível graças 

ao trabalho diligente e apoio valioso do Governo de Nova Iorque, City Parks 

Foundation, Itamaraty, Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque e American 

Airlines” (INFFINITO, 2012). 

 

1.2.11 Brazilian Film Festival 2013  

 

 Em 2013, a Inffinito retorna ao nome original do festival, Brazilian Film Festival 

of New York, ao produzir a décima primeira edição do evento, no período de 12 a 15 

de junho, com seus moldes tradicionais. Sem o patrocínio da Petrobras, mas contando 

com o majoritário apoio do Ministério do Turismo e da Embratur, o 11o BRAFF-NY, 

segue sua trajetória como espaço de exibição do cinema brasileiro em Nova Iorque. 

O BRAFF-NY, como de praxe, trouxe, em 2013, para apreciação ao público presente 

na cidade, filmes recentes do cinema brasileiro contemporâneo que incluiram ficção e 

documentário, longa e curta-metragens, produzidos por diretores novatos e/ou 

veteranos, através da seleção dos curadores. 

 A curadoria do Circuito Inffinito de Festivais em 2013 compreendeu um grupo 

de profissionais renomados do cinema, formado por: Walter Carvalho, diretor de 

fotografia e cineasta; Marco Altberg, cineasta e atual presidente da Associação 

Brasileira de Produtores Independentes; André Saddy, gerente de marketing e 

desenvolvimento de projetos do Canal Brasil; Cavi Borges, cineasta, produtor e 

fundador da Cavídeo; Elisa Tolomelli, produtora executiva dos filmes Central do Brasil 

e Cidade de Deus. 

 Durante quatro dias, o Tribeca Cinema exibiu nove filmes brasileiros, sendo três 

fora da mostra competitiva. Os ingressos custavam 10 dólares e podiam ser 

comprados pela internet. Fizeram parte da programação filmes de ficção, drama, 

comédias e documentários inéditos em Nova Iorque, como: Colegas (2012), de 

Marcelo Galvão; De pernas pro Ar 2 (2012), de Roberto Santucci; Rânia (2012), de 

Roberta Marques; Margareth Mee e a Flor da Lua (2012), de Malu De Martino; Hoje 

(2011), de Tata Amaral; Uma História de Amor e Fúria (2013), de Luiz Bolognesi; 

Dossiê Jango (2012), de Paulo Henrique Fontenelle; Elena (2012), de Petra Costa; 

Faroeste Caboclo (2013), de René Sampaio; Somos Tão Jovens (2013), de Antonio 
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Carlos da Fontoura; sendo os três últimos hors concours. A lista de curtas, que 

antecedem as projeções dos longa-metragens, incluiu: I Still Love You (2012), de 

Henrique Faria, A dama do Estácio (2012), de Eduardo Ades, Nem Que Tudo Termine 

Como Antes (2012), de Daniel Caselli e Mariana Martinez; Linear (2012), de Amir 

Admoni, História de Borboletas (2012), de Marcelo Brandao, Confete (2012), de Jo 

Serfaty e Mariana Kaufman; Ed (2013), de Gabriel Garcia; e Proibidão (2011), de 

Ludmila Curi e Guilherme Arruda. 

 O evento especial e paralelo desta edição foi uma mostra especial acerca do 

tema futebol - CineFoot nos dias 12 e 13 de junho, que, segundo a Inffinito, foi “o único 

festival de cinema brasileiro dedicado exclusivamente ao futebol” (INFFINITO, 2013). 

Sua programação incluiu quatro curta-metragens (O Pai do do Gol, de Luiz Ferraz; 

Gaúchos Canarinhos, de Rene Goya filho; Mauro Shampoo, de Paulo Henrique 

Fontenele e Leonardo Cunha Lima; Três no Tri, de Eduardo Souza Lima), os quais 

abriram as sessões para quatro longa-metragens (Bahêa Minha vida, de Márcio 

Cavalcante; Santos: 100 anos de Futebol Arte, de Lina Charmie; Zico na rede, de 

Paulo Rossio; O gringo, de Durko Bajic).  

 A programação completa do BRAFF 2013 (Ver Apêndice U) consistiu em uma 

seleção especial, com todos os filmes projetados em português com legendas em 

inglês, a qual ofereceu ao público de Nova Iorque a oportunidade de conhecer melhor 

a diversidade cultural presente no futebol do país pentacampeão mundial. Sob esta 

perspectiva, constituiu um projeto “chancelado pelo Ministério do Esporte para integrar 

a programação oficial do Governo Federal durante a Copa do Mundo Rio 2014” 

(INFFINITO, 2013).  

 A premiação do 11o Brazilian Film Festival of New York concedeu o Prêmio 

Lente de Cristal na categoria curta-metragem para o filme Nem que tudo termine como 

antes, dirigido por Daniel Caselii e Mariana Martinez; e na categoria longa-metragem 

para o filme Colegas, dirigido por Marcelo Galvão.  

 O encerramento do 11o BRAFF-NY aconteceu no Domingo, dia 16 de junho, 

dentro do programa do Central Park Summerstage, quando a cantora Preta Gil subiu 

ao palco para um show de música brasileira, que foi seguido pela exibição do longa-

metragem em animação Rio 2096 – Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognesi. 

A entrada no evento, como de costume, foi gratuita, o mesmo estava lotado e a 

estimativa de público foi de seis mil pessoas.  
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 Além do patrocínio principal da Embrafilme e Ministério do Turismo, o 11o 

BRAFF foi copatrocinado pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, tendo como 

companhia aérea oficial a American Airlines e o Hotel Hudson como hospedagem 

oficial em Nova Iorque. O evento contou com o apoio do The Brasilians, Consulado 

Geral do Brasil em Nova Iorque e Summerstage. O apoio de mídia foi realizado por 

Brasilian Voice, Brazilian Times, ComunidadeNews, Brazilian Press e New York Latin 

Culture. Ainda contou com a parceria de Cantine Tartinery e The Fourth.  

 

1.2.12 Brazilian Film Festival 2014 

 

 De 1 a 7 de junho de 2014, aconteceu no Tribeca Cinema a 12ª edição do 

Brazilian Film Festival of New York (12ª BRAFF-NY), que apresentou uma seleção 

inédita nas telas nova-iorquinas com onze longa-metragens (dois hors concours) e 

doze curta-metragens do melhor da nova safra do cinema contemporâneo brasileiro 

2013/2014. Além disso, no intuito de integrar uma homenagem aos 100 anos de 

Vinicius de Moraes, apresentou Orfeu, dirigido por Cacá Diegues, baseado na versão 

de Vinícius de Moraes do mito grego de Orfeu e Eurídice, que tem a ação cênica 

ambientada no carnaval carioca; e o documentário "Vinícius", dirigido por Miguel 

Farias, sobre a vida e obra do poeta.  

 A programação oficial do BRAFF-NY em 2014 (Ver Apêndice V) foi exibida em 

português com legendas em inglês, e, em geral, seguida de bate-papo com os 

representantes de cada filme. Houve um total de 25 filmes, sendo 21 da mostra 

competitiva com longa-metragens e curta-metragens. Temos, respectivamente: 

Tatuagem (2013), de Hilton Lacerda; Gata velha ainda mia (2013), de Rafael Primot; 

O lobo atrás da porta (2013), de Fernando Coimbra; Primeiro dia de ano qualquer 

(2012), de Domingos Oliveira; Cidade de Deus – 10 anos depois (2013), de Cavi 

Borges e Luciano Vidigal; S.O.S Mulheres ao mar (2014)m de Cris D’Amato; 

Revelando Sebastião Salgado (2013), de Betse de Paula; A Coleção Invisível (2013), 

de Bernard Attal; Mato sem cachorro (2013), de Pedro Amorim; Efeito Casimiro (2013), 

de Clarice Saliby;  Graça (2013), de Anna Clara Peltier; Paleolíto (2013), de Ismael 

Lito e Gabriel Calegario; A Queima (2013), de Diego Benevides; Lembranças de 

Maura (2013), de Bruna Lessa; A Navalha do Avô (2013), de Pedro Jorge; Jessy 

(2013), de Paula Lice, Ronei Jorge e Rodrigo Luna; Sylvia (2013), de Artur 

Lanckievicz; Contos da Maré (2013), de Douglas Soares; Tubarão (2013), de Leo 
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Tabosa; Tempo da Navalha (2013), de Guilherme Aguilar e Luiz Ferraz; O Olho e o 

Zarolho (2013), de René Guerra e Juliana Vicente. Dois filmes foram exibidos em 

caráter Hors Concours: Rio de Fé -  Um encontro com o Papa, de Francisco de Carlos 

Diego; See Watch Look - “O que você vê quando olha o que enxerga?”, de Michel 

Melamed. 

 O acesso ao BRAFF-NY seguiu o mesmo padrão, com entradas no valor de 10 

dólares, que podiam ser acessados pela internet, via o link www.Ticketweb.com, um 

número limitado de passes V.I.P., com acesso a todas as atividades do BRAFF-NY 

2014, que foram vendidos pelo valor de 150 dólares.  

 Em 2014, a 12ª edição do BRAFF-NY realizou parceria com um evento paralelo, 

o Taste of Brazil – um festival de gastronomia inspirado na culinária brasileira, no qual 

vários restaurantes e bistrôs de Nova Iorque incluíram em seus cardápios um prato 

inspirado na cozinha e cultura alimentar brasileira durante a semana de realização do 

XII BRAFF. Na segunda edição do Taste of Brazil, os restaurantes que participaram 

foram: Plataforma, SUSHISAMBA, Cantine Parisienne, Emporium Brazil, Los 

Americanos, Organika, Jacques 1534, The Diner, Botequim, Tablao,  Gradisca, Rice 

& Beans. 

 Os filmes vencedores do prêmio Lente de Cristal participantes da mostra 

competitiva da 12ª edição do BRAFF-NY em 2014 foram: na categoria longa-

metragem o filme Coleção Invisível, de Guilherme Aguilar e Luiz Ferraz; e na categoria 

curta-metragem o filme Tempo da Navalha, de Bernard Attal. 

 A noite de encerramento do BRAFF-NY 2014 transcorreu no SummerStage 

Central Park, no dia 7 de junho, e configurou uma homenagem ao centenário de 

Vinicius de Moraes, que foi embalada ao som do DJ Gaspar Muniz e pelo show do 

amigo e parceiro músical de Vinicius, o renomado cantor e compositor Toquinho, 

acompanhado de Anna Setton. 

 A 12ª edicao do BRAFF-NY foi realizada pela Inffinito e promovida pela 

Embratur e Latam, além de outras instituições envolvidas, como RioFilme, Governo 

do Estado do Rio de Janeiro, Hudson Hotel, ESPN, Plataforma, SushiSamba, City 

Park Foundation e Summerstage. O apoio de imprensa foi feito por The Brasilians, 

Brazilian Press, New York Latin Culture, Brazilian Voice e Brazilian Times. 
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1.2.13 Considerações parciais sobre o BRAFF-NY 

 

 O Brazilian Film Festival of New York consolidou-se como o evento com maior 

ocorrência consecutiva, exibindo filmes brasileiros na cidade americana, sendo o mais 

significativo quantitativamente, pois em suas doze edições contabilizou a exibição de 

217 produções - entre curtas e longa-metragens. Qualitativamente, o BRAFF- NY 

também se destaca com razões diversas, como: sua abrangência, no formato que 

criou na parceria com o Central Park SummerStage, possibilitando a um público 

imenso assistir a filmes produzidos no Brasil; sua marca registrada como um evento 

feito por brasileiros, ambientando as edições com música brasileira todos as noites - 

com comida e bebida de inspiração brasileira; pela combinação dosada entre filmes 

mais comerciais e filmes mais de autoria; a inclusão de curta-metragens antes de 

todas as sessões - oferecendo ao público em Nova Iorque uma oportunidade única de 

ver estes filmes. 

 A produtora Inffinito, organizadora do Brazilian Film Festival of New York, teve 

o mérito de iniciar um circuito de festivais de cinema brasileiro. O Circuito Inffinito de 

Festivais foi bastante importante para a exibição de filmes brasileiros na Europa, na 

Asia, na América do Sul e na América do Norte, quando os festivais ocorreram em 10 

países estrangeiros e seguiram as mesmas características e programação do BRAFF-

NY e BRAFF - MIami, divulgando a cinematografia brasileira além das fronteiras. 

Porém, também atuou dentro das fronteiras brasileiras, pois após as primeiras edições 

do BRAFF-NY, a Infinito também criou um festival dentro do Brasil em Canudos, que 

visava a formação de jovens nos saberes do audiovisual. 

 As noites de abertura ou encerramento do Brazilian Film Festival of New York 

foram, sem sombra de dúvidas, seu ponto alto, congregando em torno de 5 mil de 

pessoas para prestigiar os filmes brasileiros, exibidos antes ou depois de um concerto 

de música popular brasileira. Da observação direta de alguns desses eventos (2004, 

2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012), evidencia-se, acima de tudo, a atmosfera de 

burburinho - nas roupas de verão, toalhas, nas cangas e cobertores esticados sobre 

o espaço destinado ao público com comidinhas e bebida54 no entorno, apesar da 

ansiedade na espera das atrações que se podia verificar nas conversas das pessoas 

                                                           
54 Apesar de ser estritamente proibido adentrar com garrafas de vidro, no espaço interno cercado havia 

barracas que vendiam bebidas alcoólicas e não alcoólicas atém de comidas - em geral, em alguma 
delas algo da culinária brasileiro era servido. 
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e nas filas gigantes antes do horário inicial de entrada, também observámos muitas 

vezes conversas sobre memórias acerca do Brasil - de brasileiros e não-brasileiros, 

de um show de algum cantor, de uma viagem, de uma situação, de como tinha sido 

no ano anterior. É interessante notar que no mesmo tipo de evento, de artistas de 

outras etnias, especialmente não-latinos, o clima não é mais silencioso. Não referimos 

a isso como algo negativo, apenas uma diferença observada.  Durante a apresentação 

e exibição, tudo transcorre dentro dos parâmetros exigidos pelas regras do park, ou 

seja, todos sentados para não prejudicar a visão de ninguém. É claro que. em quase 

todas as apresentações músicais de artistas brasileiros que observamos, em algum 

momento as pessoas se levantaram e começaram a dançar.  

 Outro aspecto característico do Brazilian Film Festival of New York é a 

premiação de melhor filme por escolha do júri popular. O prêmio confere ao BRAFF-

NY uma quase tradição na forma como se assiste aos filmes, pois as urnas ficam 

cheias nas sadias das sessões, indicando que quase todos espectadores votam. Tal 

atitude indica certo grau de interatividade do público. Os premiados foram de estilos e 

temáticas muito diversas ao longo desses 12 anos, o que indica uma variedade no 

gosto da audiência.  

 Por fim, é preciso afirmar que no BRAFF-NY, apesar de seu clima descontraído, 

no Summerstage ou nas salas do Tribeca Cinema, sua curadoria também foi criteriosa 

nas escolhas dos filmes, durante todas as edições. De fato, a partir de 2006, a Inffinito 

estipula abertura de edital para inscrição ao evento, divulgado na ANCINE, entre 

outras redes, demonstrando seriedade na seleção. Observe-se que os selecionados 

eram inclusos em todos os festivais que a Inffinito organizasse naquele ano.    

 

1.3 OUTROS ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO DO FILME BRASILEIRO EM NOVA 

IORQUE 

 

1.3.1 Museum of the Moving Image (MoMI) 

 

 O Museum of the Moving Image (Museu da Imagem Movimento) (MoMI) é uma 

instituição de preservação e divulgação cultural no âmbito da Imagem Movimento, 

considerando as mudanças tecnológicas por que passou desde a invenção do cinema. 

Nesta perspectiva, declara que tem por missão: 
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(..) advances the understanding, enjoyment, and appreciation of the art, 
history, technique, and technology of film, television, and digital media by 
presenting exhibitions, education programs, significant moving-image works, 
and interpretive programs, and collecting and preserving moving-image 
related artifacts55 (MoMI, 2017) 

  

 Com este intuito, sua exposição permanente Behind the Screen permite ao 

visitante ver e interagir, através de mais de 1400 itens, para compreender como se 

produziu imagens em movimento ao longo dos tempos até os dias atuais. A exposição 

constitui uma amostra grátis do acervo fisico que configura sua vasta coleção privada, 

que contempla toda linha de tempo histórica da imagem movimento, sendo 

considerada: 

 

(…) the nation's largest and most comprehensive collection of artifacts relating 
to the art, history, and technology of the moving image—one of the most 
important collections of its kind in the world. Begun at the Museum's inception 
in 1981, today the collection comprises more than 130,000 artifacts from every 
stage of producing, promoting, and exhibiting motion pictures, television, and 
digital media, from pre-cinema optical toys to 21st-century digital technology56 
(MoMI, 2017). 

  

 O MoMI ainda exibe uma média de 400 filmes por ano, clássicos ou 

contemporâneos, de diferentes formatos, gêneros e nacionalidades. O acesso às 

projeções é realizado através da entrada geral do museu (que permite assistir todas 

as sessões que acontecerem no dia da visita) ou pela compra de ingresso exclusivo 

para salas de cinema57. Sendo um museu voltado ao cinema, não foi uma surpresa 

nesta investigação o registro de muitas exibições em suas salas de projeção (Ver 

Apêndice W), ainda mais por que o museu esta localizado58 no bairro de Astoria - 

Queens (local de moradia de muitos brasileiros residentes em Nova Iorque).  

 Os registros de exibições de filmes brasileiros no MoMI datam de 1982, quando 

foi feita uma pequena mostra retrospectiva David Neves: Brazilian Filmmaker, de 9 a 

                                                           
55 Versão Livre da autora: avança a compreensão, o gozo e a apreciação da arte, da história, da técnica 

e da tecnologia do cinema, da televisão e da mídia digital, apresentando exposições, programas de 
educação, significativos trabalhos de imagem em movimento e programas de interpretação, coleta e 
preservação de artefatos relacionados da imagem em movimento. 
56 Versão livre da autora: A maior e mais abrangente coleção de artefatos da nação sobre arte, história 

e tecnologia da imagem em movimento - uma das coleções mais importantes desse tipo no mundo. 
Iniciada no início do museu em 1981, hoje a coleção compreende mais de 130 mil artefatos de todas 
as etapas de produção, promoção e exibição de filmes, televisão e mídia digital, desde brinquedos 
ópticos pré-cinema até a tecnologia digital do século XXI. 
57 Entrada do Museu: adultos $12.00; idosos ou estudantes com identificação $9.00; crianças de 6 -12 

anos $6.00; gratuito para sócios do museu e crianças menores de 3 anos. Ingressos para projeções e 
eventos especiais podem ser comprados antecipadamente por telefone ou online.  
58 36-01 35 Ave. Astoria, New York, NY 



116 

 

12 de março. A mostra sobre o cineasta Davi Neves, diretor de Memórias de Helena 

- Memory of Helen (1970, 80 min), em que amigos recordam suas ligações com 

Helena, através de um diário deixado pela moça; e Luz del Fuego (1982, 102 min), 

baseado livremente na vida da vedete e naturista Luz del Fuego, com cenas eróticas, 

sendo esses os dois filmes projetados, abriu no dia 9 com uma palestra do cineasta, 

seguida da projeção de Luz del Fuego. Depois deste evento, temos uma longa pausa 

nos registros, que reaparecem somente no ano de 2011. 

 O filme David Perlov's Diary 1973-1983 (Yoman) - 330min, dirigido pelo próprio 

Perlov, foi lançado em 1988 e teve sua Premiere em Nova Iorque apenas em 2011. O 

cineasta, que era carioca, viveu sua infância em Belo Horizonte, sua juventude em 

São Paulo e antes dos 20 anos migra pra Israel, onde atuou por longo tempo. A 

projeção ocorreu com o apoio do Consulado Geral de Israel em Nova Iorque em três 

sessões no domingo, 6 de março de 2011, com a presença da viuva do diretor: 14h, 

Partes Um e Dois (110 mins.); 16h30min, Partes Três e Quatro (110 mins.); 19h, 

Partes Cinco e Seis (110 mins.). A ficha técnica citada foi: “Written and directed by 

David Perlov. Produced by Perlov and Mira Perlov. Photographed by David Perlov, 

Gadi Danzig, Yahin Hirsch, Yosi Sicherman. Edited by Dan Arav, Noga Darewsky, 

Jacquot Ehrlich, Boaz Leon, Yael Perlov, Shalev Vines. Music by Shem-Tov Levy”.59 

 Encontramos no The Guardian uma critica de Michael Kustow, datada de 5 de 

January de 2004, ao cineasta e à exibição no MoMI, no que considera Perlov um dos 

últimos poetas do filme documentário, tecendo considerações sobre sua trajetória de 

vida e obra: 

 

In 1958, he emigrated to Israel with his Brazilian wife Mira. I asked him what 
he felt himself to be most, Brazilian or Israeli. “For nature, Brazil; Israel for 
ethics,” he said. “In Tel Aviv, I feel the human presence more strongly. 
Because it's such an ugly city, people stand out from it more clearly. In Brazil, 
they melt into nature. (…) Perlov, more than any other filmmaker, demarcated 
the boundaries of Israeli cinema and defined its goals. As he did so, he 
produced a richly beautiful oeuvre, marvelously lucid and charged with rare 
emotional power. He was able to transform the biography of the self into the 
biography of the other, and to transmute his self-portrait of the viewer. His 
cinema then, is the identity card of us all60 (KUSTOW, 2004). 

                                                           
59 Tradução livre da autora:  Escrito e dirigido por David Perlov. Produzido por Perlov e Mira Perlov. 

Fotografia de David Perlov, Gadi Danzig, Yahin Hirsch, Yosi Sicherman. Editado por Dan Arav, Noga 
Darewsky, Jacquot Ehrlich, Boaz Leon, Yael Perlov, Shalev Vines. Música por y Shem-Tov Levy. 
60 Tradução livre da autora: Em 1958, ele emigrou para Israel com sua esposa brasileira Mira. 

Perguntei-lhe o que ele sentia ser mais, brasileiro ou israelense. "Para a natureza, Brasil; Israel para a 
ética ", disse ele. "Em Tel Aviv, sinto a presença humana com mais força. Porque é uma cidade tão 
feia, as pessoas destacam-se com mais clareza. No Brasil, eles se fundem na natureza. (...) Perlov, 
mais do que qualquer outro cineasta, demarcou os limites do cinema israelense e definiu seus objetivos. 
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 Ainda em 2011, o Museu de Imagem Movimento apresenta Besouro (2009), de 

João Daniel Tikhomiroff, longa-metragem integrante da popular Serie Fist and Swords 

(Punho e Espadas), com produções clássicas e contemporâneas de filmes de ação e 

de arte marcial, sob a curadoria de Warrington Hudlin, a qual transcorreu de 6 de 

fevereiro a 4 de dezembro do mesmo ano.  

 Com duração de 94 minutos, Besouro foi exibido no domingo, 17 de abril de 

2011, às 15h, em português com legendas em inglês, e foi apresentado por C. Daniel 

Dawson61. Dirigido por João Daniel Tikhomiroff. e abordando a vida do lendário 

capoeirista baiano Besouro:  

 

(...) tells the fantastic yet true story of a young Afro-Brazilian man who became 
a symbol throughout all of Bahia for his bravery and loyalty. His defense of the 
persecuted and oppressed by the police and plantation owners made him a 
legend. An action movie set in 1920s Bahia, it tells the story of a legendary 
capoeira fighter who uses the power of Candomble to fight the harsh 
conditions which, even post-abolition, the black population endured in Brazil. 
With action director Huan-Chiu Ku (Kill Bill, Matrix) the film features 
spectacular stunt sequences, and the soundtrack features Gilberto Gil, Naná 
Vasconcelos, Rica Amabis, Tejo, and Naçao Zumbi’s Pupillo62 (MoMI, 2011). 

 

 Em 2013, The Museum of the Moving Image apresentou a seleção ”Curators 

Choice: Best of 2012”, na qual um filme brasileiro foi incluído: O Som ao Redor, de 

Kleber Mendonça Filho, junto dos diretores como David Cronenberg, Hong Sang-Soo, 

Jafar Panahi, Béla Tarr e Wes Anderson. A mostra, que foi exibida de 8 de janeiro a 

22 de fevereiro de 2013, apresentou trabalhos instigantes de novos diretores como o 

crítico brasileiro que tornou-se cineasta; e, segundo o curador Chefe David Schwartz 

e a Curadora assistente Rachael Rakes: “after all the top ten lists have been filed, this 

                                                           
Ao fazê-lo, ele produziu uma obra ricamente bela, maravilhosamente lúcida e carregada com um poder 
emocional raro. Ele conseguiu transformar a biografia do eu em biografia do outro e transmutar seu 
auto-retrato do espectador. Seu cinema, então, é o cartão de identidade de todos nós. 
61 Co-autor junto, com Jane Atwood  do livro Capoeira: A Martial Art and a Cultural Tradition. (Capoeira: 

Arte Marcial  e Tradição Cultural) 1999, Rosen Publishing Group. ISBN: 0823918599. 
62 Tradução livre da autora: “Conta a fantástica e verdadeira história de um jovem afro-brasileiro que 

se tornou um símbolo em toda a Bahia por sua bravura e lealdade. Sua defesa dos perseguidos e 
oprimidos pela polícia e fazendeiros fazia dele uma lenda. Um filme de ação ambientado na Bahia dos 
anos 20, conta a história de um lendário lutador de capoeira que usa o poder do Candomblé para lutar 
contra as condições difíceis que, mesmo após a abolição, a população negra sofreu no Brasil. Com o 
diretor de ação Huan-Chiu Ku (Kill Bill, Matrix), o filme apresenta sequências de acrobacias 
espetaculares e a trilha sonora apresenta Gilberto Gil, Naná Vasconcelos, Rica Amabis, Tejo e Pupillo 
de Naçao Zumbi.” 



118 

 

is a great opportunity to catch some of the films in contention, and a few others that 

may have flown under the radar”63 (MoMI, 2013).  

 O som ao redor (2012), do diretor Kleber Mendonça Filho, foi exibido na mostra 

Best of 2012, no sábado, 19 de janeiro de 2013, às 18h. O filme é o primeiro do diretor 

e conta a história de Formiga (Gustavo Jahn) e uma rede familiar de classe média que 

vive numa quieta rua de Recife, que faz fronteira com uma vizinhança de baixa renda. 

Assim:  

 

A private security firm hired to police the street becomes the catalyst for an 
exploration of the neighbors’ discontents and anxieties— and a society that 
remains unreconciled to its troubled past and present inequities. With a unique 
style blending realism, dreams, and surprising edits, Mendonça Filho 
establishes his own compelling directorial imprint64 (MoMI, 2013). 

 

 Em setembro de 2013, por ocasião da data comemorativa da Independência 

do Brasil, ocorre, no dia 7, uma projeção especial de um filme sobre um brasileiro; 

Senna 2010, 106 min, dirigido por Asif Kapadia. Uma produção franco-inglesa que 

homenageia Airton Senna, brasileiro que foi um dos melhores pilotos de fórmula 1, 

conhecido internacionalmente e que teve morte repentina em plena atividade, durante 

a corrida do Grande Prêmio em Ímola (Itália), em maio de 1994. 

 

To celebrate Brazilian Independence Day, the Museum presents a special 
screening of Asif Kapadia’s rousing, deeply compelling documentary. Senna 
recounts the extraordinary life and tragic death of legendary Brazilian motor-
racer, Ayrton Senna, who won the Fórmula 1 world championship three times 
and succumbed to an untimely death at the age of 34. The racing scenes, 
many filmed from Senna’s viewpoint with an on-car camera, are thrilling65 
(MoMI, 2013b) 

 

                                                           
63 Tradução livre da autora: Depois que todas as listas de dez melhores foram arquivadas, esta é uma 

ótima oportunidade para pegar alguns dos filmes em disputa e alguns outros que podem ter voado sob 
o radar. 
64 Tradução livre da autora: uma empresa privada de segurança contratada para policiar a rua torna-se 

o catalisador de uma exploração dos descontentamentos e ansiedades dos vizinhos - em uma 
sociedade que permanece irreconciliada com suas incomodadas desigualdades passadas e presentes. 
Com um estilo único que combina realismo, sonhos e edições surpreendentes, Mendonça Filho 
estabelece sua própria impressão de direção convincente. 
65 Tradução livre da autora: para celebrar o Dia da Independência do Brasil, o Museu apresenta uma 

projeção especial do emocionante e profundamente atraente documentário de Asif Kapadia. Senna 
conta a vida extraordinária e trágica morte do lendário piloto de carros de velocidade brasileiro, Ayrton 
Senna, que venceu o campeonato mundial de Fórmula 1 três vezes e sucumbiu a uma morte prematura 
aos 34 anos. As cenas de corrida, muitas filmadas do ponto de vista de Senna com uma câmera no 
carro, são emocionantes.   
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 O documentário obteve grande sucesso entre público e críticos europeus, 

inclusive, recebendo prêmios como: melhor documentário e melhor edição no British 

Independent Film Awards (Premiação de Cinema Independente Britânico) 2012; 

melhor filme estrangeiro pelo voto popular no Festival de cinema de Los Angeles 2011; 

e melhor documentário do cinema mundial pelo voto popular no Festival de Sundance 

2011. 

 Apesar do filme exibido não ser uma produção brasileira, o incluímos na nossa 

descrição cartográfica da exibição, pois entendemos que a escolha deste título não foi 

aleatória, na medida em que é um filme com um apelo muito grande ao público 

brasileiro, mesmo que não somente. Observa-se que, neste momento, já começa a 

se configurar uma tentativa do Museu em atrair o público brasileiro residente em suas 

cercanias.  

 Em 2014, essa intenção se torna bem clara ao observamos a programação do 

MoMI, que também nos foi confirmada em conversa com a responsável pelo setor 

cultural do Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque, Conselheira Mariana 

Bierrenbach Benevides. A série O Brazil: Contemporary Brazilian Cinema, que 

transcorreu de 22 de novembro a 20 de dezembro de 2014, apresentou uma 

amostragem do novo cinema emergente no Brasil no século XXI.  A mostra segue em 

novembro e dezembro, depois da projeção de estréia do filme Hoje eu quero voltar 

sozinho (2014), dirigido por Daniel Ribeiro, no sábado, dia 25 de outubro, às 17h. 

Todos os filmes foram projetados em português com legendas em inglês.  

 A programação da série O Brazil: Contemporary Brazilian Cinema aconteceu 

aos sábados às 19h, e contemplou os filmes Minha mãe é uma peça, no dia 22 de 

novembro; Casa Grande, no dia 6 de dezembro; e A música segundo Tom Jobim, no 

dia 20 de dezembro. 

 Após cada uma das sessões, aconteceu uma atividade: a exibição do filme 

Minha mãe é uma peça foi seguida de uma recepção com ambientação músical feita 

por Béco Dranoff - patrocinada pela Cachaça Leblon; Casa Grande contou com a 

presença da roteirista e editora Karen Sztajnberg para o bate-papo no final; A música 

segundo Tom Jobim foi seguida de recepção patrocinada por Cantinho de Minas e 

Chanteclair Agência de Viagens, com música ao vivo pela Turma do Samba. 
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 A série O Brazil: Contemporary Brazilian Cinema do Museum of the Moving 

Image foi realizada em colaboração com Cinema Tropical e recebeu patrocínio 

majoritário da Ford Foundation (Fundação Ford) e adicional da Con Edison66. 

 Em 2015, a iniciativa do Museum of the Moving Image em contatar e buscar os 

brasileiros residentes nas imediações da instituição manteve em cartaz filmes 

brasileiros nas séries: First Look, projeções especiais e O Brazil: Contemporary 

Brazilian Cinema, apresentando 3 a 4 produções em cada semestre. Os eventos 

contaram com chamada pelo consulado brasileiro de Nova Iorque em seu boletim 

eletrônico mensal, que realizava um sorteio de ingressos como divulgação. Também 

ocorreu divulgação por centros comunitários brasileiros. Mas não ocorreram 

apresentações no inicio ou debate ao final do filme. 

 O filme A Vida Privada dos Hipopótamos (2014, 89min – Brasil), dirigido por 

Maíra Bühler e Matias Mariani. foi exibido no dia 16 de janeiro, integrando a mostra 

First Look 2015. Na ocasião, os diretores estavam presentes para debate ao final da 

New York Premiere. O filme narra a estória de Chris Kirk, um americano afável e 

aparentemente crédulo, que se encontra preso num cárcere brasileiro por tráfico de 

drogas e reconta um romance com uma mulher nipo-colombiana atraente e evasiva 

que deu errado, em um relato de obsessão e decepção, repleto de imagens, e-mails 

e vídeos do computador de Kirk, que configurou um documentário provocativo e 

casual para a era da Internet. 

 De 8 de maio a 19 de junho de 2015, o MoMI apresentou ao público mais três 

filmes longa-metragens brasileiros recentes, que versam em torno da música sob 

ângulos bastante originais, através da serie O Brazil: Contemporary Brazilian Cinema:  

 

(…) a source of inspiration for the story, such as the music by Legiao Urbana 
in Brazilian Western; or a part of the everyday soundtrack in a film about 
everyday life (She Comes Back on Thursday); or as a vehicle for profound 
change, such as the Brazilian punk in After the Rain; music is ever-present 
and profoundly bound to narrative in these films67 (MoMI, 2015). 

 

 Todos os filmes foram projetados em Português com legendas em inglês, nos 

dias 8 e 22 de maio, e 19 de junho, respectivamente.  

                                                           
66 Companhia Elétrica que opera na cidade de Nova Iorque. 
67 Tradução livre da autora: (…) uma fonte de inspiração para a história, como a música do Legião 

Urbana em Faroeste Caboclo; ou uma parte da trilha sonora diária em um filme sobre a vida cotidiana 
(Ela volta na quinta); ou como um veículo para mudanças profundas, como o punk brasileiro em Depois 
da Chuva, a música é sempre presente e profundamente vinculada à narrativa nesses filmes. 
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 A série foi organizada pela curadora convidada Marcela Goglio e apresentada 

em colaboração com Cinema Tropical68; e, mais uma vez, sua realização foi possível 

através do patrocínio majoritário da Ford Fundation e adicional da Con Edison. 

 Em uma parceria com Cinema Tropical e o Brasil SummerFest69, um evento de 

música brasileira que acontece me Nova Iorque, foi apresentado no Museu da Imagem 

Movimento, como parte do festival, o filme Viramundo (2015), de Pierre-Yves 

Borgeaud, no dia 31 de julho, às 8h, como de prache projetado em português e 

legendado em inglês.  

 No segundo semestre de 2015, O Brasil: Contemporary Brazilian Cinema exibiu 

três filmes longa-metragens nos dias 14 e 21 de novembro e 12 de dezembro, em 

uma edição que selecionou para estréia em Nova Iorque filmes independentes 

recentes e premiados do universo de produção cinematográfica brasileira: Girimunho, 

de Clarissa Campolina e Helvécio Marins Jr.; Ausência, de Chico Teixeira; Ultimas 

Conversas, de Eduardo Coutinho. 

 Acerca da decisão da montagem, Salles afirma que “Coutinho não teve tempo 

de reunir o que acabaria por ser o seu último filme” e que a temática e perspectiva 

captada no documentário incitava a finalizá-lo, pois “it’s all about conversations with 

young people who have their whole life ahead of them…that circumstance makes the 

poignancy of Last Conversations even greater”70 (MoMI, 2015). 

 Em 2016, houve novamente a presença do filme brasileiro, através da serie O 

Brasil: Contemporary Brazilian Cinema, de 19 de agosto a 9 de setembro, que nesta 

edição de verão reuniu produções brasileiras dirigidas por cineastas mulheres de 

diferentes gerações.  

 

Films include the New York premiere of Vera Egito's directorial debut, 
Restless Love, a funny and endearing portrait of twenty-somethings in crisis; 
California, the former MTV host Marina Person's debut, a coming-of-age story 
laced with an evocative 1980s period soundtrack; the U.S. premiere of Campo 
Grande, the latest work by Rio native Sandra Kogut, whose video art and 
performance background is evident in her multi-layered fiction feature; and 
The Second Mother, Ann Muylaert’s intimate drama of a housekeeper torn 
between her employers and her family, winner of a Special Jury Prize for 
Acting at Sundance71 (MoMI, 2016) 

                                                           
68 No segundo semestre de 2015, foi mantida a mesma estrutura de curadoria e produção. 
69 Maiores informações disponíveis online em http://brasilsummerfest.com. 
70 Tradução livre da autora: “Tudo é sobre conversas com jovens que têm toda a vida à frente deles 

… essa circunstância torna ainda maior o pungente Últimas Conversas”.  
71 Tradução livre da autora: ” Os filmes incluem a estréia em Nova Iorque de Restless Love, da 

debutante em direção Vera Egito, um retrato divertido e cativante  da crise dos vinte e poucos anos; 
Califórnia, estréia da ex-apresentadora da MTV, Marina Person, uma estória sobre amadurecimento de 
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 A série continuou a ser organizada pela curadora convidada Marcela Goglio; 

porém, neste ano foi apresentada com o patrocínio do Consulado geral do Brasil em 

Nova Iorque em colaboração com o Cinema Tropical.  As sessões todas foram 

projetadas em português com legendas em inglês, às 19h30min, em 19 e 26 de agosto  

e em 2 e 9 de setembro. 

 Após a última sessão da serie O Brasil: Contemporary Brazilian Cinema, 

ocorreu um debate com a cineasta Sandra Kogut. 

 

1.3.2 Film Society of Lincon Center 

 

 O Film Society of Lincon Center72 (FSLC), é uma instituição independente 

vinculada ao Lincon Center of Performing Arts e constitui-se há décadas em um 

espaço de cinema consolidado do mais respeitados em Nova Iorque e nos Estados 

Unidos. Sua sede localiza-se dentro do complexo de teatros do Lincon Center73, mais 

precisamente no Elinor Bunin Munroe Film Center nas salas: Walter Reade Theater 

(268 lugares), Francesca Beale Theater (140 lugares), Howard Gilman Theater (90 

lugares), e Amphitheater (75 lugares), nos quais são exibidos os filmes e realizados 

os eventos que promove. 

 A Sociedade de Cinema do Lincon Center organiza anualmente o Festival 

Internacional de Cinema de Nova Iorque e o New Directors/New Films, que em 2017 

terá sua 55a edição. Também publica uma das revistas de cinema mais respeitadas 

no país, a Film Comment. A cada ano, organiza a tradicional premiação Chaplin Award 

Gala Tribute, homenageando personalidades da indústria de cinema do nosso tempo. 

 Neste centro de contemplação e pensamento da sétima arte, alguns filmes 

brasileiros foram exibidos durante o período estudado em nossa investigação (Ver 

Apêndice X), bem como algumas vezes cineastas brasileiros proferiram palestras 

                                                           
vida atrelada com uma trilha sonora evocativa da década de 1980; Campo Grande, em estréia nos 
EUA, último trabalho da carioca, Sandra Kogut, cuja experiência em vídeo-arte e performance são 
evidentes em sua característica ficção multifacetada; Second Mother, de Anna Muylaert, o drama íntimo 
de uma empregada doméstica dividida entre seus empregadores 
72 Sociedade de Cinema do Lincon Center. 
73 O complexo compreende 6,6 hectares, onde estão fundadas oito construções, que abrigam: a) 

Metropolitan Opera House; b) David H. Koch Theater; c) David Geffen Hall; d) Lincon Center Theater e 
a New York Public Lybrary of Lincon Center for the Performance Art; e) Elinor Bunin Munroe Film 
Center; f) Alice Tully Hall e The Julliard School; g) Samuel B. & David Rose Building; h) Davis 
Rubenstein Atrium. Ver mapa:http://www.lincolncenter.org/visit. 
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como críticos e/ou especialistas em eventos. Em geral, as exibições de filme 

identificadas estão dentro do programa de um festival, mostra ou eventos 

especialmente organizados pela Sociedade de Cinema do Lincon Center. Em via de 

regra, as atividades e sessões são pagas74, sendo que os filmes ficam em cartaz por 

cerca de uma semana.  

 A revista online do Film Society of Lincon Center - a já mencionada Film 

Comment, foi uma das fontes significativas nesta pesquisa, pois nela encontramos 

resenhas fílmicas especializadas sobre filmes do cinema brasileiro exibidos em Nova 

Iorque. Em uma primeira leitura documental, as resenhas parecem bem mais 

aprofundadas do que as publicadas no New York Times, aspecto que iremos 

desenvolver no capítulo III. A interatividade online está presente no site da sociedade 

em sub-links que redirecionam e/ou seus conteúdos para redes sociais como Twitter, 

Facebook, Youtube, e-mail e por smarthphone.  

 Em artigo sobre as quatro décadas de mostra New Director/New Films Brooks 

(2013) refere-se à presença do cineasta brasileiro José Padilha, com seu filme de 

estréia, o documentário Ônibus 174, na edição da mostra New Director/New Films 

2002, em março de 2003.  

 Em 2011, registramos a exibição de dois filmes brasileiros durante o 12o 

LatinBeat Festival - que aconteceu no FLSC de 10 a 24 de agosto. Esta noite 

encarnarei no teu cadáver, de Mojica Marin, um clássico filme de horror, teve uma 

sessão especial com acompanhamento musical ao vivo pelo compositor Gary Lucas, 

no Walter Reade Theater75, na quinta-feira, 11 de agosto, às 21h30min. E As Melhores 

Coisas do Mundo, de Laiz Bodansky, integrante da mostra competitiva, teve três 

sessões nos dias 18, às 16h30min, dia 20, às 21h30min e dia 23 às 21h0030min. 

 Esta edição do 12o Festival LatinBeat, “o mais antigo (e primeiro) festival latino 

americano de cinema na Cidade de Nova Iorque” (FILM SOCIETY OF THE LINCON 

CENTER, 2011), mostrou um panorama da produção cinematográfica de onze países, 

com estréias nos Estados Unidos e na Costa Oeste, com vinte e três produções em 

uma variedade de gêneros entre comédias românticas, dramas, além de animações 

                                                           
74 Os ingressos para as sessões custam para:  Adultos U$ 13; Estudante e Idosos $ 9; Sócios U$ 8, 

Pacotes com descontos para eventos variam; a aquisição pode ser feita na bilheteria ou por compra 
online. 
75 165 W. 65th Street, Upper West Side, New York, NY. 
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e documentários. Foi apresentado pela Film Society of Lincoln Center e organizada 

por Richard Peña e Marcela Goglio. 

 Ainda em 2011, mais um filme brasileiro esteve presente na programação do 

Film Society of Lincon Center, na 49ª edição do New York Film Festival, de 30 de 

setembro a 16 de outubro, na seleção de documentários da sessão de eventos 

especiais, na qual o aclamado cineasta Nelson Pereira dos Santos foi contemplado 

pelo seu filme Música Segundo Tom Jobim (2011), com duração de 88 min, sobre a 

vida e obra do renomado músico brasileiro. 

 

A tribute from one legendary Brazilian artist to another, Music According to 
Tom Jobim is a story told through emotion. Weaving through clips of musical 
performances, acclaimed director Nelson Pereira dos Santos shows how 
Jobim’s bossa nova style influenced and inspired his contemporaries, as well 
as musicians today. Dos Santos uses gritty, original footage to set the tone for 
each segment, putting the viewer right at each passionate performance. Icons 
like Sammy Davis, Jr. and Ella Fitzgerald show the love and respect they had 
for Jobim in their interpretations of his classics. His universal impact is made 
evident by covers of his songs in numerous languages, many of which display 
a depth of emotion that rivals what Jobim originally brought to the songs, 
sometimes decades prior76 (RUBINGTON, 2011)  

 

 O documentarista Nelson Pereira dos Santos (ganhador de prêmios em Berlim 

e Cannes) teve a estréia mundial de seu documentário sobre Tom Jobim no Festival 

Internacional de Cinema de Nova Iorque em 2011. 

 Em 2012, identificamos a exibição de O som ao redor, de Kleber Mendonça 

Filho, em dois momentos: dentro da mostra New Directors/New Films (GIBBONS, 

2012), nos dias 22 e 23 de março - com a presença do diretor; e na programação do 

Elinor Bunin Munroe Film Center, de 24 de agosto a 13 de setembro. 

 O Som ao Redor foi anunciado com suas premiações até 2012 e com as 

definições positivas pela critica americana, respectivamente: Rotterdam Film Festival 

(Winner – FIPRESCI Prize), Official Selection, New Directors/New Films 2012, Official 

Selection, San Francisco Film Festival 2012, Official Selection, Los Angeles Film 

                                                           
76 Tradução livre da autora: Um tributo de um artista brasileiro lendário para outro, Música segundo Tom 

Jobim é uma história contada através da emoção. Teclando através de clipes de performances 
músicais, o aclamado diretor Nelson Pereira dos Santos mostra como o estilo bossa nova, de Jobim, 
influenciou e inspirou seus contemporâneos, bem como músicos hoje. Dos Santos usa imagens 
graciosas e originais para definir o acorde para cada segmento, deixando o espectador apaixonado em 
cada performance. Ícones como Sammy Davis Jr. e Ella Fitzgerald mostram o amor e o respeito que 
eles tiveram por Jobim em suas interpretações de seus clássicos. Seu impacto universal é evidenciado 
pelas capas de suas músicas em inúmeras línguas, muitas das quais exibem uma profundidade de 
emoção que rivaliza com o que Jobim originalmente trouxe para as músicas, às vezes décadas 
anteriores. 



125 

 

Festival 2012; e, ““Stunning” – Melissa Anderson, Village Voice, “Thrilling” – Gavin 

Smith, Film Comment, “Sensational” – Dennis Lim, Artforum, “Superbly constructed, 

skillfully acted and beautifully lensed” – Variety.” (FILM SOCIETY OF THE LINCON 

CENTER, 2012) 

 A Sociedade de Cinema do Lincoln Center apresentou um filme de Alberto 

Cavalcanti - brasileiro radicado na Inglaterra, Went the day well? - 1942, na mostra 15 

For 15: Celebrating Rialto Pictures, uma serie exclusiva de matinee com uma seleção 

de 15 tesouros da biblioteca Rialto Pictures77 para comemorar o 15º aniversário do 

distribuidor, a qual foi realizada de 19 a 29 de março. O filme de Cavalcanti, Went the 

day well? - uma comédia critica que se passa durante a segunda guerra mundial, foi 

projetado em inglês no dia 21 às 16h, considerando que o cineasta “Brazilian-born 

Alberto Cavalcanti made the film when the Axis was seemingly invincible and invasion 

still a very real possibility, but even 70 years later it still packs an incredible punch”78 

(FILM SOCIETY OF THE LINCON CENTER, 2012b) 

 Além do filme de Went the day well?, os filmes participantes da mostra em 

homenagem à Rialto Pictures foram: Army of Shadows/L’armée des ombres, de Jean-

Pierre Melville, 1969, France/Italy, 35mm, 140min; Billy Liar, de John Schlesinger, 

1963, UK, 35mm, 98min; Breathless/À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, 1960, 

France, 35mm, 90min; Diary of a Chambermaid/ Le Journal d’une femme de chambre, 

de Luis Buñuel, 1964, France/Italy, 35m; 101min; DIVA, de Jean-Jacques Beineix, 

1981, France, 35mm, 117min; Iy always rains on Sunday, de Robert Hamer, 1947, UK, 

35mm, 92m; Léon Morin, Priest/Léon Morin, prête de, Jean-Pierre Melville, 1961, 

France/Italy, 35mm, 116min; Mafioso, de Alberto Lattuada, 1962, Italy, 35mm, 99min; 

Nights of Cabiria/ Le notti di cabiria,  de Federico Fellini, 1957, Italy/France, 35mm, 

117min; The producers, de Mel Brooks, 1968, USA, 35mm, 88min; Riffi/Du Riffifi chex 

les Hommes, de Jules Dassin, 1955, France, 35mm, 118min; The Third Man, de Carol 

Reed, 1949, UK, 35mm, 104min; Touchez pas au grisbi, de Jacques Becker, 1954, 

France/Italy, 35mm, 94min; The two of us/Le vieil homme et l’enfant, de Claude Berri, 

                                                           
77 Distribuidora fundada em 1997 pelo expositor e programador Bruce Goldstein (juntou-se um ano 

depois à Adrienne Halpern), a Rialto Pictures rapidamente se estabeleceu como um novo alto padrão 
na distribuição do cinema mundial clássico. (FILM SOCIETY OF THE LINCON CENTER, 2012b) 
78 Traducao livre da autora: Alberto Cavalcanti, nascido no Brasil, fez o filme quando o Eixo era 

aparentemente invencível e a invasão ainda era uma possibilidade muito real, mas mesmo 70 anos 
depois, ele ainda faz um filme com uma fisgada incrível. 
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1967, France, 35mm, 87min; o que evidencia a importância do cinema de Alberto 

Cavalcanti (FILM SOCIETY OF THE LINCON CENTER, 2012b) 

 Em dezembro de 2012, ocorreu mais uma projeção de filmes brasileiros, agora 

dentro do evento especial de Celebrate Brazil79, no dia 6 de dezembro, apresentado 

por ImageNation e Film Society of Lincoln Center, patrocinado pelo Consulado Geral 

do Brasil em Nova Iorque e produzido em conjunto com CrossPath Culture e Afrobeat, 

no qual o público pode assistir um show musical de Beatriz Azevedo, o filme 5x Favela: 

Agora por nós mesmos, exposição fotográfica de Andre Cypriano and Cannon Hersey, 

e participar de uma recepção ao final. 

 5x Favela - Agora por Nós Mesmos (2010) é um filme de 103 min, produzido 

por Renata Almeida Magalhães e Carlos Diegues e composto de 5 curta-metragens 

que formam um mosaico de representações acerca da vida em comunidade no Brasil. 

 Segundo a Film Society of Lincon Center “Brazilian culture is so much more 

than soccer and Samba, and Brazilian cinema in particular has long gone tragically 

overlooked” (GIBBONS, 2012b), então lançou um sorteio para o evento Celebrate 

Brazil, intitulado “Qual seu filme brasileiro favorito?”, em que o ganhador receberia 

dois ingressos para o evento. O desafio era enviar a resposta para o e-mail 

contest@filmlinc.com ou realizar uma postagem na própria pagina do anuncio até a 

data do evento ao meio-dia, pois o sorteado foi anunciado às 14 horas. O texto sobre 

a promoção adverte que um filme bem sucedido não representa o retrato do Brasil, 

nem mesmo do cinema brasileiro, que ainda não tem significativa inserção no 

mercado cinematográfico americano.  

 

Despite the breakout success of City of God in 2002, Brazilian cinema is 
largely unknown to American audiences. The film - exotic, dangerous, colorful 
- speaks to a certain image that Brazil holds in the collective imagination, but 
rather than the “definitive” Brazilian film, it is merely one point of entry to the 
country's vast and rich filmography80 (GIBBONS, 2012b). 

 

 Considerando que a maioria dos filmes brasileiros não chega a ser exibido nos 

exterior e, mesmo dentro dos que atravessaram as fronteiras nacionais, a abordagem 

se dá através de inúmeros temas que, por sua vez, mesmo quando semelhantes, 

                                                           
79 Disponível online em: https://www.filmlinc.org/films/5x-favela-now-by-ourselves/. 
80 Tradução livre da autora: “Apesar do evidente sucesso da Cidade de Deus em 2002, o cinema 

brasileiro é amplamente desconhecido para o público americano. O filme - exótico, perigoso, colorido - 
fala de uma certa imagem que o Brasil tem na imaginação coletiva, mas, ao invés do filme brasileiro 
"definitivo", é apenas um ponto de entrada para a filmografia vasta e rica do país” 
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recebem tratamentos diferentes, tornando muito redutor, acreditar que um filme - uma 

narrativa, pode traduzir o Brasil. No entanto, a curadoria do FSLC pensa ser 

interessante ver como essa ‘amostragem’ do cinema brasileiro aqui fora reflete em 

termos de leitura e preferência populares acerca dos filmes. O que se pode dizer a 

partir dos dados produzidos é que a escolha de Barravento e Ônibus 174 implica que 

o campo para estudar esse imaginário da audiência do filme brasileiro em Nova Iorque 

é vasto, na medida que são produções muito diferentes em temática, estilo, gênero e 

na sua temporalidade. 

 Com uma saudação calorosa, a organização declarou que foi possível sentir o 

teor das respostas, que citaram de O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro 

(1969), dirigido por Glauber Rocha a Ônibus 174 (2002), dirigido por José Padilha, 

com, é claro, muito votos para Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, 

partilhando alguns dos depoimentos:  

 

My favorite Brazilian film remains Glauber Rocha's Barravento, because it 
started me off on a journey that has still not come to an end—and never will. 
From the moment I saw it in graduate school, I fell in love with the Afro-Bahian 
culture Glauber represented. Samba de roda, capoeira, candomblé: It all 
became a part of me. Soon I was studying the dance and the music… and of 
course, visiting Salvador. It will always have a very special place in my heart. 
Salve, Salvador, Bahia!  - Karen 
 
The cinephile in me wants to say Black Orpheus because its such a haunting 
and imaginative classic but I have to go with Two Sons of Francisco because 
it just tugged at my heart strings like no other film. - Ramon 
 
My favorite is Walter Salles' Central Station, a story that is simultaneously 
heartbreaking and inspiring, delivered by an outstanding cast! - Emily 
 
City of God is my favorite Brazilian film as it shows the full spectrum on 
humanity where we're confronted by a world that is at the same time foreign 
and universally familiar. - Rob 
 
Elite Squad: The Enemy Within: Extremely realistic portray of corruption, 
poverty and violence. It gives face and exposes political dealing and wheeling 
under the table in today's Brazil. Every non-Brazilian knows and is aware of 
samba, carnival, Rio and futebol. The majority have absolutely no clue of 
what's going on behind that façade. It seems like the authors of the movie did 
not want to take sides and be judgemental in any way. The movie doesn't try 
to achieve that. Instead the spectator receives in-your-face Brazilian reality 
without any sugar coating. The film has strong characters, many turns and 
twists and, most importantly, looks into the cancer that is eating the country 
from the inside: corruption. Flushed with natural resources, Brazil is no longer 
country of the future, it is the country of right now. What Brazilians and its 
political elites will do with this is really up to them. This movie is painfully direct 
and unapologetically makes the viewers aware of that. It was a pleasure to 
watch Wagner Moura's character and his complicated, evolving relationships 
with his family members as well as his professional surroundings. As a non-
Brazilian, I cannot recommend this movie as depiction of modern day Brazil. I 
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do not have that authority. As a cinema lover I can strongly encourage 
everyone to see this flick. Nobody should be disappointed or dissatisfied. - 
Domini81 (GIBBONS, 2012b). 

 

 De 20 a 31 de março de 2013, a Film Society of the Lincoln Center e o MoMA 

apresentaram a 42ª edição de New Directors / New Films, dedicado à descoberta de 

novas obras de talentos cinematográficos emergentes. O festival exibiu 25 

produções82 (19 ficções e 6 documentários) e 17 curta-metragens que representaram 

24 países - todos com estréia na cidade de Nova Iorque. Nesta seleção encontra-se 

Jards (2012), de Erick Rocha, filme que retrata a biografia e o processo criativo do 

artista Jards Macalé durante  a gravação de seu disco; Eles Voltam (2012), de Marcelo 

Lordello, que narra uma estória sobre os afetos, as aventuras e as descobertas de 

dois irmãos; A Cidade, de Liliana Sulzbach, que conta sobre um vilarejo com uma 

população de idosos. 

 Nas salas do FSLC foram projetados: Eles voltam, no dia 27 de março às 21h; 

A Cidade foi projetado dentro do Programa III, às 15h30min; Jards foi exibido no dia 

29 de março de 201383, em Premiere norte-americana com projeção em português e 

                                                           
81 Tradução livre da autora: ”Meu filme brasileiro favorito continua o Barravento, de Glauber Rocha, 

porque me iniciou em uma jornada que ainda não chegou ao fim - e nunca chegará. Desde o momento 
em que o vi na pós-graduação, eu me apaixonei pela cultura afro-baiana representada por Glauber. 
Samba de roda, capoeira, candomblé: tudo se tornou parte de mim. Logo estava estudando dança e 
música… e, claro, visitando Salvador. Sempre terá um lugar muito especial no meu coração. Salve, 
Salvador, Bahia! – Karen. 
O cinéfilo em mim quer dizer Black Orpheus porque é um clássico tão assustador e imaginativo, mas 
eu tenho que ir com Two Sons of Francisco porque ele apenas puxou as cordas do meu coração como 
nenhum outro filme. -Ramon. 
Meu favorito é Central do Brasil de Walter Salles, uma história que é simultaneamente dolorosa e 
inspiradora, entregue por um excelente elenco! – Emily. 
Cidade de Deus é o meu filme brasileiro favorito, pois mostra o espectro completo da humanidade, 
onde somos confrontados por um mundo ao mesmo tempo estrangeiro e universalmente familiar. – 
Rob. 
Tropa de Elite: retrato extremamente realista de corrupção, pobreza e violência. Dá face e expõe o 
enfrentamento político e a mudança na mesa no Brasil de hoje. Todo não-brasileiro sabe e está ciente 
do samba, do carnaval, do Rio e do futebol. A maioria não tem a menor ideia sobre o que está 
acontecendo atrás dessa fachada. Parece que os autores do filme não quiseram tomar partido e 
julgarem. O filme não tenta conseguir isso. Em vez disso, o espectador recebe a realidade brasileira na 
cara sem qualquer cobertura açucarada. O filme tem personagens fortes, muitas voltas e reviravoltas 
e, o mais importante, olha para o câncer que está comendo o país por dentro: a corrupção. Lavado com 
recursos naturais, o Brasil não é mais o país do futuro, é o país de agora. O que os brasileiros e suas 
elites políticas farão com isso é realmente com eles. Este filme é dolorosamente direto e sem-desculpas 
faz os espectadores conscientes disso. Foi um prazer assistir o personagem de Wagner Moura e suas 
complicadas relações, envolvendo os membros da sua família, bem como, o seu ambiente profissional. 
Como não brasileiro, não posso recomendar este filme como representação do Brasil moderno. Eu não 
tenho essa autoridade. Como amante do cinema, posso encorajar cada um a ver esse filme. Ninguém 
pode ficar desapontado ou insatisfeito. - Domini.  
82 Release disponível em: https://www.filmlinc.org/press/moma-and-fslc-announce-lineup-for-42nd-

annual-new-directors-new-films-march/. 
83 Disponível online em: https://www.filmlinc.org/films/jards/. 
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legendas em inglês, e contou com a presença de Jards Macalé, músico brasileiro 

sobre quem o filme documenta, e o diretor para apresentação e debate84. Observe-se 

que o acesso às sessões foi facilitado por uma promoção de vendas de dois ingressos 

pelo preço de um. 

 A Sociedade de Cinema do Lincoln Center apresentou, de 12 a 18 de abril de 

2013, a mostra Brazilian Saga: Carlos Diegues’ Cinemathic Adventures85, que 

abrangeu o trabalho inovador do cineasta, que foi um pioneiro do revolucionário 

movimento Cinema Novo, que fez do cinema uma parte integrante das lutas culturais 

e sociopolíticas que o Brasil enfrentou nos anos de 1960. Seus filmes, hoje em dia 

icônicos, tiveram uma ênfase histórica e foram uns dos primeiros a tratar da cultura 

afro-brasileira, como afirmou o diretor de programas da Sociedade de Cinema do 

Lincon Center, Richard Pena: 

 

Its stirring mixture of formal experimentation and provocative politics 
challenged both the models of Hollywood cinema and the European art 
cinema of the time, as it searched for its own unique approach to filmmaking, 
powerfully influencing Latin American and other filmmakers86 (HERNANDEZ, 
2013). 

 

 Em uma semana, foram exibidos 14 filmes de Carlos Diegues na programação 

completa de brazilian saga: carlos diegues’ cinemathic adventures (Ver Apêndice Y), 

os quais foram projetados em português com legendas em inglês, na sala Walter 

Reade Theater: Bye Bye Brazil (1979); Xica da Silva (1976); Quilombo (1984); Um 

trem para as estrelas (1987); Ganga Zumba (1963); A grande cidade (1966); Os 

Herdeiros (1970); Tieta do Agreste (1995); Orfeu (1999); Chuvas de Verão (1978); 

Joana Francesa (1975); Veja essa canção (1995),; O maior amor do mundo (2006); 

Deus é Brasileiro (2002)87. 

 O som ao Redor foi re-exibido88 no Lincon Center Film Society, durante a serie 

For Your Consideration: Foreign Oscar Hopefuls, que aconteceu de 27 de dezembro 

de 2013 até 2 de Janeiro de 2014, apresentada para celebrar filmes provenientes de 

                                                           
84 O suporte de viagem foi fornecido pelo Itaú Cultural. 
85 Saga Brasileira: aventuras cinemáticas de Carlos Diegues. Tradução livre da autora. 
86 Tradução livre da autora: Sua mistura agitada de experimentação formal e política provocativa 

desafiou tanto os modelos do cinema de Hollywood como o cinema de arte europeu da época, enquanto 
buscava sua própria abordagem única para o cinema, influenciando poderosamente os cineastas latino-
americanos e outros. 
87 165 West 65 Street, entre Broadway & Amsterdam (andar superior), Upper West Side, New York, NY. 
88 Nos dias 31 de dezembro de 2013 – 17h15min, e 01 de janeiro de 2014 – 20h30min. Ver: 

https://www.filmlinc.org/films/kleber-mendonca-filho-neighboring-sounds/, 
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diferentes locais do mundo para conhecimento sobre as produções indicadas ao 

melhor filme estrangeiro ao Prêmio da Academia, constituindo uma possibilidade de 

ver alguns dos melhores filmes de 2014. 

 O curta-metragem O Arquipélago, de Gustavo Beck, foi exibido em Premiere 

norte-americana nos dias 15 e 16 de abril de 2014, em português com legendas em 

inglês, junto com o filme Suit Case of Love and Shame de Jane Gillooly.  

 Ainda em abril de 2014, a Film Society of Lincon Center apresentou a série Art 

of The Real, uma mostra de não-ficção que compreende o filme documentário de 

maneira abrangente, para a qual selecionou produções recentes de todo o mundo e 

colocou lado a lado cineastas reconhecidos e estreantes. 

 

It is a platform for filmmakers and artists who have given us a wider view of 
nonfiction cinema and at the same time brought the form full circle, back to its 
early, boundary-pushing days89. 

 

 Na programação de Art of the Real, Dennis Lim e Raquel Rakes incluíram o 

filme brasileiro Castanha, de Davi Pretto. O protagonista estava presente no dia da 

exibição para apresentação e debate - 19 de abril de 2014. Castanha, “é um 

documentário biográfico sobre João Carlos Castanha e sobre as pessoas que fazem 

parte da sua vida, isto é, da vida do ator, do performer e também da personagem.” 

(MARCONI, 2016, p.138). 

 De 24 a 29 de julho, a Film Society of Lincoln Center produziu, em parceria com 

a  L.A.'s Outfest90 a 26ª edição do NewFest - New York LGBT91 Film Festival (NewFest 

- Festival de Cinema LGBT de Nova Iorque), que selecionou para exibição 21 filmes - 

dezesseis ficções e cinco documentários92. A NewFest mostra o trabalho de cineastas 

veteranos, bem como dos recém-iniciados, o que converge com a missão da 

instituição de celebrar diversas comunidades e vozes de todo o mundo do cinema93. 

                                                           
89 “É uma plataforma para cineastas e artistas que nos deram uma visão mais ampla do cinema de não-

ficção e, ao mesmo tempo, trouxe a circularidade de volta aos seus dias iniciais e de fronteira.” Ver: 
https://www.filmlinc.org/festivals/art-of-the-real-2014/#about. 
90 Fundada por estudantes da Universidade da California - Los angeles (UCLA) em 1982, Outfest é a 

organização líder que promove a igualdade criando, compartilhando e protegendo histórias LGBT na 
tela do cinema. Tem por missão de construir a comunidade conectando populações diversas para 
descobrir, discutir e celebrar histórias de vidas LGBT. Por mais de três décadas, a Outfest apresentou 
milhares de filmes de todo o mundo de centenas de cineastas emergentes educados para um público 
de cerca de um milhão, e e protegeu mais de 30 mil filmes e vídeos LGBT. Para mais informações, 
visite outfest.org. 
91 Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (Lésbica, Gay, Bisexual e Transgênero). 
92 Disponível online em: https://www.filmlinc.org/daily/newfest-futuro-beach-lineup-2014/. 
93 Disponível online em: https://www.filmlinc.org/about-us/. 
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 O filme brasileiro Praia Futuro, de Karim Aïnouz, teve estréia em Nova Iorque 

na ocasião e foi a sessão de abertura do NewFest 2014, apresentando ao público um 

conto emocionalmente ressonante sobre três homens brasileiros que lutam pelos 

oceanos de amor, perda e mágoa, sendo projetado em alemão e português com 

legendas em inglês. Outro filme brasileiro foi projetado no último dia de festival, Hoje 

eu quero ficar sozinho (2014), de Daniel Ribeiro, que narra a história de Leonardo 

(Guilherme Lobo), um adolescente cego, que tenta lidar com a mãe superprotetora ao 

mesmo tempo em que busca sua independência, sendo projetado em português com 

legendas em inglês, com a presença do diretor para apresentação e debate. 

 Em 2016, aconteceu a 45th Annual New Directors/New Films, apresentando 

novos cineastas de todo mundo, reunindo 27 filmes longa-metragens e 10 curta-

metragens. Nesta seleção, estavam presentes Kill me Please / Mate-me por favor 

(2015), filme de Anita Rocha Silveira, uma co-produção Brasil/Argentina; e Neon Bull 

/ Boi Neon (2015), de Gabriel Mascaro.    

 Durante a 45ª mostra New Directors / News Films, os filmes brasileiros Mate-

me por favor e Boi Neon estiveram em cartaz, respectivamente, nos dias 17 de março, 

às 20h30min, 19 de março, às 21h, e 25 de março às 21h, 26 de março, às 19h94. 

Ambos foram projetados em Português com legendas em inglês e a primeira sessão 

de Boi Neon contou com a presença do diretor para debate no final95.  

 Em abril de 2016, o diretor Gabriel Mascaro foi contemplado pelo Film Society 

of Lincon Center com uma retrospectiva de seus filmes denominada Gabriel Mascaro: 

Ebbs and Flows, que transcorreu de 15 a 21 de abril, apresentando os seguintes 

filmes: Boi Neon / Neon Bull (2015), com 101min, que narra uma estória sobre um 

grupo de vaqueiros nos bastidores das Vaquejadas; Ventos de Agosto (2014), com 

77min, que conta a estória de Shirley, que deixou a cidade grande para viver em uma 

pequena e pacata vila litorânea cuidando de sua avó; Avenida Brasília Formosa 

(2010), com 85min, que apresenta Fábio, que é garçom e cinegrafista, registrando 

importantes eventos no bairro de Brasília Formosa (Recife); High-Rise / Um Lugar ao 

Sol,  2009, com 71min, documentário que aborda o universo dos moradores de 

coberturas de prédio das cidades de Recife, Rio de Janeiro e São Paulo; Housemaids 

/ Doméstica, 2012, Brasil, com 76min, no qual sete adolescentes assumem a missão 

                                                           
94 Disponível online em: https://www.filmlinc.org/daily/complete-lineup-announced-for-45th-new-

directors-new-films/. 
95 Disponível online em: https://www.youtube.com/watch?v=77-zXfE5v48. 



132 

 

de registrar por uma semana a sua empregada doméstica; Ebb and Flow / A Onda 

Traz, O Vento Leva (2014), com 29min, filme que mostra a história de Rodrigo, que é 

surdo e trabalha numa equipadora instalando som em carros96. 

 A retrospectiva sobre este jovem diretor brasileiro, o qual se destaca entre os 

melhores cineastas da atualidade, objetivou revisitar sua obra, que é apresentada com 

bastante entusiamo, justificado pelo seguinte enunciado:  

 

The political and poetic meet in the incisive, richly textured films of Gabriel 
Mascaro. With an eye for indelible images and a keen understanding of often-
invisible social structures, he has emerged in recent years as one of the 
foremost chroniclers of contemporary Brazil. In a career that’s straddled both 
documentary and narrative, Mascaro has probed his country’s class divisions, 
changing landscapes, and sexual norms - always with a fearless intellectual 
curiosity and a sensuous visual palette97 (LIM, 2016) 

 

1.4 LUGARES DE EXIBIÇÕES ESPORÁDICAS 

 

 Em Nova Iorque, ocorrem outros espaços de exibição/projeção do filme 

brasileiro com menor regularidade, ao compararmos com os dois maiores eventos da 

cidade (Angélica Theater, Paris Theater, Tribeca Theater, Cine Forum), dedicados 

exclusivamente ao cinema brasileiro, assim como a outros espaços como o MoMi e o 

Lincon Center que, por mais que não realizaram uma mostra específica para o cinema 

brasileiro, em seus eventos nota-se com frequência a presença de filmes desta 

cinematografia nacional. Entretanto, estes outros espaços que se configuram em 

exibições esporádicas também podem ser pensados como janelas para o cinema 

brasileiro em Nova Iorque. São eles: O Consulado Geral Brasileiro em Nova Iorque, 

as universidades situadas na cidade (New York University, Universidade da Cidade 

de Nova Iorque - CUNY, Columbia, Barouch University, entre outras) e salas de 

cinema comercial e instituições culturais. No entanto, recuperar o registro dessas 

exibições com regularidade foi uma tarefa que não se mostrou viável, pois seus 

responsáveis não forneceram as informações necessárias. Por outro lado, a pesquisa 

                                                           
96 Disponível online em: http://pt.gabrielmascaro.com. 
97 Tradução livre da autora: “O político e poético se encontram nos filmes incisivos e ricamente 

texturizados de Gabriel Mascaro. Com um olhar para imagens indeléveis e uma compreensão aguda 
de estruturas sociais muitas vezes invisíveis, ele surgiu nos últimos anos como um dos principais 
cronistas do Brasil contemporâneo. Em uma carreira que está cheia de documentário e narrativa, 
Mascaro sondou as divisões de classe de seu país, mudando paisagens e normas sexuais - sempre 
com uma curiosidade intelectual sem medo e uma paleta visual sensível.” 
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online não se mostrou efetiva nos dados obtidos. Segue abaixo uma breve descrição 

em uma tentativa de traçar também este percurso do filme brasileiro em Nova Iorque. 

 

1.4.1 Cinema Brasileiro na Columbia University  

 

 Há algumas sessões de cinema, organizadas pelo ILAS, em colaboração com 

algum de seus departamentos ou centros de pesquisa, geralmente relacionadas à 

algum tema referente às linhas investigativas que são desenvolvidas por alunos, 

professores, associados e convidados. Mas a grande maioria são filmes latino-

americanos.  

 Nossa observação direta das séries de cinema brasileiro dentro da 

Universidade de Columbia, promovidas pelo ILAS e pelo Departamento de Estudos 

Ibero-Americano, foi realizada de abril a dezembro de 2015 e setembro a novembro 

de 2016. Durante nossa pesquisa de campo, solicitamos aos departamentos todas as 

informações sobre os eventos anteriores com exibição de filmes brasileiros, desde 

2003, mas não obtivemos resposta. Informalmente, nos foi dito que não são mantidos 

esses registros. Somente alguns eventos estão referidos em suas páginas, dentro do 

site da universidade, especificamente relativos aos anos de 2014 e 2015 (Ver 

Apêndice Z) 

 Em 2014, o Centro para Estudo Brasileiros organizou, no dia 2 de abril, às 18h, 

no Instituto de Estudos Latino Americanos (ILAS), a exibição do filme O Dia que Durou 

21 Anos (2012), documentário de 77 minutos premiado no 29º Long Island Film 

Festival (em Nova Iorque), que trata da participação americana no Golpe de 1964 no 

Brasil, dirigido por diretor Camilo Tavares, que em sua carreira conta com 12 

realizações, entre elas: Um poquito de Agua  / Um pouquinho de Água (1995); On 

rivers and streams / Sobre Rios e Córregos (2010); Shaman Sapaim, Messenger of 

Time / Pajé Sapaim – O Mensageiro do Tempo (2008); Cosmopolis - Sao Paulo / 

Cosmópolis – São Paulo dos Imigrantes (2005). A projeção contou com um debate ao 

final. 

 Em 2015, aconteceram duas pequenas series com exibições de filmes 

brasileiros organizadas pelos ILAS: no primeiro, sob a coordenação dos alunos do 

Centro de Estudos Brasileiros e no segundo semestre em colaboração com o 

Departamento de Cultura Ibérica e Latino Americana.  
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 De 13 a 15 de abril, no horário de 20 às 22h, no auditório 407 do Prédio de 

Relações Internacionais, foram exibidos três filmes que dialogam com as questões 

LGBT, com promoção dos alunos do Centro de Estudos Brasileiros pertencente ao 

Instituto de estudos Latino Americanos. Os filmes elencados foram: Madame Sata / 

Madame Satã (2002), de Karim Aïnouz,  que trata sobre um travesti lendário que viveu 

no Rio de Janeiro no pós II Guerra; Reaching for the Moon / Flores Raras (2013), 

dirigido por Bruno Barreto, que narra o relacionamento amoroso entre Elizabeth 

Bishop e Lota, de Macedo Soares; Eu Quero Voltar Sozinho / The Way He Looks Hoje 

(2014), dirigido por Daniel Ribeiro, sensível narrativa sobre um adolescente cego 

diante da busca de autonomia e da descoberta do amor. As sessões contaram com 

um público homogêneo (estudantes universitários de humanas - media idade aparente 

entre 18-25 anos), com 25% em média de brasileiros, conformando uma audiência 

com uma média de 20 pessoas por sessão, mas com 1/3 saindo ao final da sessão e 

não permanecendo no debate. O evento era gratuito e aberto ao público em geral. 

 Em outubro e novembro de 2015, o Departamento de Culturas Latino-

Americanas e Ibéricas e o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Columbia 

University apresentaram uma serie de filmes brasileiros, o New Voices/New 

Cartographies, que selecionou quatro filmes para serem exibidos e debatidos por 

especialistas: A Festa da Menina Morta / The Death’ Girl Feast (2008), de Matheus 

Nachtergaele, que narra o cotidiano de uma comunidade nortista que há 20 anos 

celebra o milagre realizado por Santinho, com comentários críticos do Professor Dylon 

Robbins (New York University), em 22 de outubro;  Amarelo Manga / Mango Yellow 

(2002), de Claudio Assis, uma estória intrigante sobre moradores de baixa-renda em 

Recife, com comentários críticos de Michele Nascimento Ketner (Montclair State 

University), em 29 de outubro; Tatuagem / Tattoo (2013), de Hilton Lacerda, que narra 

o romance entre um jovem soldado de 18 anos e um agitador cultural que possui um 

cabaré anarquista, com comentários críticos do Professor João Nemi (Columbia 

University), em 05 de novembro; O Som ao Redor / Neighboring Sounds (2012), de 

Kleber Mendonça Filho, que narra as relações  fronteiriças entre um bairro de classe-

media e o bairro vizinho de baixa-renda em Recife, com comentários críticos do 

Professor Gabriel Giorgi (New York University). 
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 A série transcorreu toda quinta-feira no período de 18 às 21h, na Casa 

Hispânica98 com um público mais heterogêneo em termos etários (estudantes de 

graduação e pós-graduação, professores de outros departamentos e instituições); 

porém, cerca de metade dos participantes em cada sessão eram brasileiros, 

conformando uma audiência média de 15 pessoas por sessão. A divulgação é interna 

e externa à universidade, sendo um evento aberto e gratuito. 

 Foi relatado que a Série de 2015 estava em sua 5a edição; no entanto, não 

obtivemos documentos comprobatórios via pesquisa presencial e nem via pesquisa 

online.  

 

1.5 SALAS COMERCIAIS DE EXIBIÇÃO DE CINEMA EM NOVA IORQUE 

 

 Alguns filmes brasileiros têm sua exibição em salas comerciais de cinema. Em 

geral, o tempo de exibição é curto, não excedendo uma semana. Muitas vezes, ocorre 

um lançamento com apresentação do filme. Porém, não foi possível detectar suas 

exibições, pois os cinemas não forneceram essas informações e os anúncios em 

jornais não são regulares; logo, enfraquecem o parâmetro. Em geral, as salas são de 

pequeno porte e ficam em cinemas considerados mais usuais por cinéfilos. São eles:  

Angélica Theater, Paris Theater, Tribeca Theater e Cine Forum.  

 

1.6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DA PARTE I 

 

 Este primeiro capítulo teve por objetivo estabelecer as primeiras marcas para o 

molde do mapa da exibição de filmes brasileiros em Nova Iorque que construíremos 

com a pesquisa. Dado que as informações obtidas são muitas - mais de 400 filmes, 

projetados em mais de 10 espaços físicos, fechados ou abertos - referentes a 5 

instituições (sem contar os filmes e seus locais, que foram inviáveis retomar), contudo 

registradas diferentemente e com lacunas em todos os eventos, inclusive em suas 

edições. Assim, pensando em um fluxo de circulação que impulsiona as dinâmicas 

dessa cartografia, evidenciamos o percurso realizado na cidade para assistir esses 

filmes e também para investigar suas exibições.  

 

                                                           
98 Localizada na 612 W 116th Street, segundo andar, sala 201. 
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Figura 1 – Mapa dos Locais de Exibição dos Fimes Brasileiros em Nova Iorque  

 

Fonte: Dados de pesquisa da autora sobre mapa Google Earth, 2017 

 

 O vetor desse movimento deu-se em um sentido  sinuoso (mas de certa forma 

circular e elíptico) e inicia-se com a MoMA Premiere Brazil, que nos primeiros anos 

acontece em Downtown-Queens (MoMA/BRAFF/MoMI/CinemaTropicalm 2003) 

seguindo para Downtown-Midtown (MoMa/BRAFF 2004). A partir daqui, temos uma 

bifurcação - com a separação dos eventos, que segue se estabelece em Midtown 

(MoMA 2005-20012) e outra que mantém-se em Downtown-Midtown (BRAFF-NY, 

2005-2014). Ampliando esse percurso, surge um trajeto rumo ao norte, no 

UpperWestSide (FSLC - 2011-2016) e no Morningside Heights (Columbia 2014-2016), 

e o mais recente, na direção Leste - atravessando a fronteira de Manhattan, no 

Queens (MoMI). 

 Metaforicamente, tínhamos um imenso novelo de lã emaranhado - por vezes 

em algumas partes arrebentado, mas durante a investigação efetivamos o puxar 

desses fio(s), desfazendo os nós e organizando-os para enrolar com continuidade 
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este novelo novamente, que sabemos impossível ser como o original em extensão, 

cores e texturas, mas que nos possibilitou tricotar as tramas do tecido no qual 

compomos as peças no segundo capitulo e efetuamos as inter-relações no terceiro 

capitulo, para ligação final na totalidade do tecido da exibição de filme brasileiros em 

Nova Iorque. 

 Desde já fica notória a importância da Mostra Premiere Brazil e do BRAFF-NY 

nesta cartografia, não apenas pelo seu peso cronológico e informativo, mas por que 

constituem o percurso principal, conhecido e reconhecido, esperado que nos leve às 

locais de exibição que o compõem, por que mesmo com alguns reparos e 

modificações no trajeto, por cerca de uma década essas eram as vias mais confiáveis 

para assistir filmes brasileiros em Nova Iorque. Tal fato não diminui a importância dos 

outros caminhos, que ofertam rotas alternativas, em especial quando as vias principais 

são fechadas. Assim, desde já apontamos que há um fade in/fade out nesta no fluxo 

cartográfico da exibição de filmes em Nova Iorque. Ou seja, há um movimento de 

abertura e outro de fechamento do próprio objeto, momentos que geram planos 

abertos e claros, com imagem bem definida, e outros momentos que geram planos 

mais fechados, com menos luz, no qual a imagem tende a certa indefinição. E esses 

movimentos se alternam, dentro das instituições pesquisadas e entre elas. 

 Alguns sinais estavam presentes ao longo desse percurso, que nos direcionam 

até a sala de exibição, como, por exemplo, os graus de intensidade e regularidade 

dos formatos de filmes exibidos, das questões de gênero nos filmes e no cinema, de 

temáticas como violência, urbanidade, regionalidade brasileira, relações erótico-

afetivas, e a Arte, em especial a música. 

 Houve a presença significativa do cinema documentário no conjunto da 

programação, bem como uma ampla presença de filmes curtas-metragens. Os filmes 

do Cinema Novo também tiveram uma presença constante, mesmo que em 

pinceladas, mas iam compondo a tela geral, a cada edição, de acordo com o 

norteamento esboçado e pretendido pelas curadorias.  

 As questões de gênero aparecem aqui em duas formas de relevo: uma relativa 

ao mundo do trabalho no cinema brasileiro - no que refere às atividades 

desempenhadas pelas mulheres, em especial a direção e a produção; e outra relativa 

às temáticas abordadas nos filmes - feminismo/mulheres, homens e os novos papéis, 

e fundamentalmente no âmbito LGBT.  
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 No campo das temáticas, ainda percebermos que o debate acerca do urbano e 

não-urbano, a violência, a afetividade erótica ou não e a música brasileira estão muito 

presentes nos títulos elencados. No que refere à música, percebemos que os 

tratamentos narrativos seguem em geral o caminho do documentário biográfico; no 

entanto, há nesse roll significativas ficções baseadas e inspiradas no universo da 

música. A literatura e a arte estão presentes como temas, mas também como 

processo de criação - inseridas na linguagem cinematográfica.  Mais a frente, nesse 

texto, estes sinais direcionarão o nosso olhar na elaboração desta cartografia.  

 O conjunto de filmes exibidos em Nova Iorque de 2003 a 2016 pode ser visto 

como reflexo do contexto de políticas de incentivos à produção em cinema do período, 

as quais já referimos no texto em suas especificidades. Canclini (2009, p.76) nos 

lembra que “promover políticas culturais e de integracão no meio às novas formas de 

privatizacão transnacional exige repensar tanto o Estado como o mercado e a relação 

dos dois com a criatividade cultural.”  Por isso, necessitamos olhar com atenção para 

essa relação refratária do econômico, na qual, muitas vezes, evidencia-se uma 

dependência, talvez principalmente quando se trata da saída de um filme ao exterior.  

 No que tange a esse crescimento da produção cinematográfica em 

determinado período, não pode ser negligenciada a consolidação das novas 

tecnologias, aliadas a uma maior expressividade na realização fílmica diante das 

transformações tecnológicas em contínua evolução. 

 

O avanço da tecnologia, aliado ao barateamento dos equipamentos, levou a 
um aumento significativo no número de documentários produzidos. 
Profissionais ligados a poéticas eletrônicas e digitais, com trabalhos 
experimentais em curta duração, começam a se aventurar em longa-
metragens. A convergência de linguagens e o hibridismo dos suportes 
marcam os trabalhos, buscando uma relação mais sensorial com a realidade 
(GONÇALVES, 2006, p. 89). 

 

 Devemos nos perguntar quais são as possibilidades efetivas que podemos criar 

na conjuntura atual para que políticas culturais aliadas a estruturas e estratégias 

dadas pelo avanço técnico possibilitem negociarmos espaços para visibilidade das 

produções brasileiras. 

 O número registrado de filmes exibidos em Nova Iorque, de 2003 a 2016, 

repleto de diversidade no formato, gênero e estilo, constitui uma amostra de que há 

“(…) lugar não apenas para aquilo que é vantajoso para o mercado, mas também para 

a diferençaa e a dissidência, para inovação e o risco. Em suma: para elaborar 
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imaginários coletivos inter-culturais mais democráticos e menos monótonos.” 

(CANCLINI, 2008, 79). É um conjunto de produções que carrega imaginários diversos, 

que contribuem para ampliar o olhar estrangeiro acerca do Brasil e sua cultura.  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

FILMES BRASILEIROS EM NOVA IORQUE: ITINERÁRIOS 





2 ITINERÁRIOS DE UMA CARTOGRAFIA DE FILMES BRASILEIROS EM NOVA 

IORQUE 

 

A descoberta incide sobre o que já existe, atualmente ou virtualmente; 
portanto cedo ou tarde seguramente ela vem. A invenção dá o ser ao que não 
era, podendo nunca ter vindo (DELEUZE, 1999, p. 09). 

 

 Esta segunda parte da tese propõe-se a delinear o quadro de exibição de filmes 

brasileiros em Nova Iorque, no período de 2003 a 2016, buscando perceber suas 

medidas, seus tons, intensidades e quais os temas são centrais no mosaico de 

imagens que compõe o circuito exibidor durante o período estudado. Essa análise se 

constitui de dois momentos. Um primeiro, que será apresentado neste capítulo, 

consiste em  apresentar os cruzamentos que aparecem em nossa cartografia, em 

quais vias encontram-se e onde ‘desembocam’, como se dão essas relações e em 

que medida geram outros acessos, no intuito de perceber suas intensidades e fluxos; 

e um segundo momento, que se encontra no terceiro capítulo, em que, a partir de 

resenhas críticas especializadas sobre alguns dos filmes brasileiros exibidos na 

cidade de Nova Iorque, pretende-se identificar como o cinema brasileiro, representado 

por essa amostra, é percebido, referenciado e, por que não dizer, imaginado por esses 

autores. 

 Nesses termos, entendo que o trabalho de campo da pesquisa foi tão 

importante quanto a pesquisa documental desenvolvida, pois forneceu o aspecto 

sensível/sensorial acerca da dinâmica em que a exibição de cinema foi realizada em 

Manhattan e seus arredores. A experiência como espectadora – através de 

observação direta, possibilitou perceber o ruído antes, durante e após as sessões, 

bem como nos casos em que as apresentações e os debates dos filmes eram 

realizados, captar as diferentes posturas, posicionamentos e falas proferidas pelos 

participantes.  

 Esses aspectos eram deveras importantes na análise que pensávamos, para 

um primeiro projeto de tese, que poderiam ter seguido adiante não fossem as 

dificuldades do trabalho com recepção no cinema e o fato de os eventos MoMA 

Premiere Brazil e BRAFF-NY não terem ocorrido em 2015, conforme havia sido 

previsto. Em especial, no caso do BRAFF-NY, o qual teve sua programação 

anunciada, inclusive no calendário de eventos do Central Park Summerstage 2015, e 

depois cancelada, não permitindo a realização da pesquisa de campo com o público 



144 

 

do festival de Cinema Brasileiros em Nova Iorque. São silêncios que não se fizeram 

apenas na relação da pesquisadora com o informante/espectador, mas também na 

relação da pesquisadora com os informantes produtores/realizadores.  

 No que concerne ao espectador, entende-se que seu objetivo, ao entrar e sair 

de uma sala de cinema, consiste em contemplar uma narrativa e talvez pensar sobre 

ela sozinho, com seus pares e, muito raramente, com a sociedade (se acreditar que 

seu posicionamento/ideia/sentimento é importante). No entanto, quanto aos 

realizadores e produtores, imersos e constituintes da indústria do cinema, parece-me 

autofágico não ter como interesse a análise, reflexão e memória de seu campo de 

atuação. Talvez pareça demasiado crítico tocar nesse ponto, mas acredito que, se 

queremos uma indústria do cinema, ou, pelo menos, um sistema produtivo em cinema 

ativo e efetivo, entendemos que o processo de registro na realização das atividades 

na produção em cinema, bem como sua transparência, é fundamental para nos 

aproximarmos de uma compreensão da cultura de realização cinematográfica 

brasileira.  

 No processo da pesquisa, experienciamos um feedback mínimo por grande 

parte dos produtores dos eventos e, quando esse retorno aconteceu, foi tão breve 

quanto uma sessão de curta-metragem, quando muito bem-sucedido, porque em via 

de regra foi uma sessão do “Festival do Minuto”, na maioria das vezes com uma fala 

evasiva, além do fato de que para o registro de uma produção deve (ou deveria) existir, 

seja para fins de seus editais, documentos financeiros e fiscais. Contudo, há uma 

postura que resiste em disponibilizar o histórico de produção dos filmes. Em 

contrapartida, podemos ponderar que sempre temos alguma informação na Ancine, 

mas esse acesso também tem seus limites.  

 Consideramos, menos por questões teóricas dos estudos de cinema realizados 

no Brasil, como coloca Fernando Mascarello (2006), mas mais ainda pelas questões 

do campo do cinema implícitas e incrustadas – como as referidas anteriormente, a 

pesquisa no âmbito da recepção ainda se mantém numericamente menor. Contudo, 

não surpreende a pesquisadora que aqui escreve que, em textos acadêmicos, 

encontremos a ideia de que “se é verdade que o panorama mundial da investigação 

em recepção em cinema é modesto e marginal, o brasileiro, por seu turno, é 

inexistente” (MASCARELLO, 2003, p. 16). Assim, mesmo dez anos depois, e com 

mais incursões à área, ainda é pertinente a compreensão de uma presença ínfima da 

investigação em cinema nos estudos de recepção, pois: 



145 

 

 

[…] o número pífio de investigações tematizando recepção cinematográfica. 
Das 52 teses e dissertações na área de recepção levantadas por Nilda Jacks 
e al. (2002) para a década de 1990, duas apenas possuem como objeto o 
cinema contra uma maioria de adversários da televisão. Por outro lado, um 
exame do material reunido nas cinco antologias de textos do encontro Socine 
mostra que, num universo de 248 trabalhos, somente oito trazem o tema da 
espectorialidade. O previsível corolário desse quadro é que inexistem 
pesquisas nacionalmente conhecidas sobre a recepção dos filmes brasileiros 
(MASCARELLO, 2006, p.128). 

 

 Do meu ponto de vista como pesquisadora, me deparei com os obstáculos que 

se apresentaram, mas não descarto também qualquer responsabilidade minha no 

approach e sedução do informante (tenho bem claro que a timidez, muitas vezes, se 

traduz em seriedade e objetividade). É claro que o fato do campo para a pesquisa ter 

sido impossibilitado – pelo não acontecimento dos festivais, foi um fator decisório pra 

buscar outro direcionamento na pesquisa. No entanto, muitos dados pesquisados e 

elementos do campo observados permaneceram para compor o estudo, sob outra 

perspectiva. 

 É uma perspectiva que se re-inventa, pois, enquanto investigadora, a 

experiência do obstáculo (e/ou de um “grande achado”) se constitui como algo que 

não se finda quando o fato termina, e sim gera efeitos contínuos e transformadores, 

os quais norteiam a construção narrativa desse processo investigativo. Negar ou omitir 

esse trajeto seria cair na armadilha da neutralidade/imparcialidade. E não vemos a 

produção do conhecimento científico por esta via; portanto, aceitando a presença de 

subjetividade, buscamos o rigor científico e a interdisciplinaridade e não apenas 

racionalidade; muito menos, objetivamos a verdade absoluta e a rigidez metodológica 

para tratar nosso objeto de pesquisa como este se apresenta diante do nosso olhar. 

É um olhar que busca enxergar o objeto sob diferentes ângulos e, para tanto, utilizará 

diferentes ferramentas para auxiliar sua visão. 

 Nesse contexto, entendemos ser o método cartográfico o tratamento mais 

apropriado ao estudo da exibição de cinema brasileiro em Nova Iorque, não apenas 

porque dá relevo a contextos localizados e seus desdobramentos – implicando um 

mapa dos locais de exibição, mas porque possibilita-nos ir além e perceber suas 

intensidades ao longo do período de tempo analisado. A cartografia expressa uma 

abertura à contemporaneidade na academia e uma metodologia, que aceita e 

incentiva uma presença mais subjetiva, mais sensitiva, comportando movimentos 

múltiplos no processo de construção de saberes.  
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A cartografia pode ser entendida como um trilhar metodológico que visa a 
construir um mapa (nunca acabado) do objeto de estudo, a partir do olhar 
atento e das percepções e observações do pesquisador, que são únicas e 
particulares, que serão cruzadas com a memória do investigador. O primeiro 
passo é adentrar nas tramas do objeto. Todavia, as entradas e as saídas são 
múltiplas, isto é, da mesma forma que se pode entrar numa cidade por 
diversas ruas, pode-se igualmente dar início à cartografia a partir de vários 
pontos ou caminhos. É preciso escolher. E essa opção vai depender 
exclusivamente do cartógrafo. Contudo, se as entradas são múltiplas, na 
trama, tudo se mistura; um ponto remete a outro, não importando mais o 
ponto de acesso. No percurso, é possível perceber e registrar movimentos, 
verificar amplitudes, tensões, desvios, sem deixar escapar os elementos 
minoritários (ROSARIO, 2008, p.13-14). 

 

 No intuito de estabelecermos nossas portas de entrada e saída, bem como 

seus trajetos, que nos levaram a praças, mirantes, janelas e pátios internos, entre 

outras conformações que possibilitam verificar e analisar a produção brasileira que foi 

exibida em Nova Iorque, fez-se necessário, num primeiro momento, reconhecer esses 

locais, saber quais filmes ganharam cartaz, em que espaços e sob qual condição, ao 

longo do período de 2003 a 2014.  

 Adentrar nessa espacialidade requer um tempo e foi fundamental perceber a 

temporalidade presente que abrangia o estudo, o que implicou duas vertentes: 

primeiramente, definir temporalmente o campo do objeto no seu âmbito quantitativo e 

linear – o período, foi mais simples, pois é cronológico; no entanto, despertar o olhar 

para momentos temporais mais dispersos, que se mantêm ou se esvaem, em que as 

intensidades são perceptíveis ou anuladas, foi mais difícil contabilizar em horas, 

minutos ou segundos, pois se revelou na duração do processo, pois configura o que 

trata Bergson (2006, p. 8-9) por tempo “qualitativo, é próprio de cada elemento, de 

cada objeto, do pesquisador e da caminhada, é o tempo da afecção, da mudança, da 

mobilidade”. 

 Assim, o período delimitado em virtude do próprio pulsar da exibição na cidade, 

que marcadamente em maior número estava presente no MoMA Premiere Brazil e no 

Brazilian Film Festival – e este período compreende a existência desses dois vetores 

de força do filme brasileiro contemporâneo na cidade, as avenidas principais nesse 

mapa. Observou-se que ocorreu um certo deslocamento espacial e institucional na 

exibição dos filmes brasileiros após a suspensão desses espaços de veiculação em 

2015 e 2016. Tal momento, mesmo que não tenha sido o foco de nossa investigação, 

fez-se visível a olhos atentos e impôs verificá-los e refletir sobre os mesmos. Aqui, se 
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configuram linhas de fuga temporal, mas que trataremos quando chegada a hora, bem 

como, a duração estará manifestada também nas opções realizadas para estruturação 

da escritura, refletindo a construção da exibição nos contextos e nas questões de 

pesquisa. 

 Segundo Kastrup (2007)99, o papel do cartógrafo é o de acompanhar a 

paisagem à medida que ela se organiza. Assim, com a cartografia temos a 

possibilidade de verificar as pistas da exibição de filmes brasileiros em Nova Iorque, 

para perceber e configurar os elos dentro dela, pois seu método nos incita a ver os 

fatos e conceitos sob múltiplos ângulos, sem restringi-los em relações duais ou 

hierárquicas, visando uma maior aproximação deste e suas faces, que possibilitará a 

conformação de um mapa – com categorias, intensidades, fluxos e ritmos, a partir de 

seus dados empíricos, pois o mapa cartográfico de pesquisa delineia um diagrama e 

não somente cartas que referem à topografia, mas sim, a uma tipologia dinâmica, que 

engendra lugares e instituições, práticas de poder – enfrentamentos e resistência, 

densidades e intensidades. 

 Na produção desse mapa, é necessário definir seus parâmetros, conteúdos e 

escalas, no intuito de perceber as nuances presentes no diagrama que se construirá. 

Tal procedimento inicia-se a partir da produção de dados, pois, afirma Kastrup (2007, 

p. 59), “implica o caráter construtivista da atividade cartográfica, procurando apontar 

a dimensão coletiva desta construção”, que será composta por dados provenientes de 

outros indivíduos e processos, na inter-relação com o cartógrafo, sendo 

desnecessário, segundo Deleuze e Guattari (1995), retomar a história conceitual, 

considerando que durante toda e qualquer posição teórica na pesquisa as marcas do 

empreendimento de investigadores e investigadoras do campo estão presentes. 

 Desta forma, num primeiro momento de nossa produção de dados, os 

agregamos a priori por seus locais de origem, ou seja, as instituições que promoveram 

e acolheram as exibições de filmes brasileiros em Nova Iorque: Museu de Arte 

Moderna em Nova Iorque (MoMa), Brazilian Festival Film of New York (BRAFF), 

Museum of the Moving Image, Film Society of Lincon Center, Columbia University e 

outras que não produziram materiais significativos, mas podem ser lidos como parte 

deste circuito exibidor maior. 

 Consideramos que nosso mapa da exibição de cinema brasileiro em Nova 

Iorque constitui um rizoma, pois remete a uma forma que envolve conexão, análise 

crítica e exercício concreto de liberdade sobre o objeto, subvertendo os moldes 
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lineares – congregando o modo de funcionamento rizomático. De acordo com Deleuze 

e Guattari (1995), que na introdução de Mil Platôs, tratam de elucidar o funcionamento 

do rizoma, apontando também para as características de aproximação e os princípios 

que regem a conexão e heterogeneidade, afirmando que “qualquer ponto de um 

rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo” (DELEUZE; GUATTARI, 

1995, p. 15). 

 Essa escolha, ao agregar os dados, deve-se ao entendimento que os eventos 

(mostras, festivais, séries e projeções individuais) constituem os Platôs da pesquisa, 

observando-se que um rizoma é constituído de Platôs.  

 

Um platô está sempre no meio, nem no início nem no fim. Um rizoma é feito 
de platôs. Gregory Bateson serve-se da palavra “platô” para designar algo 
muito especial: uma região contínua de intensidades, vibrando sobre ela 
mesma, e que se desenvolve evitando toda orientação sobre um ponto 
culminante ou em direção a uma finalidade exterior (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 33). 

 

 Os autores, em Mil Platôs (DELEUZE; GUATTARI, 1995), refletem acerca da 

realização de mapas, ponderando que esse é um experimento baseado no real, e que 

se faz necessário empreender percursos rizomáticos nessa construção. Em nossa 

pesquisa, seguimos esse rastro e compreendemos que a cartografia potencialmente 

articula-se com outras formas processuais de pesquisa, visando um exame minucioso 

do material de pesquisa, ao mesmo tempo em que acompanha o rumo de suas 

categorias e parâmetros, sem um modelo pré-estabelecido e padrão pronto para ser 

utilizado, mas construído na experiência da prática investigativa, que a cada objeto 

pode configurar um caminho completamente diferente.  

 Como aponta Kastrup (2007), cartografar implica atenção total ao objeto de 

estudo e, para tanto, sugere quatro modos para organizar o pensamento cartográfico: 

rastreio, toque, pouso e reconhecimento atento. Cada um desses modos será 

executado de acordo com as escolhas do cartógrafo e as demandas da cartografia, 

numa coreografia que se desenvolve na duração da música. Nesse compasso, a 

singularidade de cada cartografia é fruto da lida na investigação, e cada cartógrafo 

utiliza as ferramentas que considera mais apropriadas para talhar o objeto e a 

pesquisa. Portanto, tais escolhas tão intrínsecas ao processo cartográfico, iniciando 

com a procura diante do todo; depois, a observação sobre as vias elegidas, as quais, 

por sua vez, indicam verificações de rotas de fuga e acesso, para uma análise 
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multifacetada do objeto e seus circuitos, e todos esses momentos geram surpresas, 

que vão conformando o desenho da pesquisa, que não é aleatório, mas relacional.  

 

O compartilhamento da experiência do investigador, portanto, parece ser 
elemento-chave e cabe a ele descrever, analisar e fazer circular o seu olhar, 
indo, além disso, em direção ao debate e à ponderação sobre intensidades, 
tensões, devires, hegemonias, enfim, os processos do objeto e da própria 
pesquisa. A tarefa de cartografar é divertida, porém não é simplista. A 
observação, a análise e as vivências com o objeto exigem registros e 
organização – mesmo que seja pelo caos – que permitam coletivizar o 
conhecimento. A presença da subjetividade na cartografia (e na pesquisa em 
geral) e? fato, contudo isso não significa o envolvimento do cartágrafo com o 
objeto a tal ponto de não haver discernimento. A observação minuciosa e 
atenta e? fundamental, so? ela podera? capturar a diferença (ROSARIO, 
2008, p. 23). 

 

 Vale observar que, em geral, se mostra bastante eficaz e esclarecedor ler e 

conhecer o trabalho de outros cartógrafos para observar a processualidade em seus 

trabalhos já realizados. Em nosso caso de pesquisa, esse diálogo com os autores já 

referidos na tese contribuiu muito, especialmente porque a cartografia da exibição de 

cinema em Nova Iorque se encontra em um campo de saber em que a tradição 

moderna do pensamento científico ainda é majoritária, o campo da Comunicação, 

mesmo que em muitas áreas da Ciências Sociais Aplicadas a metodologia 

cartográfica seja produzida com êxito e aceita pelos seus pares.  

 

[…] começando por indisciplinar os saberes diante das fronteiras dos 
cânones, despregando a escrita como meio de expressividade conceitual e, 
finalmente, mobilizando a imaginação categorial, que é aquilo que torna 
pensável o que até agora foi pensado, abrindo novos territórios ao 
pensamento. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 19). 

 

 

2.1 OS FILMES 

 

 Na processualidade do trabalho como cartógrafo, diante do nosso objetivo 

geral, que é constituir e traçar – geograficamente e temporalmente – a filmografia 

brasileira exibida em Nova Iorque de 2003 a 2016. tal recorte temporal se produziu 

diante de um trabalho de pesquisa e análise do objeto ao longo da passagem do 

século XX ao XXI, verificando as exibições que ocorreram nesse período mais vasto. 

Tal procedimento, em nosso palco cartográfico, se efetuou como uma expansão para 

verificar o tom que a nota temporal da pesquisa poderia alcançar sem desafinar do 
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restante da melodia, concedendo ritmo à coreografia, que se desenvolverá por 

deslocamentos transversais, considerando que Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995) 

formulam a cartografia como um método que, segundo Kastrup (2015, p. 32), “visa 

acompanhar um processo, e não representar um objeto. Em linhas gerais, trata-se 

sempre de investigar um processo de produção. […] Não se busca estabelecer um 

caminho linear para atingir um fim. A cartografia é sempre um método ad hoc”.  

 No entanto, o alcance da exibição de filmes brasileiros em Nova Iorque durante 

a década de 1990 se mostrou falha, com intervalos muito dissonantes, mesmo se 

considerarmos que estamos no período de ‘retomada’ no cinema brasileiro. No 

entanto, em contraste, a primeira década do século XXI mostrou para Nova Iorque um 

cinema brasileiro vitalizado em um momento diferente, que, aparte o frenesi pelo novo 

milênio, já não estamos mais tratando de uma produção cinematográfica de 

‘retomada’; porém, ainda não temos as bases consolidadas para uma indústria 

nacional de filmes. Podemos pensar que no Brasil resolveu-se o problema da 

produção, mesmo que em partes, mas o da exibição e distribuição ainda persistem, 

pois continuam os problemas eternos do nosso cinema. 

 Considerando o momento inicial do objeto de investigação e dada essa 

produtividade pós-retomada do cinema brasileiro, observa-se que, paralelamente à 

exibição de filmes brasileiros em Nova Iorque, esta se intensifica, principalmente 

através da realização da mostra MoMA Premiere em 2003 e 2004, e, posteriormente, 

com a adição do Brazilian Film Festival, no calendário anual de eventos da cidade. Tal 

intensidade seguiu até o fim de 2010, persistindo nos primeiros anos da próxima 

década, quando se percebe uma dinâmica de deslocamento e intensidade na exibição 

do cinema brasileiro em Nova Iorque, pois as exibições passam a ser mais 

diversificadas em termos de lugares e formatos. Nessa perspectiva, vamos 

identificando o campo cartográfico nas suas dimensões verticais e horizontais, como 

indicam Passos e Barros (2015, p. 28) em Pistas do Método Cartográfico, 

considerando que “a natureza política do método cartográfico diz respeito ao modo 

como se intervém sobre a operação de organização da realidade a partir dos eixos 

vertical e horizontal”.  

 A partir daí o percurso foi o de agrupar o material de pesquisa para podermos 

ver sua abrangência – inclusive no que concerne à sua espacialidade, na busca das 

linhas rígidas que atuam por dualidade, sobre a qual discorrem Deleuze e Guattari 

(1995), a fim de se perceber a horizontalidade e verticalidade, bem como as relaçõees 



151 

 

de hierarquia que representam. A decisão primeira foi contabilizar – mesmo que não 

gostemos desse termo, por parecer frio e quantitativo, mas compreendemos que a 

análise quantitativa pode contribuir para gerar algumas análises significativas. E 

acreditamos que este é o caso, nesta investigação, pois a partir dessa reunião, 

obtivemos um conjunto que nos levou a um número grande de cruzamentos reflexivos. 

Em princípio, chamamos essa linha de Programa, pois nos aponta para o que está 

mais fixo no âmbito da exibição dos filmes brasileiros em Nova Iorque. Os programas 

se definem pelos seus locais de existência, que se impõem pela força que possuem, 

através da atração que provocam. Cada um desses programas se constitui com 

similaridades e diversidades entre si, estabelecendo fluxos entre eles. Observamos 

que o objeto cartográfico não tem forma definida a priori, pois sua geometria se faz no 

processo de articulação das tensões entre tempo e espaço, diante das 

tranversalidades que lhe são próprias. 

 Inicialmente, organizamos uma tabela dos filmes de cada evento – Mostra 

MoMA Premiere Brazil, Brazilian Film Festival of New York – BRAFF-NY, séries, 

mostras e exibições individuais no Museum of Moving Image -MoMI, Film Society of 

Lincon Center - FSLC, e Columbia University, para os quais destacamos as seguintes 

informações: título em inglês, ano de exibição em Nova Iorque, ano de produção, ano 

de lançamento, diretor, sinopse, produtor, tipo, gênero, duração, edição festival, 

local/sala, data exibição, que nos levou a uma listagem de 420 filmes exibidos de 2003 

a 2016, distribuídos em cada festival com as seguintes somas: 157 no MoMA; 196 no 

BRAFF-NY; 21 no MoMI; 38 FSLC; 8 na Columbia University. 

 Nossa fonte primeira para os registros das informações referentes às 

produções foi o próprio material pesquisado nas instituições; num segundo momento, 

o site da Cinemateca Brasileira (que, apesar de ser confiável, não se encontra 

atualizado totalmente), Ancine, sites dos filmes elencados, sites dos diretores e 

produtores, bem como sites sobre cinema em geral. As sinopses foram escritas pela 

pesquisadora para a maioria dos filmes (Apêndice A), com exceção dos que não 

assisti. Nesta primeira reunião, notou-se certa irregularidade e duplicidade com 

relação às informações, principalmente no que se refere ao Ano de Lançamento, mas 

também com relação ao Tipo e Gênero, e, no caso de alguns eventos, referências 

quanto a Local/Sala e Horários. Nessas situações, utilizamos a informação majoritária 

e/ou código NI (não identificado). 
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 Assim como dito anteriormente, chegamos a uma listagem de 420 filmes 

exibidos entre 2003 e 2016, distribuídos em cada instituição com as seguintes somas: 

157 no MoMA; 196 no BRAFF-NY; 21 no MoMI; 38 FSLC; 8 Columbia University. Note-

se que temos alguns registros de filmes no nosso campo de pesquisa, no período 

anterior a 2003, mas que são registros pontuais (dois filmes em 1982), exceto pelo 

expressivo evento em 1998, que exibiu 70 filmes brasileiros na retrospectiva MoMA 

Cinema Novo e Beyond. Nesse contexto, um primeiro interesse foi verificar qual a 

disposição tempo-espacial da exibição. Para tanto, arranjamos os dados de Ano de 

Exibição em Nova Iorque para cada um dos eventos – MoMA, BRAFF-NY, MoMI e 

FSLC e Columbia, considerando a totalidade no período da pesquisa, como 

demonstra a Figura 2, abaixo:  

 

Figura 2 - Quantidade de filmes exibidos por instituição, antes e no total do período de 2003 - 

2016 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A Figura 2, quantitativamente, aponta o BRAFF-NY como o evento mais 

significativo dentre o total de 420 filmes exibidos no período de 2003-2016. No entanto, 

observamos que muitos títulos de curta-metragens, exibidos antes das sessões dos 

longas, se agregam ao total – situação que não é a mesma para o MoMA, o qual 

desponta em segundo lugar de importância sob o ponto de vista numérico. Tal fato 
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expressa uma característica instigante e relevante do Brazilian Film Festival que, por 

via de regra, inclui a projeção de curta-metragens antes da projeção do longa-

metragem desde suas primeiras edições, pois gera visibilidade aos filmes de curta-

metragem brasileiros presentes com pouca regularidade nas outras instituições, ainda 

mais por ser um formato que tem uma veiculação limitada no mercado 

cinematográfico. 

 Para elucidar melhor esse percurso e suas curvaturas da exibição de filmes 

brasileiros em Nova Iorque por instituição, apresentaremos separadamente as Figuras 

3, 4, 5, 6 e 7 que relacionam Instituição e Ano de Exibição, utilizando a quantidade de 

filmes exibidos em cada ano, de 2003 a 2016, para cada uma das instituições 

pesquisadas (MoMA, BRAFF, MoMI, FSLC, Columbia), a partir dos dados arranjados 

no Quadro 2, abaixo: 

 

Quadro 2 - Filmes por ano de exibição nas instituições, 2003 - 2016 

 2003   2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 

MoMA 9 12 9 11 10 10 21 17 15 13 3 14 10 3 

BRAF
F 

9 12 17 18 27 24 20 14 28 1 25 23 - - 

MoMI - - - - - - - - 2 2 - 4 8 4 

FSLC - - - - - - - - 3 3 17 4 2 8 

Colum - - - - - - - - - - - 1 7 - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observamos que nos anos em que as informações não foram obtidas - estão 

descritas por um hífen, todos os outros valores referem-se ao número total de filmes 

por ano de exibição em cada instituição. Seguindo a ordem da forma de constituição 

desta cartografia, iniciamos mostrando a Figura 3, referente aos filmes brasileiros na 

exibição MoMA de 2003 a 2016. 

 A seguir, mostram-se as curvas de exibição de filmes por instituição 2003 a 

2016 (ver Figuras 3, 4, 5, 6 e 7). 

 No percurso do MoMA, evidencia-se uma estabilidade em termos da exibição 

de 2003 a 2008, seguida de uma ascensão (ponto alto da mostra Premiere Brazil) em 

2009, que tem um pequeno decréscimo em 2010 – que, no entanto, mantém-se 
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superior às primeiras seis edições do evento até 2012, seguido por uma queda 

significativa em 2013; em 2014, será retomada a ascensão e que mantém em 2015 

no nível mediano de exibições do período, para decair novamente em 2016. O declínio 

de intensidade na curvatura do MoMA está relacionado (coincidentemente ou não) a 

dois momentos de morte/finitude nos anos anteriores marcados pelas quedas na 

exibição: 2012, o fim da mostra MoMA Premiere Brazil, e 2015, a morte da curadora 

Jytte Jansen, diante uma batalha contra um câncer. Jensen abraçou a Premiere Brazil 

e o cinema brasileiro com afinco, dedicação e competência, como vemos que, mesmo 

depois da decisão do MoMA em não realizar mais mostras nacionais, bem como um 

menor apoio financeiro por parte do Consulado Geral do Brasil em Nova Iorque 

(segundo entrevista com a Conselheira Mariana Bierrenbach Benevides), a curadora 

exibiu filmes brasileiros no MoMA em números e qualidade significativos.  

 

Figura 3 — Exibição anual de filmes brasileiros no MoMA de 2003 a 2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os dados indicam que a presença da pessoa e profissional Jytte Jansen fez 

diferença na exibição de filmes brasileiros no MoMA. Os próximos anos poderão nos 

indicar mais neste aspecto. Mas vale ponderar que, até lá, a análise nos diz que uma 

curadoria repleta de ‘admiração' pelo objeto pode realizar eventos significativos, como 

foi o caso da MoMA Premiere Brazil, que contou com um time de peso, orquestrado 

por uma regente séria e determinada, porém, sensibilizada pelo cinema brasileiro, em 

especial, seus filmes, como pudemos verificar nas entrelinhas de muitos e-mails lidos 
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na pesquisa, em que, descrevendo os filmes, estavam palavras como: forte, alegre 

sem ser pastiche, brilhante, sensível, inovador mas esnobe, belo, provocador, entre 

outras.   

 O segundo percurso de exibição anual pode ser verificado na Figura 4, a seguir, 

que mostra o número de filmes exibidos nas edições do BRAFF-NY de 2003 a 2016.  

 

Figura 4 — Filmes por ano de exibição no BRAFF-NY de 2003 a 2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 Observamos que o percurso do BRAFF-NY inicia em 2007 em uma curva 

ascendente até 2007, quando, gradativamente, vai efetuando uma curva descendente 

até 2011 – quando temos o ponto mais alto quantitativamente em suas edições, para, 

em 2012, registrar uma queda vertiginosa (apenas um filme); contudo, verifica-se uma 

ascensão aos níveis altos do festival em 2013, que se mantém em 2014, para 

novamente em 2015 descender, mas desta vez definidamente até 2016 (dentro do 

período pesquisado).  

 O período que obtém os momentos com mais filmes exibidos também é o 

momento onde menor a exibição ocorre – este fato está indicado a partir dos dados 

serem motivados em função da corte de patrocínios da Petrobras; no entanto, as 

produtoras da Inffinito conseguiram retomar os bons índices de exibição até 2014. 

Entretanto, consideramos que a crise econômica que se iniciou em 2015 no Brasil, 

com uma alta no dólar significativa a partir do segundo trimestre, foi em grande parte 

responsável pelo fim da realização do BRAFF-NY, tendo em vista que o número de 

produções da Inffinito se reduziu em 2015 e 2016; e ainda, que a decisão pela 
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suspensão do BRAFF-NY também tenha indicadores estratégicos no cômputo geral 

dos eventos produzidos pela Infinito. 

 O terceiro percurso anual se evidencia abaixo, na Figura 5, relativo à exibição 

de filmes no Museum of the Moving Image, de 2003 a 2016. 

 

Figura 5 — Filmes por ano de exibição no MoMI de 2003 a 2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 O percurso dos filmes exibidos no MoMI, em Nova Iorque, revela um montante 

bem menor, somente referindo-se aos anos de 2011 a 2016, período no qual percebe-

se uma regularidade nos primeiros dois anos, com queda vertiginosa motivada pela 

não ocorrência de exibição de filmes no ano de 2013, mas com uma ascendência 

significativa em 2014, que dobra seu potencial em 2015, caindo novamente para o 

índice de 2014. Apesar de não constar de nossa pesquisa, a título de prospecção, 

informamos que em 2017 os índices se mantêm similares aos de 2016. Esse desenho, 

indicado na Figura 5, converge para a fala da Conselheira Mariana Bierrenbach 

Benevides do Consulado General do Brasil em Nova Iorque sobre o Museum of the 

Moving Image estar focado em atrair o público brasileiro que vive no entorno do 

museu, no bairro de Astoria e, por isso, tem estabelecido algumas séries e eventos 

avulsos com projeção de filmes brasileiros.  

 O quarto percurso anual mostrando exibição de filmes na Film Society of the 

Lincon Center durante os anos da pesquisa (2003 a 2016) pode ser visto na Figura 6, 

a seguir.  
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Figura 6 - Filmes por ano de exibição no FSLC de 2003 a 2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A Film Society of the Lincon Center tem um percurso com efetiva atividade nos 

anos de 2011 a 2016, que remetem a uma regularidade inicial de três filmes por ano 

em 2011 e 2012, com uma vertiginosa ascensão em 2013 – ocasionada, em especial, 

pelos 14 filmes constituintes da Série Brazilian Saga, em homenagem a Carlos 

Diegues, seguida de um declínio em 2014 e 2015; no entanto, em 2016 ocorre uma 

ascensão que chega a um índice mediano de exibição.  

 O quinto e último percurso refere às exibições de filmes brasileiros ocorridas na 

Columbia University durante o período pesquisado, como mostra a Figura 7, na 

sequência: 
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Figura 7 — Filmes por ano de exibição no Columbia University de 2003 a 2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A Figura 7 indica somente atividades nos anos de 2014 e 2015, configurando o 

que podemos apenas visualizar um trecho do que seria um percurso da exibição de 

filmes brasileiros na Columbia University, já que há relatos não oficiais – mas 

confiáveis – de que ocorreram outras exibições entre 2010 e 2013. Agora, de acordo 

com a Figura 7, foi o ponto alto de exibição de filmes. 

 No contexto geral dos filmes no circuito exibidor, podemos dizer que, nesses 

14 anos, há regularidades específicas relativas a cada quadriênio: 2003-2006, 2007-

2010, 2010, 2011, 2012, 2013, permeados pela iniciativa da exibição de filmes em 

Nova Iorque e consolidação de espaços exibidores, incentivo aos eventos e expansão 

da exibição, crise econômica brasileira e declínio da exibição, provocando um 

deslocamento dos espaços exibidores.  

 Se comparamos conjuntamente a exibição anual no período (2003 a 2016) em 

cada uma das instituições analisadas, temos a Figura 8, abaixo.  
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Figura 8 — Exibição anual por instituição (2003 a 2016) 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A Figura 8 expressa a intensidade dessas exibições por evento, no período de 

2003 a 2016, Apontando o ano de 2014 como o único de coexistência de exibições 

em todas as instituições pesquisadas. As edições do BRAFF, em 2007 e 2011, 

marcam os pontos altos, com 28 filmes exibidos: 

 Em virtude da irregularidade referente aos dados de Ano Lançamento, ora por 

discrepância ora por lacunas relativas a essas informações, decidimos considerar 

para este primeiro momento de análise somente os itens Ano de Produção. 

 Analisamos, para cada evento, a extensão temporal dos filmes que foram 

exibidos em Nova Iorque, relacionando o ano de edição e a data de produção, sob 

três perspectivas: filmes do mesmo ano da edição evento, filmes do ano anterior e, 

ainda, filmes de outros anos anteriores, buscando perceber em que medida esses 

eventos estão conectados com as produções recentes ou não.  

 Para tanto, tais informações contendo os dados das três perspectivas para 

cada ano e instituição referente foram reunidas no Quadro 2, o qual gerou os seguintes 

gráficos: Figura 9— MoMA; Figura 10 — BRAFF-NY; Figura 11 - MoMI; Figura 12 — 

FSLC, e Figura 13 — Columbia University. Observe que os filmes de outros anos, em 

geral, incluem clássicos ou retrospectivas incluídas nas edições dos eventos, mas não 

necessariamente.  
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Quadro 3 - Relação entre as datas de exibição em Nova Iorque e a data de produção 
do filme 

 

 2003   2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014 2015 2016 

MoMA  1 4 0 2 2 4 2 2 0 2 0 0 0 2 

Anterior  6 4 8 7 5 5 11 12 11 8 0 1 1 1 

Outros 2 4 1 2 3 1 8 3 4 3 0 13 9 0 

BRAFF 1 4 6 6 7 2 9 4 4 0 4 2 0 0 

Anterior  6 4 11 10 8 13 8 8 24 1 14 18 0 0 

Outros  2 4 0 2 12 9 3 2 0 0 6 3 0 0 

MoMI _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 2 2 1 

Anterior  _ _ _ _ _ _ _ _ 0 0 _ 1 4 3 

Outros _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 _ 1 2 0 

FSLC _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 0 2 2 0 

Anterior  _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 4 1 0 3 

Outros _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 13 1 0 5 

ColU _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 0 _ 

Anterior  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 1 _ 

Outros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 6 _ 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Para o MoMa, as comparações demonstraram que se estabeleceu um vínculo 

muito forte com a produção recente nos anos de 2003 a 2014, com exceção do ano 

de 2004, quando a relação é igualmente proporcional para as três perspectivas. Os 

indicadores nos anos 2015 e 2016 remetem a ‘outros’ anos anteriores em virtude de 

a maioria dos filmes exibidos estarem relacionados com retrospectivas e/ou 

exposições que transcorriam no museu sobre artistas plásticos brasileiros que 

atuaram em um período anterior ao ano de exibição do evento, como pode ser 

verificado na Figura 9, a seguir. 
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Figura 9  Exibição no MoMA em NY X ano produção do filme 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No que refere ao BRAFF, observamos, na Figura 10 (abaixo), que no ano de 

2004 ocorre também uma igualdade proporcional em relação às perspectivas; em 

2007, temos a predominância de ‘outros”; contudo, em todas as outras edições do 

Brazilian Film Festival é dominante a perspectiva “outros’, indicando também uma 

relação bastante efetiva com a produção recente no cinema brasileiro.    

 

Figura 10 - Exibição no BRAFF-NY em NY X ano produção do filme 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 No que tange à exibição de filmes brasileiros no MoMI relacionada ao ano de 

produção destes, através das três perspectivas estabelecidas – filmes produzidos no 

ano da edição evento, filmes produzidos no ano anterior e, por último, filmes 

produzidos em outros anos anteriores, está desenhado na Figura 11, a seguir: 
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Figura 11 - Exibição no MoMI em NY X Ano produção do filme 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No MoMI, a exibição anual mostra-se no início delineada por filmes produzidos 

em outros anos, mas, de 2014 a 2016 ocorre uma inversão gradual para a presença 

de filmes produzidos recentemente.  

  Em contrapartida, na Figura 12 (abaixo), referente à relação do ano de 

produção dos filmes e a exibicao anual da Film Society of the Licon Center, 

percebemos que a categoria outros é dominante se avaliada no conjunto de todos os 

anos, tendo seu ponto alto em 2013; no entanto, a presença da filmografia brasileira 

recente esteve sempre presente.  

 

Figura 12 — Exibição no FSLC em NY X ano produção do filme 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No Figura 13, que se refere à exibição anual na Columbia University, mostra-

se que a presença de filmes recente é minoritária – o que é plausível em se tratando 

de um espaço não comercial. 

  

0

1

3

4

5

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ano Ediçāo - MoMI Anterior Outros

0

4

7

11

14

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ano Ediçāo - FSLC Anterior Outros



163 

 

Figura 13 - Exibição na Columbia University em NY X ano produção do filme 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em termos gerais, os dados mostram que na exibição de filmes brasileiros 

ocorre uma tensão entre mostrar filmes recentes – seus diretores e escolhas estéticas, 

e, ao mesmo tempo, mostrar filme menos recentes e/ou mais antigos, numa provável 

busca de conhecer/apresentar melhor o contexto do cinema brasileiro. 

 

2.2 OS DIRETORES 

 

 Um segundo e importante indicador em nossos dados diz respeito à direção 

dos filmes. Então, acerca da categoria Diretor, num primeiro momento, procuramos 

identificar que relações se estabeleciam a partir desta categoria: o que poderia nos 

elucidar acerca da exibição? Qual sua importância no processo de exibição? Tal 

processo implicou em perguntar quais deles tiveram mais filmes exibidos ao longo do 

período estudado a partir de 2003. Quem são esses diretores? Há regularidades entre 

eles? Observamos que não vamos referir aqui a frequência de exibições, tendo em 

vista que a quantidade de exibição – dado o formato geral dos eventos é quase 

sempre o mesmo: duas projeções por evento. Destacamos no Quadro 4, abaixo, os 

diretores com maior presença nos eventos, classificados pelo nímero de filmes 

exibidos: 
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Quadro 4 — Diretores e número de Filmes Exibidos em Nova Iorque, 2003-2016 

Quantos filmes 
exibidos 

Nome do diretor de cinema 

2 Filmes Exibidos 

Antonio Carlos da Fontoura; Breno Silveira; Cavi Borges; Chico Teixeira; 
Claudio Assis; Cris D’Amato; Daniela Thomas; Guel Arraes; Glauber Rocha; 
Heitor Dhalia; Helena Solberg; Joâo Jardim; Joel Pizzini; Joel Zito Araújo; Lucia 
Murat; Marcelo Galvão;Marcelo Lordello; Mauricio Farias; Miguel Faria Jr.; 
Neville D’Almeida; Petra Costa; Paulo Thiago; Rene Sampaio; Roberto Berliner; 
Roberto Santucci; Selton Mello; Sergio Bianchi; Silvio Tendler; Tata Amaral; 
Toni Venturi; Walter Lima Jr; 

3  Filmes Exibidos 
Anna Muylaert; Beto Brant; Carlos Adriano;; Jorge Furtado; José Alvarenga Jr.; 
José Joffily; Karim Aïnouz; Malu de Martino; Marcelo Gomes; Paulo Henrique 
Fontenelle;  

4  Filmes Exibidos 
Hilton Lacerda; Lirio Ferreira; Luciana Bezerra  - Cacau Amaral - Rodrigo Felha 
- Wava Novais - Manaíra Carneiro - Cadu Barcellos -  Luciano Vidigal; Sergio 
Rezende; Walter Carvalho; Bruno Barreto; Daniel Ribeiro 

5 Filmes Exibidos Daniel Filho; Domingos de Oliveira; Kleber Mendonça Filho 

6 Filmes Exibidos Gabriel Mascaro  

8 Filmes Exibidos Cao Guimaraes 

9 Filmes Exibidos Nelson Pereira dos Santos 

10 Filmes Exibidos  Eduardo Coutinho  

17 Filmes Exibidos Carlos Diegues   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Assim, de um conjunto de 340 diretores participantes dos eventos com filmes 

exibidos, destacamos apenas aqueles que tiveram mais de uma exibição em Nova 

Iorque, ao longo do período pesquisado, formando-se 10 subconjuntos de: 31 

cineastas integrantes que tiveram duas exibições; 11 cineastas integrantes que 

tiveram três exibições; 13 cineastas integrantes que tiveram quatro exibições; três 

cineastas integrantes que tiveram cinco exibições; e mais quatro conjuntos unitários 

com apenas um cineasta integrante, com, respectivamente, seis, oito, nove, dez e 17 

filmes. Tal contexto nos mostra que o circuito exibidor de filmes em Nova Iorque 

configura-se de forma abrangente no que refere à autoria das produções elencadas 

para projeção em suas nas salas de cinema, como podemos ver abaixo na Figura 14. 
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Figura 14 - Diretor brasileiro X Filmes exibidos em Nova Iorque, 2003-2016 
 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Assim, percebemos que, no montante do circuito exibidor, 81% dos cineastas 

exibiram uma vez apenas em Nova Iorque no período, e menos de 1/5 exibiu mais de 

uma vez. Dentre essa minoria de 19%, a maioria dos que tiveram um bis em sua 

exibição configuraram 9%; um grupo menor exibiu três vezes, representando 3% 

destes profissionais; outro grupo seleto exibiu quatro vezes e representa 4% do total; 

e alguns eleitos que passam a marca de cinco filmes exibidos representam 3% ao 

todo. Assim, importante é pensarmos que, de fato, na exibição de filmes em Nova 

Iorque, o que prevalece são os filmes, não os diretores – mesmo que alguns diretores 

sejam conceituados pela crítica americana.  

 Portanto, ainda com relação à Figura 14, nota-se que todos os diretores com 

mais exibições (entre oito e vinte e dois filmes exibidos), foram os diretores que 

receberam retrospectiva, exclusiva de sua obra – que estão detalhadamente descritas 

no primeiro capítulo, durante momentos específicos do período estudado, o que 

explica a quantidade de filmes. Em três casos – Eduardo Coutinho - 2009, Cao 

Guimarães - 2011 e Nelson Pereira dos Santos - 2015, vinculados à Mostra Premiere 

Brazil, e, nos outros dois – Carlos Diegues - 2013 e Gabriel Mascaro - 2016, com 

mostras individuais dentro da programação do Film Society of Lincon Center. A 

frequência, também nessas retrospectivas, remete a duas projeções para cada filme. 
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 De acordo com nossos dados, uma frequência na exibição acima de duas 

projeções por filme em cada evento se deu apenas nos casos singulares como nas 

produções: Aquarius (2016), A Que Horas ela volta? (2015), Era uma Vez eu Veronica 

(2014), Som ao redor (2012), Filhas do Vento (2004), Dois Filhos de Francisco (2005), 

Cidade de Deus (2002) e Ônibus 174 (2002). Ressaltamos que Aquarius, Que horas 

ela volta?, Cidade de Deus e Ônibus 174 alcançam um número maior de exibições – 

em termos de frequência – por terem ficado em cartaz em salas comerciais. Esse 

dado insere-se aqui através de pesquisa em anúncios das exibições registradas na 

imprensa, bem como pela observação direta da pesquisadora, que se encontrava em 

Nova Iorque no período, quando e onde assistiu esses filmes. 

 Considera-se que um aspecto importante constituinte do circuito exibidor de 

filmes em Nova Iorque centra-se nas tensões recentes à eleição/seleção dos filmes: 

seus temas, estéticas e realizadores. Considera-se que elencar um ou outro artista 

(no caso cineastas) para ter seus trabalhos mais bem representados obedece menos 

a regras definidas e permanentes de escolha e mais ao diálogo que se estabelece 

entre organizadores e estas obras, que podem ser subjetivos, por demanda dos 

interesses ou dados pela tendência do momento. Nessa perspectiva: 

 

[…] toda obra está referida e é relativa a uma rede de relações que a 
ultrapassa: a uma trama de afetos, fenômenos, concepções e poderes 
exteriores, inclusive ao conjunto de valores para a qual se dirige, à vizinhança 
ao lado da qual ela se coloca, às singularidades daquele para quem ela se 
endereça. Os diversos modos de aparição das obras considerariam, nessas 
relações, o que, como, de que lugar, com que meios, com que gama de 
valores, as obras se inserem e se engendram (CESAR, 2015, p. 56). 

 

 Nessa perspectiva, adentramos o universo dos diretores de cinema 

homenageados com retrospectivas, no que diz respeito às obras que foram 

apresentadas e/ou reapresentadas, no intuito de perceber quaisquer conexões entre 

elas ou mesmo que conexões podem ter estabelecido seus curadores. As perguntas 

para além do quesito re-exibição são: há regularidade na época de exibição? Foram 

apresentadas em mais de uma instituição exibidora? Há regularidades em suas 

programações no tipo de filme – documentário ou ficção? São longas ou curtas?  
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Quadro 5 — Retrospectivas de cineastas brasileiros em Nova Iorque, 2003-2016 

 

Diretor Obra exibida Onde Ano Tipo Formato 

CAO  

GUIMARAES 

Drifter  MoMA 2008 Documentário  Longa  

Accident BRAFF 2008 Documentário Longa  

Drifter  MoMA 2011 Documentário Longa  

The End of the Endless MoMA 2011 Documentário Longa  

 Ex isto  MoMA 2011 Ficção Longa  

Accident MoMA 2011 Documentário Longa  

The Soul of the Bone  MoMA 2011 Documentário Longa  

Two-Way Street MoMA 2011 Documentário Longa  

Short-Movies Selection  MoMA 2011 Documentário Curta 

EDUARDO 

COUTINHO  

Edifício Master MoMA 2003 Documentário Longa  

Metalworkers MoMA 2005 Documentário Longa  

Santo Forte MoMA 2009 Documentário Longa  

Babilônia 2000 MoMA 2009 Documentário Longa  

Moscow MoMA 2009 Documentário Longa  

20 Years Later: A Man Labeled to Die MoMA 2009 Documentário Longa  

Master, a Building in Copacabana MoMA 2009 Documentário Longa  

Playing MoMA 2009 Documentário Longa  

The End and the Beginning MoMA 2009 Documentário Longa  

Metalworkers MoMA 2009 Documentário Longa  

Songs MoMA 2012 Documentário Longa  

Last Conversations  MoMI 2015 Documentário Longa  

(Continua) 
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Diretor Obra exibida Onde Ano Tipo Formato 

 

CARLOS  

DIEGUES 

God Is Brazilian  MoMA 2004 Ficção Longa  

Afroreggae MoMA 2007 Documentario  Longa  

Xica da Silva MoMA 2010 Ficçāo Longa  

Bye Bye Brasil MoMA 2010 Ficçāo Longa  

No Reason Can Justify War  BRAFF 2007 Documentário Longa  

The Greatest Love of All  BRAFF 2007 Ficçāo Longa  

Rio of Faith a Meeeting with Pope 
Francis. 

BRAFF 2014 Documentário Longa  

Orpheu BRAFF 2014 Ficçāo Longa  

BYE BYE BRAZIL FSLC 2013 Ficçāo Longa  

XICA FSLC 2013 Ficçāo Longa  

QUILOMBO  FSLC 2013 Ficçāo Longa  

SUBWAY TO THE STARS FSLC 2013 Ficçāo Longa  

GANGA ZUMBA FSLC 2013 Ficçāo Longa  

THE BIG CITY  FSLC 2013 Ficçāo Longa  

THE HEIRS  FSLC 2013 Ficçāo Longa  

ORFEU  FSLC 2013 Ficçāo Longa  

TIETA FSLC 2013 Ficçāo Longa  

SUMMER SHOWERS  FSLC 2013 Ficçāo Longa  

JOANNA THE FRENCHWOMAN  FSLC 2013 Ficçāo Longa  

RIO’S LOVE SONGS  FSLC 2013 Ficçāo Longa  

GOD IS BRAZILIAN FSLC 2013 Ficçāo Longa  

THE GREATEST LOVE EVER FSLC 2013 Ficçāo Longa  
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Diretor Obra exibida Onde Ano Tipo Formato 

 

 

 

NELSON 

 

PEREIRA  

 

DOS  

 

SANTOS 

Rio, Northern Zone MoMA 2015 Ficçāo Longa  

The Amulet of Ogum MoMA 2015 Ficçāo Longa  

Barren Lives MoMA 2015 Ficçāo Longa  

The Alienist/A Very Crazy Asylum MoMA 2015 Ficçāo Longa  

How Tasty Was My Little Frenchman MoMA 2015 Ficçāo Longa  

Memoirs of Prison MoMA 2015 Ficçāo Longa  

Rio, 100 Degrees MoMA 2015 Ficçāo Longa  

The Music According to Tom Jobim MoMA 2015 Documentário Longa  

  

 

GABRIEL  

 

 

MASCARO  

Neon Bull - 2x FSLC 2016 Ficçāo Longa  

August Winds  FSLC 2016 Ficçāo Longa  

Avenida Brasilia Formosa FSLC 2016 Documentário Longa  

High-Rise FSLC 2016 Documentário Longa  

House Maids FSLC 2016 Ficçāo Longa  

Ebb and Flow FSLC 2016 Documentário Media 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 Ao olharmos sobre a superfície do Quadro 5, podemos ver certas regularidades 

e distinções nas obras desses diretores e entre eles. A regularidade está no formato, 

pois quase todos os filmes são longa-metragens, aspecto atrelado à tradição da 

exibição para grande público. O próprio diretor Carlos Diegues – mais conhecido como 

Cacá Diegues, é uma regularidade, pois o único local que não o exibiu no período 

pesquisado foi o Museum of the Moving Image. Uma outra regularidade, por oposição, 

também está em Carlos Diegues, deste ângulo, por ser a exceção da regra, pois todos 

os outros três cineastas são documentaristas. Seria a escolha de documentaristas 

uma demanda e/ou preferência das instituições e seus curadores? Estaria o olhar dos 

curadores vinculado a uma tendência a ver o documentado como um tipo de filme de 

maior expressividade ou que remeta mais às representações de brasilidade? Esses 

são aspectos que deixam rastros, mas não se evidenciam; porém, percebemos que 
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no Museum of Modern Art in New York (MoMA) as duas retrospectivas realizadas 

seguem essa categoria. A Film Society of the Lincon Center divide-se nesta questão, 

pois ao mesmo tempo que elegeu Carlos Diegues e grande parte de suas narrativas 

ficcionais em 2013, também elegeu em 2016 Mascaro, o qual se autodenomina um 

cineasta que mescla e circula pelos dois tipos de cinema. O BRAFF-NY também 

referenda os documentários (o que se verifica por outra amostragem, efetivamente), 

mas, nesse caso, o único autor que o festival não contemplou foi Mascaro, pois todos 

outros três autores/cineastas em algum momento foram exibidos pelo BRAFF. 

 Ainda refletindo sobre essa intensidade referente aos documentários, quando 

analisamos as retrospectivas, as quais tendem por princípio aprofundar o 

conhecimento sobre o cineasta, bem como sobre o(s) objeto(s) que trata(m) suas 

narrativas, ponderamos que essas podem estar apostando nas possibilidades do 

cinema documentário em retratar o Brasil, sua cultura e questões, como há muito 

tempo parte da comunidade ligada ao documentário advertiu:  

 

Ora, justamente, na veiculação e afirmação da cultura brasileira, o 
documentário cinematográfico é instrumento de primeira importância, pois 
contribui para a preservação da memória coletiva brasileira, a documentação 
das tradições em via de desaparecimento e a investigação do presente. 
(MOSTRA E SIMPÓSIO DO FILME DOCUMENTAL BRASILEIRO, 1976, p. 
95). 

 

 Ao oferecerem imagens de Brasil, os documentários brasileiros exibidos em 

Nova Iorque, elaborados pelo olhar diverso de cada um desses cineastas, constituem-

se em “processos ativos de reconstrução” (GIDDENS, 1997, p. 96). 

 No que tange ao momento em que foram exibidos, os dados produzem uma 

curva de condensamento, no sentido de Mascaro e Nelson Pereira dos Santos para 

Coutinho, posto que, Mascaro e Santos têm sua exibição avulsa e a sua retrospectiva 

exibidas todas em um mesmo e único ano. Cao Guimarães segue na mesma 

tendência, mas seu intervalo dura quatro anos. Diegues, que tem a distribuição nos 

anos mais heterogênea, constitui um intervalo de nove anos, três anos menor que o 

de Coutinho. Considerando o número de anos que foram exibidos, podemos notar a 

fluidez com cada um desses diretores marcaram presença no circuito exibidor de 

filmes brasileiros em Nova Iorque, ao longo de 2003 a 2016, observando que Diegues 

e Coutinho se igualam em cinco anos, para dois anos de Cao Guimarães e um ano 

de Santos e Mascaro (Ver Figura 15). 
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Figura 15 - Diretores X Tempo exibição 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Ainda, acerca do indicador Diretores, buscamos pensar na relação de gênero 

que se estabelece no universo do cinema brasileiro – pelo menos acerca dos filmes 

que saem do país para veiculação em Nova Iorque. Há um senso comum de que são 

poucas as mulheres diretoras no cinema brasileiro, mas até onde isso se efetua nem 

sempre é simples afirmar, nem mesmo de verificar, pois são pouco os estudos que 

abordam a temática. No entanto, consideramos que: 

 

[…] as mulheres produziram bem menos que os homens, sobretudo no início 
do chamado cinema moderno brasileiro, já que a partir dos 1970 a 
participação delas na direção aumenta consideravelmente, sobretudo em 
documentários. Se nos anos 1960 encontramos apenas oito documentários 
feitos exclusivamente por mulheres, para ficarmos com a fonte do catálogo 
Documentário Brasileiro, nos anos 1970 esse número já salta para 154 e 
entre os anos 2000 e 2009, passa para 319. De toda forma, vale realçaar: a 
produção á ainda bem menor que a masculina […] (HOLANDA, 2017, p. 16). 

 

 Vale destacar que, internacionalmente, o contexto não difere muito, mesmo nos 

países com uma indústria de cinema efetiva e rentável, que ainda julgam os seus 

profissionais em virtude dos estereótipos de sexo, segundo Tremills (2005, p. 45), pois 

“ao contrário da sua imagem de pensamento criativo, Hollywood adora categorizar as 

pessoas – homens e mulheres – em rótulos”, atrelando suas produções a filmes de 

homens (ação e terror) e filmes de mulheres (dramas e comédias românticas), em 

virtude do que mais vende – no caso, apostam eles nos filmes de homens. Nessa 
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perspectiva, Buet (1999) refere que a presença de mulheres na direção de filmes 

desde os primórdios do cinema aparece como uma atuação eventual em toda a parte, 

num primeiro momento, inseridas na cinematografia americana e europeia, como 

atrizes, assistentes, montadoras e roteiristas, pois eram raras enquanto diretoras. 

 Em contraponto, referindo ao cinema como uma das expressões artísticas mais 

recentes, Holanda (2017, p. 17) observa que este “já acumula histórias de cineastas 

esquecidas ou que foram pouco estudadas, mesmo que suas obras sejam carregadas 

de inventividade, vigor e ousadia”. Tal ponderação converge com Kaplan (1995), que 

afirma que nos EUA e na Europa as mulheres encontraram espaço para realizar 

cinema, quando havia brechas para os questionamentos feministas, especialmente 

nos cinemas independentes experimental e documental, questionares de formas e 

conteúdos. No entanto, no que refere ao contexto brasileiro, “os filmes dirigidos por 

mulheres, mesmo que tragam elementos estilísticos e temáticos fortes na época em 

que foram produzidos, […] a história do cinema brasileiro não lhes deu merecida 

atenção” (HOLANDA, 2017, p. 17). 

 A presença de mulheres diretoras que pretendemos verificar no circuito exibidor 

de filmes em Nova Iorque está relacionada ao aquecimento do cinema brasileiro, 

referido anteriormente, em certa medida, como reflexo do chamado cinema de 

retomada, que teve acolhimento e reconhecimento internacional, bem como 

congregou a expressão de muitos novos realizadores – cerca de 70 novos diretores 

em longa metragem, aponta Ottone (2005), repletos em  diversidade estilística e 

temática. Nesta nova configuração de realizadores brasileiros, estavam inseridas 

novas diretoras, que marcaram presença efetivamente.  

 

Um dos fenômenos que contribuíram em especial para essa variedade 
estética é a presença autoral feminina. Segundo Ottone (2005), entre 1990 e 
2002, cerca de 40 mulheres debutaram na direção de longas-metragens, 
juntando-se aos nomes já conhecidos de diretoras que voltaram a fazer 
cinema após a crise, e realizando filmes marcados por fortes identidades fe- 
mininas. Pela nossa base de dados foram 53 as estreantes na direção entre 
esses anos. De fato, muitos dos filmes dirigidos por mulheres nesses anos 
tiveram protagonistas e temáticas femininas (ALMEIDA; ALVES; SILVA, 
2013, p. 156). 

 

 À parte as diferenças na contabilidade, o que se registra é uma presença efetiva 

de diretoras mulheres no cinema brasileiro, que demostra um lugar na trajetória da 

atuação feminina, que, de acordo com Almeida, Alves e Silva (2013), evidencia uma 
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guinada nas atividades desempenhadas pelas mulheres no cinema brasileiro, em 

especial nas:  

 

[…] funções-chave nos filmes de longa-metragem produzidos no Brasil entre 
1961 e 2010. Verifica-se que em todas as décadas a proporção de filmes 
dirigidos por mulheres é muito baixa; no entanto, esta proporção aumentou 
significativamente ao longo das décadas. Nota-se que dos anos 1960 para os 
anos 1970, a participação percentual feminina na direção mais que dobrou. 
Entre os anos 1980 e 1990, o aumento foi de 2,47 vezes – o maior aumento 
no período estudado. Comparando-se a porcentagem de filmes dirigidos e 
roteirizados por mulheres, percebemos que, entre 1991 e 2010, há mais 
filmes dirigidos do que roteirizados por mulheres – 11,35% dirigidos em 
comparação a 9,51% roteirizados entre 1991 e 2000, e 15,37% dirigidos em 
relação a 13,78% roteirizados entre 2001 e 2010. No total, a diferença não é 
grande, enquanto as mulheres dirigiram 6,87% dos filmes, elas assinam o 
roteiro de 6,48% dos filmes, entre 1961 a 2010, o que demonstra que a 
participação feminina na direção e no roteiro cinematográfico é semelhante. 
Percebe-se que em todas as décadas e no total do período, entre 1961 e 
2010, há mais filmes produzidos por mulheres do que roteirizados ou 
dirigidos. De toda forma, a baixa participação feminina nesta área – não 
chega a 24% entre 2001 e 2010 – surpreende, especialmente nas últimas 
décadas, porque existe uma falsa impressão entre os profissionais do 
mercado audiovisual de que as mulheres teriam uma boa, ou até maior do 
que os homens, participação na produção cinematográfica (ALMEIDA; 
ALVES; SILVA, 2013, p.160-161). 

 

 No que tange ao nosso trabalho de pesquisa, também identificamos esta 

presença em relação às diretoras novas ou veteranas, tanto no que diz respeito às 

diretoras quanto às produtoras (mas este é outro ponto). No universo de 340 cineastas 

presentes no circuito exibido em Nova Iorque, encontramos 71 diretoras mulheres, 

como expresso no Figura 16, abaixo. 
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Figura 16 - Diretores por gênero no Circuito Exibidor em Nova Iorque, 2003-2016 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Então, visualizamos a participação feminina de diretoras no circuito exibidor 

sendo equivalente a 21%, na proporção que os dados imputam às diretoras mulheres 

no total do circuito exibidor de filmes em Nova Iorque. Em princípio, parece uma 

inserção frágil, mas na verdade apenas reflete indíces gerais – já apontados 

anteriormente. Mesmo sem ser vulnerável, pois a qualidade de suas produções 

remete à solidez, concordamos que a inserção é pouca, Registre-se aqui o desejo de 

que mais e mais mulheres atuem no cinema brasileiro. No entanto, sabemos que essa 

maior inserção deverá acontecer na medida que o papel da mulher na sociedade de 

forma ampla e irrestrita se equiparar ao dos homens.  

 Adentrando nossos dados e inter-relacionando-os, observamos, no conjunto de 

mulheres presentes no circuito exibidor, se houve destaque para algumas dessas 

diretoras e, se ocorreu, para quais dela e em que medida. Das 71 diretoras, 

registramos 59 delas com um filme exibido no circuito brasileiro na cidade. Do 

restante, sete delas apresentaram dois filmes (Helena Solberg, Petra Costa, Rene 

Sampaio, Tata Amaral, Chris D’amato, Daniela Thomas, Lucia Murat) e apenas duas 

(Anna Muylaert, Malu de Martino) obtiveram três exibições, sendo que as únicas que 
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atingem a marca de quatro exibições são Luciana Bezerra, Cacau Amaral e Manaíra 

Carneiro, que atuaram em curta-metragens, como expresso na Figura 17, a seguir:  

 

Figura 17 - Diretoras por número de exibiçāo de filmes brasileiros em Nova Iorque, 
2003-2016 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assim, na proporção, verifica-se que 17% das diretoras mulheres se destacam   

e/ou ganham mais exibições no circuito exibidor de filmes brasileiros em Nova Iorque. 

Destas diretoras que se sobressaíram, 10% tiveram duas exibições, 4% tiveram três 

exibições e 3% tiveram quatro exibições. Se pensamos que estes 17%, quando 

transpostos para a comparação geral de todos os cineastas, tomam o valor de 4%, 

valor que, posto em em contraste com os 18% total de cineastas com mais de uma 

exibição, as mulheres obtêm uma performance geral de 22%, voltando aos indices 

gerais.   

 Ainda referindo-se aos diretores, verificamos a orientação estilística de suas 

produções. Vale observar que muitos cineastas realizam documentários e ficções ao 

longo desse percurso no circuito exibidor, o que os inserem em ambas as categorias 

acerca do tipo de cinema. Assim, antes de proceder à anàlise, informamos que 

contabilizamos: 190 filmes de ficção, 150 documentários, três animações e um híbrido 

(segundo autor-referência do autor), como mostra a Figura 18.  
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Figura 18 - Tipos de cinema no circuito exibidor de filmes brasileiros em Nova Iorque, 
2003-2016 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Figura 18 apresenta uma proporcionalidade bem equilibrada entre Cinema 

de Ficção e Cinema Documentário, ao mesmo tempo que ilustra a imensa 

desproporcionalidade referente aos filmes de animação. O registro da produção 

híbrida se dilui pelo próprio conceito.  

 Sobre a discrepância relativa ao filme animado, faz necessário dizer que, em 

certa medida, o circuito exibidor não representa a produção de animação brasileira 

e/ou esta não se encaixa dentro dos requisitos e dos curadores norte-americanos, 

porque dois filmes em 400 é uma imensidão negativa. No entanto, nas últimas 

décadas, ocorre no Brasil uma produção nacional de animação que conta com 

festivais e eventos específicos voltados à técnica cinematográfica da animação. Em 

especial, gostaríamos de mencionar um deles, em virtude da sua trajetória e 

importância para o cinema de animação nacional: primeiro é o Anima Mundi, realizado 

desde 1993, e em 2017 está na sua 25ª edição, considerado o maior festival de 

animação das Américas, exibindo curtas e longas de animação nacional e 

internacional, além de realizar oficinas, fóruns, debates e palestras. Entendemos ser 

um equívoco da curadoria em não respaldar mais essas produções, pois na 

experiência do circuito exibidor o longa-metragem Rio 2096: Uma historia de Amor e 

de Fúria, dirigido por Luiz Bolognesi, obteve reconhecimento do público e lotou o 

evento no Central Park Summerstage em Nova Iorque.  
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 A distribuição entre filmes documentários e de ficção no circuito exibidor de 

filmes brasileiros em Nova Iorque nos mostra como o cinema nacional tem potencial 

nas duas vertentes de realização. E, por outro lado, já referenciado aqui, sobre o fato 

de as curadorias que atuam no circuito exibidor pesquisado respaldarem o cinema 

documentário, nem sempre exibido nas mesmas proporções que o cinema ficcional. 

E, com certeza, o número de documentários exibidos entre 2003 e 2016 expressa o 

crescimento deste tipo de cinema nas duas últimas décadas, tanto no Brasil como 

internacionalmente.  

 Alguns cineastas se destacam sendo selecionados para mais de uma edição 

e/ou tendo seus filmes projetados mais de uma vez no circuito exibidor de filmes 

brasileiros em Nova Iorque. Abaixo, apresentamos, por ordem alfabética, esses 

cineastas com produções em ficção, no Quadro 6. 

 

Quadro 6 — Diretores com mais de uma produção em ficção 

Quantidade Diretor (a) Tipo Critica 

3 Anna Muylaert Ficção * 

3 Beto Brant Ficção  

2 Breno Silveira Ficção  

4 Bruno Barreto Ficção * 

2 Cacau Amaral Ficção * 

2 Cadu Barcellos Ficção * 

17 Carlos Diegues Ficção * 

2 Cláudio Assis Ficção * 

2 Cris D’Amato Ficção  

5 Daniel Filho Ficção  

4 Daniel Ribeiro Ficção * 

4 Domingos de Oliveira Ficção  

2 Eryk Rocha Ficção * 

3 Gabriel Mascaro Ficção * 

2 Guel Arraes Ficção  

2 Heitor Dhalia Ficção  

2 Hilton Lacerda Ficção * 
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3 Jorge Furtado Ficção * 

2 José Alvarenga Jr. Ficção  

3 José Joffily Ficção  

3 Karim Aïnouz Ficção * 

3 Kleber Mendonça Filho Ficção * 

2 Luciana Bezerra Ficção * 

2 Luciano Vidigal Ficção * 

2 Malu de Martino Ficção * 

2 Manaíra Carneiro Ficção * 

2 Marcelo Galvão Ficção * 

2 Maurício Farias Ficção  

2 René Sampaio Ficção  

2 Roberto Santucci Ficção  

2 Rodrigo Felha Ficção * 

2 Selton Mello Ficção  

2 Sergio Bianchi Ficção  

3 Sérgio Rezende Ficção  

2 Tata Amaral Ficção * 

2 Walter Lima Jr Ficção  

2 Wava Novais Ficção  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os nomes dos cineastas arrolados em destaque indicam um time com muitos 

cineastas experientes – alguns considerados mestres do cinema brasileiro; no 

entanto, também inclui a nova geração de cineastas brasileiros. Neste sentido, 

podemos perceber a consonância da cartografia com as escolhas dos críticos para 

análise, porque mais da metade destes(as) diretores(as) terão seus filmes referidos 

na crítica americana em Nova Iorque.  

 Os diretores que apresentaram filmes documentários no circuito exibidor em 

Nova Iorque estão referidos, por ordem, alfabética no Quadro 7: 
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Quadro 7 — Diretores com mais de uma produção em Documentário 

Quantidade Diretor Tipo Critica 

7 Cao Guimaraes Documentário  

2 Carlos Adriano Documentário  

3 Carlos Diegues Documentário * 

2 Cavi Borges Documentário  

12 Eduardo Coutinho Documentário  

3 Gabriel Mascaro Documentário * 

2 Hilton Lacerda Documentário  

2 João Jardim Documentário  

2 Joel Pizzini Documentário  

3 Lírio Ferreira Documentário  

2 Luciano Vidigal Documentário * 

2 Nelson Pereira dos Santos Documentário * 

3 Paulo Henrique Fontenelle Documentário  

2 Roberto Berliner Documentário  

2 Silvio Tendler Documentário  

3 Walter Carvalho Documentário * 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No que tange aos diretores dos filmes documentários, estes se destacam em 

menor número, mas não insignificantemente. Vale lembrar que todos os cineastas que 

receberam retrospectivas estão presentes no Quadro 6; e, proporcionalmente, não 

está longe da porcentagem de destaque relativo aos filmes de ficção. Na contramão 

da receptividade que se observa quanto ao documentário brasileiro, percebemos que, 

com relação à crítica na imprensa, não se evidencia uma correspondência grande, 

pois apenas alguns dos cineastas mais conceituados e os jovens mais premiados 

foram resenhados pelo The New York Times e Film Comment. 

 Ao tratar dessas linhas de fuga em nossa pesquisa, no que refere às escolhas 

dos cineastas e suas produções e seus destaques no circuito exibidor de filmes 

brasileiros em Nova Iorque, delineamos as linhas flexíveis presentes na carografia, na 
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medida em que se ligam e referem uma às outras, ao mesmo tempo que realizam 

pequenas transformações no objeto cartográfico, a partir de suas movimentações.  

Algumas outras estarão presentes em momentos da análise das resenhas criticas – 

como, por exemplo, as polêmicas referentes a algumas temáticas dos filmes. 

 A receptividade dos filmes está relacionada a essas linhas de flexíveis, em que, 

por um lado, um filme premiado pode ter um caminho aberto para exibição 

internacional e nacional, definindo a trajetória de um filme, mesmo antes de seu 

lançamento. Por outro lado, outro aspecto que suscita essas linhas de fuga é a 

bilheteria dos filmes, isto é, o quanto são vistos pelo público – indicando sua 

receptividade, que, por sua vez, configura em muitos casos a trajetória desse filme 

para além das fronteiras nacionais num momento pós-lançamento. Em ambos os 

casos, são registrados na cartografia dos filmes brasileiros em Nova Iorque, que 

seleciona seus filmes com base em ambas direções.  

 Agora, no que diz respeito às linhas abstratas que atuam sobre o espaço 

cartográfico, constituindo suas delimitações, a partir de fluxos e forças (imateriais), 

tecemos algumas considerações quando, por exemplo, tratamos da presença do 

documentário no conjunto dos filmes exibidos em Nova Iorque, bem como, quando 

nos referimos à questão de gênero nas atividades do cinema brasileiro – mesmo 

internacional.   

 Nesse sentido, apontamos a presença majoritária das mulheres na organização 

dos eventos do circuito exibidor em Nova Iorque. E, para tanto, traçamos um histórico 

desse circuito, dentro do recorte que estudamos, que começa em 2003, quando Jytte 

Jensen ‘abraça’ a ideia de uma série/mostra anual de filmes brasileiros, num primeiro 

momento pensada com o nome de Views of Brazil, e partir dai se constitui a MoMA 

Premiere Brazil, que aconteceu durante uma década. Observe-se que Jytte, desde o 

início, teve como parceiras outras mulheres, como Ilda Santiago e Adriana Dutra. 

Adriana Dutra, por sua vez, associada a outras duas produtoras brasileiras, consolidou 

por intermédio da produtora Inffinito o Brazilian Film Festival of New York (BRAFF-NY) 

que aconteceu por 12 anos. Afora as exibições na Columbia University, que foram 

organizadas por homens, no Museum of the Moving Image e na Film Society of Lincon 

Center, onde a organização foi mista, a presença feminina foi significativa no que se 

refere aos níveis intermediários de produção – com quase todas as posições 

ocupadas por mulheres. Essa trajetória retifica o que referimos antes quanto ao lugar 

mais ocupado pela mulher no cinema ser a área da produção.  
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 Entendemos que, na especialidade de nossa cartografia, alguns processos se 

evidenciaram em conformidade com seus devires, como lembra Deleuze (1990, p. 3):  

 

O uno, o todo, o verdadeiro, o objeto, o sujeito não são universais, mas 
processos singulares de unificação, de totalização, de objetivação, de 
subjetivação imanentes a dado dispositivo. E cada dispositivo é uma 
multiplicidade na qual esses processos operam em devir.  

 

 Assim, tentamos descrever e identificar tais singularidades do circuito exibidor 

de filmes brasileiros em Nova Iorque. Nosso próximo passo será perceber o olhar da 

crítica americana sobre os filmes brasileiros, em um contexto que intermedia imagens 

sobre o cinema brasileiro e sobre o Brasil. 

 





3 RECEPÇÃO CRÍTICA EM NOVA IORQUE 

 

By a departing light 
We see acuter, quite, 
Than by a wick that stays. 
There's something in the flight 
That clarifies the sight 
And decks the rays99. 
    Emily Dickinson 

 

 Este capítulo da tese tem por propósito perceber como a crítica especializada 

em cinema de Nova Iorque “recebeu” os filmes brasileiros exibidos na cidade. Quais 

os filmes foram eleitos por esta crítica? Como e por quê destacar determinada 

característica ou contexto político-cultural do cinema brasileiro? Que aspecto reflete 

acerca dessas produções brasileiras? 

 Para tanto, escolhemos como corpo dessa análise as resenhas do The New 

York Times (NYT), por ser um veículo de ampla circulação - inclusive fora da esfera 

nova-iorquina. Na cidade, quase todos o lêem - online, offline, no fim de semana e/ou 

nos dias de semana, na cafeteria, na biblioteca pública, durante o tempo da viagem 

de volta à casa no trem/ônibus/metrô. Seja qual for a rotina cotidiana do cidadão nova-

iorquino, em geral ela inclui uma espiadela no The Times - seu apelido corrente. Essas 

considerações pautam-se pela observação direta, em vários momentos no cotidiano 

da cidade, de 1998 a 2017, bem como em inúmeras residências, espaços públicos e 

privados de trabalho ou lazer. E, ainda, pelas informações disponibilizadas no histórico 

do jornal em seu website, que afirma contar com mais de 58 mil edições ao longo dos 

seus 168 anos de existência. Além disso, O The New York Times conforma o trio dos 

jornais com a maior circulação nos Estados Unidos, junto com US Today e o Wall 

Street Journal. 

 Outra escolha no processo de pesquisa foi a inclusão de textos da revista Film 

Comment para contribuir na análise. Justificamos tal inclusão pelo caráter 

especializado da revista - que pertence a Film Society of the Lincon Center e constitui 

uma referência em Nova Iorque e nos Estados Unidos no campo do Cinema. Fundada 

em 1962, no contexto do New American Cinema (Novo Cinema Americano), Joseph 

Blanco, no editorial inaugural da Film Comment, refere-se sobre a orientação da 

revista em sediar e abrir o debate reflexivo para o cinema independente, em virtude 

                                                           
99 Traducao livre da autora: A uma luz evanescente / Vemos mais agudamente / Que à da candeia que 

fica. / Algo há na fuga silente / Que aclara a vista da gente / E os raios adorna. (Emily Dickinson). 
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do ”increasing interest in the motion picture as an art form, and with the rise of the New 

American cinema, [Film Comment] takes its place as a publication for the independent 

film maker and those who share a sincere interest in the unlimited scope of the motion 

picture100” (BLANCO,1962, p. 2). Durante esses períodos, pela análise dos títulos das 

edições podemos dizer que a perspectiva se mantém, mudando pontos de vista, mas 

sempre focando na produção de vanguarda em cinema. Identificamos seis editores-

chefes na revista até hoje: Gordon Hitchens, de 1962–1970; Richard Corliss, de 1970–

1982, Harlan Jacobson, de 1982–1990; Richard Jameson, de 1990–2000; Gavin 

Smith, de 2000–2015; e Nicolas Rapold de 2015 até o presente momento. 

Consideramos que a Film Comment constitui uma importante voz acerca dos filmes 

brasileiros em Nova Iorque pois "Its tone of plain-spoken braininess - sophistication 

without snobbery, erudition with a minimum of jargon - reflects the vitality and variety 

of international film culture today101” (SCOTT, 2004) 

 Outros veículos de comunicação também foram pesquisados, nos quais 

encontramos inúmeras resenhas jornalísticas acerca dos filmes brasileiros em Nova 

Iorque. Entretanto, se por um lado, a nossa superfície de análise se configurou vasta, 

por outro lado, a quantidade e a qualidade das informações expressas foi restrita, com 

a maioria não realizando reflexões sobre o campo do cinema nas resenhas 

jornalísticas, apenas arrolando informações básicas sobre a ocorrência do filme ou 

evento inserido. Totalizamos um número de 38 resenhas informativas, que configuram 

25% do total de registros jornalísticos analisados em toda a investigação.  Assim, 

descartamos para análise o que avaliamos como resenhas informativas, as quais 

focavam em informar sobre os eventos que ocorriam ou iriam ocorrer na cidade, nas 

quais as informações oferecidas ao leitor, em sua grande maioria, não variavam de 

um veículo a outro, além de não possuírem regularidade no período de publicação. 

Entre os veículos que pesquisamos sobre a exibição de cinema em Nova Iorque estão: 

                                                           
100 Tradução livre da autora: “(..) aumentando o interesse no cinema como uma forma de arte e com o 

surgimento do novo cinema americano, Film Comment toma lugar como uma publicação para o 
cineasta independente e aqueles que compartilham um interesse sincero no alcance ilimitado do 
cinema” 
101 Tradução livre da autora: “Seu tom de fala direta inteligente - sofisticação sem esnobismo, erudição 

com um mínimo de jargão - reflete hoje a vitalidade e a variedade da cultura cinematográfica 
internacional.” 
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Artdaily Org102; Brazilian Press103; Brazilian Times104; Brazilian Voice105; Cineaste106; 

Cine Latino en Nueva York107; Cinema Tropical108; Huffington Post109; Indiwire110; The 

Village Voice111; Time Out New York112; New York Post113. 

 Totalizamos 152 registros jornalísticos referindo em alguma instância filmes 

brasileiros em Nova Iorque de 2003 a 2016, contabilizando os 38 dados encontrados 

nos diversos meios de imprensa pesquisados referidos anteriormente (25% do total), 

acrescidos de 31 registros informativos e 56 registros críticos no The New York times 

(57% do total), somados ainda a 27 registros críticos na Film Comment (18% do total). 

Em um olhar atento, verificamos que, na contabilidade das resenhas jornalísticas 

acessadas, um conjunto em torno de 45% são registros informativos, não 

correspondendo a texto crítico e/ou reflexivo sobre os filmes brasileiros que foram 

noticiados.  

 A proporção entre resenhas informativas (45%) e críticas (55%) relativa a filmes 

brasileiros na imprensa nova-iorquina pesquisada indica que o cinema brasileiro 

obtém um espaço significativo para veiculação sua produção no exterior - mesmo que 

não consigamos avaliar a medida exata desse espaço, por que demandaria analisá-

lo em relação às outras nacionalidades de filmes referenciados nesta imprensa. O que 

podemos afirmar diante dos nossos dados de pesquisa é que todos os eventos em 

que foram exibidos filme brasileiros foram noticiados (em diferentes graus 

informativos), possibilitando ao publico leitor em Nova Iorque conhecer o(s) filme(s) 

que seria(m) exibido(s). E, se pensamos em termos, especificamente das resenhas 

criticas, 55% do total é uma quantidade significativa, considerando que os veículos de 

imprensa teriam outras pautas para sua escolha crítica- pensando em uma cidade 

como Nova Iorque na qual a oferta cinematográfica é relativamente ampla.  

 Nesse contexto, optamos por fundar a análise nas resenhas críticas presentes 

no Jornal The New York Times e na revista Film Comment, pois esses 55% são 

                                                           
102 Disponível online em http://artdaily.com/. 
103 Disponível online em http://www.brazilianpress.com. 
104 Disponível online em https://www.braziliantimes.com. 
105 Disponível online em http://www.brazilianvoice.com/category/bv_noticias/artes-e-entretenimento. 
106 Disponível online em https://www.cineaste.com/. 
107 Disponível online em http://cinelatinony.blogspot.com. 
108 Disponível online em https://www.cinematropical.com. 
109 Disponível online em http://www.huffingtonpost.com. 
110 Disponível online em http://www.indiewire.com. 
111 Disponível online em https://www.villagevoice.com/culture/film/. 
112 Disponível online em https://www.timeout.com/newyork/movies. 
113 Disponível online em http://nypost.com/. 
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relevantes, não somente pelo valor numérico, mas principalmente pelo seu lugar de 

fala - já referido, além do alcance do texto em termos de leitores. Não são também 

irrisórios em termos de análise, pois constituem um total de 60 resenhas críticas, que 

geraram um conjunto absoluto de 41 resenhas reflexivas que, no the New York Times, 

que tratam de 50 filmes diferentes, e 19 resenhas reflexivas na Film Comment, 

abordando 35 filmes brasileiros. Denominamos resenhas indicativas as que, além de 

uma referência informativa, traziam outro tipo de informação ou valoração do(s) 

filme(s) brasileiro(s), além das básicas (título, diretor, ano de produção, duração, país, 

data e local de exibição). 

 Nossas escolhas pautaram-se por critérios e concepções acerca do conceito 

de resenha critica. Tentaremos a seguir explicitar o caminho seguido. Tendo em vista 

que, durante nossa pesquisa, encontramos diferentes formas de expressão nos textos 

dos jornais e revistas pesquisados, online e presencialmente, e, em geral com 

diferentes denominações para o que identificamos por resenhas jornalísticas, críticas 

e reflexivas, faz-se necessário precisar o que entendemos aqui por cada um desses 

gêneros expressivos e declaramos que os entendemos dentro do campo jornalístico, 

pois:   

 

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicacionais, cujos 
exemplares compartilham os mesmos propósitos comunicativos. Estes 
propósitos são reconhecidos pelos membros especialistas da comunidade 
discursiva de origem e, portanto, constituem o conjunto de razões 
(racionalidade) para o gênero. Estas razões moldam a estrutura esquemática 
do discurso, influenciam e limitam (constraint) a escolha de conteúdo e de 
estilo. O propósito comunicativo é o critério que é privilegiado e que faz com 
que o escopo do gênero se mantenha enfocado estreitamente numa 
determinada ação retórica compatível com o gênero (SWALES 1990, p. 58). 

 

 Os propósitos comunicativos na imprensa são diversos, inclusive dependem do 

veículo a que pertencem, que implicará no intuito - informativo e/ou opinativo, e no 

público alvo, ao qual as possibilidades são diversas. Costa argumenta que não há 

obrigatoriedade de rigidez, pois “um texto cujo propósito comunicativo preponderante 

seja o de “opinar” carrega em si o propósito de “informar” e, por extensão, o de 

“interpretar”, entre outros. Decorre desses “entre-cruzamentos” [...] a precariedade 

metodológica na separação de um gênero do outro a partir dessas denominações 

(2010, p. 43). Por sua vez, Bonini (2003, p. 227) acredita que “a literatura da área de 

comunicação, em sua maioria, trabalha com um conceito de gênero já ultrapassado 

em outros campos do debate acadêmico”. Assim, no intuito de não reduzir, mas de 
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incluir em nossa análise as diferentes expressões jornalísticas, optamos por delimitar 

o espaço relacional das expressões encontradas em nossa pesquisa, considerando o 

que Bonini (2005) trata por diferença marcante entre a resenha e crítica, da seguinte 

forma: 

 

No jornalismo, os textos que comentam obras literárias, teatrais, 
cinematográficas (e de artes plásticas de um modo geral) são denominados 
crítica (literária, teatral, cinematográfica, etc.). Embora haja similaridades 
claras entre resenha e crítica, existe pelo menos uma diferença marcante. 
Enquanto a resenha traz um relato pormenorizado da obra, avaliando sua 
pertinência para um campo de debates (campo das ideias), a crítica se atém 
ao plano da construção da obra (campo da forma), avaliando suas qualidades 
estéticas e/ou de entretenimento (BONINI, 2005, apud CASSAROTTI, 2006, 
p. 34). 

 

 Carolina Braga, em sua tese A crítica jornalística de cinema na internet: um 

dispositivo em transformação, elabora uma revisão crítica detalhada acerca das 

concepções acerca da crítica jornalística em cinema. No intuito de elucidar esse 

percurso, apresentamos a sistematização formulada por Braga (2013, p .67) acerca 

dos elementos da crítica, no intuito de mostrar os autores que compreendem o caráter 

híbrido da crítica de cinema, misturando opinião em informação: em geral iniciando 

pela informação e seguindo em direção a opinião. 
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Quadro 8 -  Elementos da crítica 

AUTOR ELEMENTOS DA CRÍTICA 

Carmona 

(1991) 

Segmentação: trata-se de dividir a narração fílmica em unidades compreensíveis 
para o público, tais como o episódio, a sequência, o plano, etc. 

Estratificação: analisar os componentes internos de cada uma das unidades 
segmentadas anteriormente, através do estudo, relativo ao tempo, ao espaço, à 
ação, à trilha sonora, por exemplo. 

Recomposição: reorganizar os elementos para oferecer uma nova lógica narrativa. 

Mariano 
Cebrián 

(1992) 

Informação do filme que estreia. Apresentam-se os dados técnicos e as outras 
circunstâncias que se passam no filme. 

Resumo e sinopse do filme com as características mais marcantes e originais; 
Juízo pessoal do crítico, em que se destacam o valor, elementos positivos e 
negativos do filme. 

Armañanzas y 
Díaz Noci 

(1996) 

Título breve e sempre valorativo, oferecendo a opinião que generaliza a obra que 
avalia; 

Ficha técnica; 

Corpo texto com informações sobre gênero, elenco, diretor, fotografia, música, 
figurinos, que mensagem trata de comunicar, se consegue ou não, e uma 
avaliação final do conjunto, sempre incluindo justificativas para cada juízo. 

Ramirez 

y Del Moral 

(1999) 

Ficha técnica; 

Introdução na qual se expõe brevemente o tema do filme e seu desenvolvimento; 
Avaliação da obra a partir do ponto de vista técnico e seu desenvolvimento; 
Finalmente, o crítico deve apontar uma recomendação dirigida aos receptores 
sobre a conveniência ou não de seu visionado; 

Casas 

(2006) 

Introdução sobre a razão de ser do filme; 

Um pouco de argumento e trama; 

Relações do filme com a própria experiência de seu diretor; 

Avaliação final sobre os elementos determinantes: interpretação, desempenho da 
fotografia, referentes literários ou pictórios, caso tenha. 

Fonte: (BRAGA, 2009, p. 35) 

 

 Segundo a autora, “na perspectiva do dispositivo, o quadro acima representa 

as linhas de força que nos fazem reconhecer um texto como crítica, ou seja, reforçam 

o formato.” (BRAGA, 2013, p. 67). 

 Aproveitamos aqui que estamos discorrendo sobre o gênero da crítica para 

ressaltar o papel e função do crítico que escreve as resenhas sobre os filmes e/ou 

cinema. Os críticos que assinam as nossas resenhas são diversos em formação e 
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trajetória, mas não nos deteremos nesse ponto. Apenas gostaríamos de mencionar 

que não há um consenso sobre o papel do critico.  

 

Se você começaa a ler os textos de um determinado jornalista, um 
profissional, e você não encontra uma linha de pensamento que, em filigrana, 
vai se desenvolvendo e vai se formando através daqueles vários textos sobre 
filmes diferentes, você não tem uma personalidade crítica ali. Então eu acho 
que essa personalidade crítica que valida o crítico, ela surge, de uma certa 
coerência que você percebe quando a pessoa está falando sobre um filme de 
ficção científica ou um documentário; o tipo de relações que o crítico 
estabelece com a cultura em geral, com a história do cinema, com outros 
filmes, outras manifestações, com o mundo real, a realidade (MATTOS apud 
PRATES, 2009, p. 43). 

 

 Nessa perspectiva, podemos dizer que os críticos que escrevem as resenhas 

selecionadas para a pesquisa parecem ter essa validação cultural e entendemos que 

tem também uma validação que ocorre pelo veículo ao qual pertencem. Prates (2009, 

p. 85), aponta outro fator legitimador de um crítico de cinema contemporâneo: o 

agente validador, que implica a opinião do público, dos colegas e também o veículo. 

Em contrapartida, o critico “é um criador frustrado, que aponta erros que ele mesmo 

cometeria se estivesse ‘do outro lado’. É chato, ressentido. No máximo, deveria servir 

como um espectador bem informado, que não opina, apenas apresenta uma obra ao 

leitor” (PIZA, 2003, p. 77). 

 Para nossa análise, consideramos os críticos nossos aliados, com quem 

estabelecemos diálogos entre as estratégias deles e as nossas, no intuito de trilhar 

um caminho comum que reflita sobre os filmes brasileiros exibidos em Nova Iorque.  

 As resenhas, como as entendemos aqui, dentro do gênero da crítica jornalística 

do cinema, são em geral híbridas; portanto, construiremos nossa analise partindo das 

informações e opiniões que estas expressam. No entanto, desconsideramos, como já 

havíamos referido no início deste texto, as resenhas que eram somente informativas, 

pois na teoria e na prática desta investigação percebemos que o contexto da atividade 

jornalística sobre o cinema, “que examina um filme recentemente lançado como 

notícia, pode se tornar crítica séria quando o escritor vai além da mera reportagem do 

elenco e sinopse e analisa o texto ou o contexto do filme de alguma maneira 

significativa (BYWATER; SOBCHARK, 1989, p. 13). Mas, em via de regra, de acordo 

com Aumont e Marie (1998), as críticas jornalísticas são tarefa do criadores de 

resenhas (reviewers) e os textos mais profundos e amplos ficariam ao cargo dos 

‘escritores’, pois referem-se ao gêneros literários.  
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A avaliação que permite a expressão do sentido crítico, esta também está 
diretamente relacionada à atividade analítica. É evidente que a parte 
avaliativa e analítica adquire consistência no exercício da crítica 
especializada, a das revistas mensais, enquanto que a parte informativa 
predomina em qualquer atividade crítica relacionada com a atualidade: 
imprensa escrita, radio, televisão, etc (AUMONT; MARIE, 1998, p. 20). 

 

 É importante considerar que a escrita no cotidiano jornalístico implica prontidão,  

não importando a área de atuação - política, economia, cidades, cultura, esporte, pois 

a prerrogativa é a de “trabalhar no calor da hora, sem recuo histórico, sem rede de 

proteção. Reage à obra em estado nascente e registra um momento de percepção - 

por isso é tão interessante de ser observada a distância (ORICCHIO, 2003, p. 207).  

 No entanto, como nos lembra Carvalho (2013), a crítica cinematográfica 

sempre se inscreveu no âmbito do jornalismo cultural, e, inclusive, tanto quanto o 

cinema, levou muito tempo para ser legitimada, o que indica que também vai tomar 

tempo para seu valor, na análise cinematográfica, ser reconhecido. 

  A maior parte destas resenhas, artigos e matérias não acrescentava muito alem 

das informações a que tivemos acesso nos releases e websites das instituições dos 

eventos. Esse critério de corte, na busca de acrescentarmos à nossa cartografia uma 

reflexão mais aprofundada acerca dos filmes, foi o fio da lâmina que tivemos de usar. 

Mesmo algumas matérias do NYT - aquelas na quais se faz apenas a citação do filme, 

apresenta sua sinopse ou título em alguma lista de importância – não foram poupadas. 

 No total, arregimentamos 84 matérias sobre filmes brasileiros no NYT de 01 de 

janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2016, sobre os mais variados filmes, a maioria 

deles presentes na varredura que realizamos quanto à exibição de filmes brasileiros 

na cidade. Em geral, destacam-se os filmes que foram premiados em Festivais de 

Cinema importantes dentro e fora do Brasil.  

 Percebemos que alguns diretores se repetem, com diferentes filmes, o que 

pode implicar tanto a inclinação do jornalista crítico à figura daquele cineasta, bem 

como a própria projeção crescente que o artista ganha com seus filmes, ocupando 

esse espaço na imprensa.  

 Em alguns casos não vemos esse reflexo. Por exemplo, Erik Rocha foi um 

diretor que apareceu em quatro diferentes momentos de exibição em Nova Iorque 

durante o período pesquisado. É um cineasta com bons resultados em termos de 

prêmios, uma personalidade no meio do cinema brasileiro por ser filho de Glauber 
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Rocha (o que poderia contribuir para um interesse da imprensa). No entanto, tem 

somente uma resenha crítica sobre um de seus filmes, o documentário Campo de 

Jogo (2014), que em príncipio não é considerado o mais reconhecido dos seus filmes.  

 As temáticas relacionadas à vida cotidiana brasileira e aos problemas 

spciopolítico-econômicos brasileiros ganham destaque ou, pelo menos, são os temas 

presentes nos filmes que receberam resenhas ao longo do período pesquisado. 

Ponderamos, nesta perspectiva, que a visibilidade do Brasil, através dos filmes 

brasileiros, de certo modo, ainda ocorre pela via do imaginário da desigualdade social 

e violência nos grandes centros urbanos do pais. É claro que temos a presença de 

outros temas, como, por exemplo, gênero e diversidade, relações erótico-afetivas e 

religião. 

 Se destacamos os títulos dos filmes contemplados com resenhas criticas nos 

últimos dois anos, percebemos que, em certa medida, essas temáticas relacionadas 

à desigualdade social e violência se encaixam, mesmo que transversas por diferentes 

territórios e narrativas. Para tanto, primeiro apresentaremos de forma muito sucinta o 

caracter das resenhas críticas registradas para demonstrar nosso caminho de 

escolhas destas para sua posterior análise. Quais resenhas e por quê? para então 

podermos tratar do universo que emerge dessas resenhas. Do que trata, como são 

percebidas? O que expressam?  

 

3.1 THE NEW YORK TIMES FILM REVIEWS: UMA RECEPÇÃO CRÍTICA   

 

 Em 2003, as resenhas publicadas no New York Times versaram sobre os 

seguintes filmes brasileiros: Cidade de Deus (2002), em 12 e 17 de janeiro; Ônibus 

174 (2002), em 27 de março; Madame Satã, em 9 de julho; Guerreira da Luz (2001), 

em 12 de setembro; e Amarelo Manga (2002), em 13 de novembro.   

 Em 2004, as resenhas encontradas foram sobre os filmes: O Caminho das 

nuvens (2003), em 25 de março; Diários de motocicleta (2004), em 26 de maio; A 

pessoa é para o que nasce (2002), em 23 de junho; Filhas do Vento (2004), em 23 de 

junho; e Macunaíma (1969), em 6 de outubro. 

 Em 2005, o registro de resenhas refere-se aos filmes: O Outro Lado da Rua 

(2005), em 25 de fevereiro; O Homem que Copiava (2003), em 22 de abril; Quase 

Dois Irmãos (2004), em 01 de julho.  
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 No ano de 2006, novamente três filmes brasileiros foram elencados nas 

páginas do jornal. São eles: 2 Filhos de Francisco (2005), em 8 de janeiro e 13 de 

julho; Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), em 9 de fevereiro; e Casa de Areia, em 10 

de agosto. Ainda registramos uma resenha crítica sobre o ator Jesse Valadão, por 

ocasião de seu falecimento. 

 As resenhas em 2007 abordaram os seguintes filmes: O céu de Suely (2006), 

em 15 de agosto; Antonia (2006), em 21 de setembro; e Tropa de Elite (2007), em 14 

de outubro. 

 Em 2008, os registros de resenhas críticas referem-se aos filmes: O Ano em 

que Meus Pais Saíram de Férias (2006), em 15 de fevereiro; Cidade dos Homens 

(2007), em 29 de fevereiro; duas para Tropa Elite (2007), em 18 de fevereiro e 18 de 

setembro. Ainda registraram-se resenhas sobre sobre as mortes da atriz que 

representou Eurídice em Orpheu Negro (1959), em 27 de setembro, e de Leopoldo 

Serran, roteirista de Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976), de Bruno Barreto, em 23 

de agosto. 

 Em 2009, não encontramos resenhas críticas, apenas uma resenha informativa 

anunciando o MoMA Premiere Brazil 2009 em 16 de julho. 

 Em 2010, os registros de resenhas crticas apontam para Lixo Extraordinário 

(2010), em 28 de outubro, e a restauração e preservação de Limite (1931), em 9 de 

novembro. 

 Em 2011, as resenhas presentes no The New York Times tratam dos filmes: 

Lixo Extraordinário (2010), em 2 de fevereiro; Senna (2010), em 11 de agosto; e Dzi 

Croquette (2009), em 18 de novembro. Registra-se uma resenha crítica sobre José 

Mojica Marins e seus filmes em 19 de outubro de 2011.  

 Em 2012, as resenhas dividem a atenção entre: Lula: filho do Brasil (2009), em 

12 de janeiro, e O Som ao Redor (2012), em 17 de agosto. Observe-se que temos um 

artigo no NYT sobre a família Barreto e sua trajetória no cinema - apenas cita Lula: 

filho do Brasil (2009), publicado em 18 de janeiro, e na publicação sobre os 25 filmes 

de 2012 favoritos do The Times, em 18 de dezembro, O Som ao Redor será o único 

filme brasileiro citado na lista.  

 Em 2013, registramos apenas duas resenhas críticas, ambas para o mesmo 

filme -  Flores Raras (2013), em 8 e 10 de novembro.   
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 Em 2014, as resenhas versam sobre os filmes: Elena (2012), em 29 de maio; 

Atrás da bola (2014), em 5 de junho; Praia do Futuro (2014), em 18 de julho; e, Hoje 

eu quero voltar sozinho (2012), publicada em 6 de novembro.     

 Em 2015, temos uma resenha sobre cada um dos seguintes filmes: Praia do 

Futuro (2014), em 26 de fevereiro; O Sal da Terra (2014), em 20 de março; O Lobo 

Atrás da Porta (2013), em 26 de março; A Melhor Estória de Paulo Coelho (2014), em 

30 de julho; Que horas ela volta?,  em 27 de agosto; e Campo de Jogo (2015), em 10 

de dezembro.  

 No ano de 2016, registramos 23 resenhas, sendo que 10 delas se caracterizam 

por serem meramente informativas: uma datada de 8 de dezembro trata do filme O 

melhor Som do Mundo (2015); uma datada de 26 de fevereiro fala sobre o filme O 

balãozinho azul (2015), seis para Aquarius (2016) e três para Pelé, o nascimento de 

uma lenda (2016), que são destacadas aqui por terem mais de uma aparição no jornal, 

indicando a possibilidade dos filmes terem ficado em cartaz por um período maior do 

que uma semana e/ou de ser uma indicação forte. No caso de Aquarius, a chamada 

se manteve por mais tempo na lista semanal de 28 de outubro a 12 de dezembro. Pelé 

esteve presente na lista da semana de 20 de maio a 4 de junho e foi indicado também 

na lista dos filmes de verão. Não descartamos totalmente essas resenhas e as 

referimos aqui, pois elas contribuem no afã diário do leitor do jornal, pois sinalizam 

uma possibilidade, uma indicação, que potencialmente contribui na escolha do filme a 

ser visto na medida em que:  

  

Escolher que filme ver é cada vez mais difícil diante da quantidade de oferta 
disponível. (…) É uma equação mercadológica na qual a crítica jornalística 
cumpre determinado papel: guiar o consumo. Se por um lado uma 
recomendação agrega valor, um texto negativo pode contribuir para o 
fracasso de um filme. A crítica jornalística cumpre, assim, importante papel 
mediador na circulação do produto cinematográfico. Por exemplo, entre as 
inúmeras estreias semanais, vão para as páginas dos jornais somente críticas 
daqueles filmes exibidos previamente nas chamadas “cabines de imprensa”, 
sessões exclusivas para jornalistas e críticos anteriores às estreias.  (BRAGA, 
2013, p-64-65).  

 

 Neste roll de resenhas menos informativas, mas não tao reflexivas, estão as 

que fazem referência aos filmes, porém não são centradas no(s) filme(s) brasileiro(s) 

e desta categoria temos várias nesse conjunto de 2016. Vale ressaltar que, em geral, 

tais resenhas referem-se às listas de filmes selecionados/apresentados em Cannes, 

Oscar, Melhores Filmes do Ano, Filmes Prediletos do NYT, entre outros que, em algum 
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momento, citam ou tecem uma consideração mínima sobre o filme brasileiro incluído. 

Neste conjunto, temos quatro referências para Aquarius (2016), três para Boi Neon 

(2015), uma para Mate-me por favor (2015) e uma para Orfeu Negro (1959), que havia 

sido adicionado ao Netflix recentemente.  

 Temos resenhas referentes a personalidades do cinema brasileiro por razão de 

morte. Em 2016, registra-sem duas resenhas (em 15 e 18 de julho) em virtude da 

morte de Hector Babenco.  

 De resenhas para análise, configuram-se seis; referindo-se a longa-metragens, 

temos: uma para Mãe Só Há Uma (2016), de Anna Muylaerte, que não foi exibida nas 

instituições pesquisadas; uma para Boi Neon (2015); uma para Zoom (2015); três para 

Aquarius - uma para o filme, outra para o diretor e outra para a manifestação política 

da equipe do filme. Registramos também uma resenha referindo-se à curta-metragem, 

para Guerra de Pipas (2015), de Guilherme Tensol. No entanto, não identificamos sua 

exibição em Nova Iorque.  

 

3.2 NO ESCURINHO DO CINEMA COM AS RESENHAS DO THE NEW YORK TIMES 

 

 Em 12 de janeiro de 2003, na secção Filmes do The New York Times, Cidade 

de Deus (2002) foi tema de uma resenha crítica intitulada Filmed on Location: The 

Gangs of Rio de Janeiro (Filmado no local: as gangs do Rio de Janeiro) e assinada 

por Larry Rohter. O jornalista informa com muitos dados acerca do lançamento do 

filme no Brasil e seu sucesso de bilheteria, apontando que as estratégias de realização 

do filme vão na contramão do que Hollywood apregoa, nas próprias palavras de  

Meirelles, “a cast composed almost entirely of unknown actors, a setting that is none 

too attractive, a lot of violence and no sex scenes. If ever a studio wanted a formula 

for a film to fail, that would be it”114 (ROHTER, NYT, 2003). No entanto, o crítico 

destaca que:  

 

Mr. Meirelles also took gambles on the technical side, such as filming with 16- 
and 35-millimeter cameras at the same time, then converting the film to digital 
video and modifying the color tones before transferring the video back to 35-
millimeter film. Those increasingly colder, washed-out hues, combined with 

                                                           
114 Tradução livre da autora: Um elenco composto quase que inteiramente de atores desconhecidos, 

um cenário que não é muito atraente, muita violência e sem cenas sexuais. Se alguma vez um estúdio 
queria uma fórmula para que um filme falhasse, seria isso. 
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extensive use of hand-held cameras, ended up giving ''City of God'' a 
deliberately dizzying and disorienting feel115 (ROHTER, NYT, 2003)  

 

 A direção de Meirelles provocou muito debate, ressalta Rohter (2003), desde o 

fato de ser branco de classe média alta, diretor experiente na publicidade, não ter 

familiaridade alguma com aquele universo (ele é paulista) até a sua inovadora 

cinematografia foram analisados e discutidos, ao ponto de inspirar o então presidente 

da república, Luis Inácio Lula da Silva a rever a política de segurança pública. 

 Em 17 de janeiro, verificamos uma segunda crítica sobre Cidade de Deus 

(2002) de Fernando Meirelles, escrita por Stephen Holden, na secção Filmes Review: 

Boys Soldiering in an Army of Crime (Garotos servindo como soldados em um Exército 

do Crime), na qual inicialmente apresenta o argumento do filme, contextualizando-o, 

ao lembrar que seu título remete a um bairro/favela, originalmente, “a sprawling 

housing project built in the 1960's on the outskirts of Rio and left to fester in a poisonous 

stew of poverty, drugs and crime, it has degenerated into a war zone so dangerous 

that visitors from outside risk being shot to death”116 (HOLDEN, NYT, 2003). 

 Ao formular sua sinopse, o critico pontua que Cidade de Deus “(…) traces the 

neighborhood's decline over a decade and a half, from a sun-baked shantytown of 

earth-colored bungalows where the children while away the days in soccer games and 

petty thievery into a shadowy slum teeming with armed adolescent warriors117” 

(HOLDEN, NYT, 2003), situando-o na temática da violência e da pobreza urbana 

brasileira, em especial no que refere às crianças em situação de risco, o que é 

referendado, em outro momento, quando lembra que o argumento foi baseado no livro 

“best-selling” de Paulo Lins, que cresceu naquela comunidade e será o 

personagem/narrador da estória: 

 

Rocket (Alexandre Rodrigues), is a young photographer from the same 
neighborhood whose loose-jointed yarns follow the fates of a number of his 

                                                           
115 Tradução livre da autora: O Sr. Meirelles também teve jogadas no lado técnico, como a filmagem 

com câmeras de 16 e 35 milímetros, ao mesmo tempo, convertendo o filme em vídeo digital e 
modificando os tons de cor antes de transferir o vídeo para um filme de 35 milímetros. Esses matizes 
cada vez mais frios e lavados, combinados com o uso extensivo de câmeras manuais, acabaram por 
dar a Cidade de Deus uma sensação deliberadamente vertiginosa e desorientadora. 
116 Tradução livre da autora: Um amplo empreendimento habitacional construído na década de 1960 

nos arredores do Rio, deixado para se deteriorar em um corruptor caldeirão de pobreza, drogas e crime, 
que se degenerou em uma zona de guerra tão perigosa que os visitantes de fora correm o risco de 
serem mortos. 
117 Tradução livre da autora: O filme traça o declínio do bairro ao longo de uma década e meia, de uma 

favela queimada-de-sol com barracos cor-de- terra, onde as crianças passam os dias em jogos de 
futebol e pequenos roubos em uma favela sombria repleta de guerreiros adolescentes armados. 
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childhood acquaintances. What saves Rocket from being consumed by the 
thug life around him is his passion for photography, along with his own comic 
ineptitude at crime.  
The movie is divided into three chapters, each bleaker and more appalling 
than the one before; they parallel the intertwining destinies of Rocket and one 
of his childhood playmates, Li'l Dice (Douglas Silva). After growing up and 
changing his nickname to Li'l Zé (Leandro Firmino da Hora takes over the 
role), he ascends into a trigger-happy drug dealer and local kingpin118 
(HOLDEN, NYT, 2003) 

 

 O crítico, que anuncia a estréia de Cidade de Deus em Nova Iorque e Los 

Angeles, na data da publicação, afirma que a produção é uma das mais eficazes em 

denunciar a falta de civilidade no mundo contemporâneo, dentre uma penca de filmes 

lançados nos últimos tempos nesta perspectiva.  

 

Although the police pop up now and again in Cidade de Deus, law and order 
are as scarce on these mean streets (just minutes away from one of the 
world's most glorious beaches) as they are in the slums of 1860's Manhattan 
depicted in Martin Scorsese's Gangs of New York119 (HOLDEN, NYT, 2003) 

 

 O crítico destaca imagens de cenas, que segundo sua perspectiva, empolgam 

e inquietam o espectador: a) quando um garoto se alista voluntariamente no crime 

organizado, evidenciando sua brutal taxa de mortalidade; b) quando um bandido 

coage um garoto amedrontado, que estava atuando no seu território, para escolher 

entre levar um tiro na mão ou no pé. “Anyone who once dressed up as a cowboy and 

played shoot-'em-up games with the neighborhood kids will wince with sadness as 

these packs of children cavort through the streets, flourishing real guns as though they 

were toys and chattering excitedly about murder”120 (HOLDEN, 2003).   

 A maior parte das cenas que tratam de traição e violência se desenrolam, 

segundo Holden, em uma atmosfera de festa, que é marcada pela sonoridade do 

                                                           
118 Tradução livre da autora: é um jovem fotógrafo do mesmo bairro, cujos fios soltos desse novelo 

seguem o destino de uma série de conhecidos de sua infância. O que evita que Buscapé seja 
consumido pela vida de bandido ao seu redor é a paixão pela fotografia, juntamente com sua própria 
inaptidão cômica ao crime. O filme é dividido em três capítulos, cada um mais sombrio e mais espantoso 
que o anterior; em paralelo, os destinos entrelaçados de Buscapé e um de seus companheiros de 
brincadeira, Dadinho (Douglas Silva). Depois de crescer e mudar seu apelido para Zé Pequeno 
(Leandro Firmino da Hora assume o papel), ele ascende à traficante de drogas e chefe de cidade local. 
119 Tradução livre da autora: Embora a polícia apareça uma vez ou outra na Cidade de Deus, a lei e a 

ordem são tão escassas nessas ruas (a poucos minutos de uma das praias mais gloriosas do mundo), 
como estão nos guetos de Manhattan na década de 1860, retratada em Gangues de Nova Iorque de 
Martin Scorsese. 
120 Tradução livre da autora: Qualquer um que já se vestiu como um vaqueiro e brincou jogo de tiro 

com as crianças do bairro vai estremecer de tristeza enquanto esses montes de crianças atravessam 
as ruas, empunhando armas reais como se fossem brinquedos e tagarelando entusiasmados sobre 
assassinato.   
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samba, e, nesta perspectiva, “if its panoramic scenes of street fighting recall ''Gangs 

of New York,'' the tone and structure of ''City of God'' are closer to Mr. Scorsese's 

''Goodfellas,'' with which it shares the same attitude of brash nonchalance and 

fondness”121 (HOLDEN, NYT, 2003)  

 O autor ainda refere-se a uma proximidade do cinema verdade pelo uso da 

camera na mão - nas locações do Rio de Janeiro (exceto na Cidade de Deus) e de 

um vasto elenco de não-atores, transmitindo autenticidade, ao mesmo tempo que a 

“Cesar Charlone's restless cinematography is a flashy potpourri of effects that include 

slow and accelerated motion, the use of split screens and a dramatically varied 

expressionistic palette”122 (HOLDEN, NYT, 2003). 

 Ônibus 174 (2002), de Felipe Lacerda e José Padilha teve sua primeira crítica 

no The New York Times em 27 de março de 2003, na secção Movies (Filmes), 

assinada por O. A. Scott, intitulada Film Festival Review: Dissection of a Crime Leaves 

Brazil Exposed (Dissecação de um crime deixa o Brasil exposto), que apresenta o 

filme que foi exibido na noite da publicação na 32a edição do New Directors / New 

Films123, na sala Alice Tully Hall do Film Society of the Lincon Center, discorrendo 

sobre o roteiro/argumento, os diretores e suas estratégias formais de realização. Para 

tanto, sistematiza a seguinte sinopse:  

 

Their film explores a crime that took place in a leafy, affluent section of Rio de 
Janeiro on June 12, 2000. A young man, brandishing a gun and apparently 
high on drugs, tried to rob the passengers on a bus and ended up taking them 
hostage. There followed a long, frustrating standoff as the hostage-taker, 
Sandro de Nascimento, issued ranting and incoherent demands and 
challenges, threatening murder if they were not met, and the police stood 
around ineffectually124 (SCOTT, NYT, 2003).  

 

                                                           
121 Tradução livre da autora: Se suas cenas panorâmicas de luta de rua lembram Gangs of New York, 

o tom e a estrutura de City of God estão mais perto do Goodfellas, de Scorsese, com o qual compartilha 
a mesma atitude de impetuosa indiferença e eficiência. 
122 Tradução livre da autora: cinematografia inquieta de Cesar Charlone é um potpourri de efeitos que 

inclui movimento lento e acelerado, uso de telas divididas e uma paleta expressionista dramaticamente 
variada. 
123 Ver: http://www.nytimes.com/2003/03/26/movies/film-festival-opens-tonight.html. 
124 Tradução livre da autora: Seu filme explora um crime que ocorreu em uma Avenida frondosa e 

afluente do Rio de Janeiro em 12 de junho de 2000. Um jovem, empunhando uma arma e 
aparentemente drogado, tentou roubar os passageiros em um ônibus e acabou levando-os como refém. 
Seguiu-se um longo e frustrante impasse, enquanto o refém, Sandro de Nascimento, emitia críticas e 
demandas e desafios incoerentes, ameaçando assassinato se eles não fossem atendidos, e a polícia 
se aproximava ineficazmente. 
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 Os diretores, aponta Scott (2003), colocam em cena a polícia e os ex-reféns, 

rememorando o ocorrido - com a calma do tempo passado, discorrendo sobre a 

dinâmica psicológica que se desenrolou na época entre o captor, seus cativos e seus 

perseguidores. E pondera acerca da capacidade do Estado - representado pelos seus 

órgãos de policia, de gerir os paradoxos que se apresentam nos episódios de violência 

no Brasil.  

 

Not only did the police decline to end the crisis with firepower; they also proved 
utterly unable to read their adversary's motives and behavior. The filmmakers, 
talking to social workers and sociologists as well as friends and relatives of 
the hijacker, compensate by producing an extraordinarily detailed, horribly sad 
portrait of a life shaped by the cruelty and indifference that seem endemic in 
urban Brazil125 (SCOTT, NYT, 2003) 

  

 Percebemos, pelas palavras de Scott, o seu ponto de vista do quanto é distante 

o universo brasileiro e, mais ainda, o tanto que está sedimentada a imagem da 

desigualdade social e as lacunas nos direitos civis dos cidadãos brasileiros. Contudo, 

há também um tom de admiração aos diretores pela proximidade tomada diante das 

idiossincrasias deste conflito - que traduzem a cena da violência urbana brasileira, 

através do uso da linguagem cinematográfica.  

 

There is also a deep, poignant humanism in the way the film devotes so much 
care and attention to a damaged and wasted life, restoring the fragile 
individuality of a young man who had appeared on Brazilian television as a 
monster. His actions are not so much explained or justified as demystified, 
given a context and a set of possible causes126 (SCOTT, NYT, 2003). 

 

 Scott (2003), por fim, ressalta que Ônibus 174 é mais nobre no seu olhar sobre 

o sujeito em meio a violência - em especial quando tratamos de crianças em situação 

de risco, do que Cidade de Deus, no qual, Meirelles praticamente naturaliza a 

violência. Para o crítico, “(…) this film suggests that even in a violence-saturated 

                                                           
125 Tradução livre da autora: Não só a polícia recusou-se a acabar com a crise com o poder de fogo; 

eles também provaram-se totalmente incapazes de ler os motivos e o comportamento do adversário. 
Os cineastas, falando com assistentes sociais e sociólogos, bem como com amigos e parentes do 
seqüestrador, contrabalançam, produzindo um retrato extraordinariamente detalhado e horrivelmente 
triste de uma vida moldada pela crueldade e indiferença que parecem endêmica no Brasil urbano. 
126 Tradução livre da autora: Há também um humanismo profundo e pungente na forma como o filme 

dedica tanto cuidado e atenção a uma vida danificada e desperdiçada, restaurando a frágil 
individualidade de um jovem que apareceu na televisão brasileira como um monstro. Suas ações não 
são tão explicadas ou justificadas quanto desmistificadas, dado um contexto e um conjunto de causas 
possíveis. 
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society, killing is never easy, and that even the most degraded souls retain a primal 

moral sense127”. 

 Verificamos uma resenha sobre o filme brasileiro Madame Satã (2002), 

publicada em 9 de julho de 2003, na secção Filmes do The New York Times, intitulada 

An Outcast on Fire in Rio's Underworld (Um pária em fogo no submundo do Rio), e 

assinada pelo critico Stephen Holden, que apresenta o protagonista pelas suas própria 

falas: ''I'm a queen by choice,’' e ''It doesn't make me less of a man128’’, pontuando 

desde o inicio a ambivalência e androgenia do personagem. Holden contextualiza 

Madame Satã: 

 

It is 1932 in the impoverished bohemian neighborhood Lapa, home to pimps, 
prostitutes, thieves and misfits of every stripe. And João Francisco dos Santos 
(Lázaro Ramos), the lean, fiery-eyed street fighter and prostitute who 
transforms himself into Madame Satã, a glittering transvestite singer, 
storyteller and Brazilian answer to his idol, Josephine Baker, has just begun 
to feel his show business129 (HOLDEN, NYT, 2003b). 

 

 Centrando a analise na personagem e sua desenvoltura corporal em meio ao 

universo que pertence (cabaré, rua, pobreza), Holden compara a narrativa e eficiência 

cênica de madame Satã com os contos clássicos da literatura. 

 

His feverish act, driven by the sizzle of samba, is a strutting, writhing 
celebration of the body during which sweat pours off his rippling torso, and the 
exotic fantasies he spins in songs and stories match the wildest inventions of 
Scheherezade. The names of his stage alter egos -- The Negress of the 
Bulacoché, Jamacy the Queen of the Forest, St. Rita of the Coconut Tree (…) 
speak for themselves130. 

 

 Holden vai além nas comparações quando identifica muitas semelhanças com 

o submundo parisiense de Jean Genet, na medida em que Madame Satã vive sua 

homossexualidade e o que dela se desdobra, o que leva-o a prisão muitas vezes; no 

                                                           
127 Tradução livre da autora: este filme sugere que mesmo em uma sociedade saturada de violência, 

matar nunca é fácil e que mesmo as almas mais degradadas mantêm um sentido moral primitivo. 
128 Tradução livre da autora: "Eu sou uma rainha por escolha”, ”não me deixa menos homem". 
129 Tradução livre da autora: É 1932 no empobrecido bairro boêmio da Lapa, lar de cafetões, 

prostitutas, ladrões e desajustados de toda ordem. E João Francisco dos Santos (Lázaro Ramos), o 
esguio, lutador de rua de olhos arregalados e prostituta, que se transforma em Madame Satã, um cantor 
travesti brilhante, contador de histórias e resposta brasileira ao seu ídolo, Josephine Baker, acaba de 
começar a sentir o seu show negócios. 
130 Tradução livre da autora: Seu ato febril, impulsionado pelo chiar do samba, é uma celebração forte 

e contorcida do corpo durante o qual o suor derrama de seu torso ondulado, e as fantasias exóticas 
que ele prolonga em músicas e histórias igualam-se as invenções mais loucas de Scheherezade. Os 
nomes de seus alter egos de palco: As negras do Bulacoché, Jamaci a rainha da Floresta, St. Rita do 
Coqueiro (…) falam por si mesmos. 
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total, ficou vinte e sete anos atrás das grades. O crítico destaca que a dramaticidade 

do argumento está, em grande parte, na contraposição desse contraventor velho e 

assassino que abre o filme e a cena com o artista frenético e inventivo. No que tange 

à diversidade de caráter, Holden analisa Satã em seu núcleo familiar nada 

convencional, que inclui uma prostituta de parceira para a vida, um bebê adotivo, e 

um michê que cuida da casa e de suas roupas. Assim ele sintetiza o personagem:  

 

Francisco is the slave-driving master of his decrepit house. With his slicked-
back bush of hair pomaded to gleaming perfection, he conveys an imperious 
macho authority that his androgynous coiffure and plucked eyebrows only 
enhance. Francisco is also a practiced street fighter with highly developed 
martial arts skills who when affronted is quick to wield a razor or aim a gun131.  

 

 É essa variação de posturas que detecta Holden ao analisar o personagem, 

inclusive no que tange a seu relacionamento erótico-afetivo em que a paixão explosiva 

permeia os movimentos do sexo num duelo voraz entre golpes e esquivas. Para o 

crítico, Madame Satã, filme de estréia de Karim Aïnouz, é formidável, narrado com 

“series of impressionistic flashes into the heart of this flaming creature and his world of 

proud, nocturnal parasites. Life in Lapa is lived to the full and lived for the moment, and 

its dizzying highs are as ferocious as its spasms of violence”132 (HOLDEN, NYT, 

2003b). Evidencia-se, na crítica que Holden, que o filme oferece um passeio distinto - 

bem pouco exótico, pelo Rio de Janeiro dos anos 30, marcado pelo alto-contraste das 

imagens do filme e pela profundidade da alma do personagem e seu mundo 

desesperado.  

 Em uma crítica sobre um filme brasileiro, Guerreira da Luz (2001), de Monika 

Treut, publicada no dia12 de setembro de 2003, escrita também por Stephen Holden 

no The New York Times, na secção Filmes, intitulada Film in Review: Warrior of Light 

(Guerreira da Luz), registramos a apresentação do documentário que traça o perfil e 

a estória de Yvonne Bezerra de Mello, ativista brasileira dos direitos humanos. Holden 

atém-se, em quase todo o texto, na atitude da protagonista em resgatar as crianças 

                                                           
131 Tradução livre da autora: Francisco é o mestre de escravos de sua casa decrépita. Com seu arbusto 

de cabelos alisados para trás com pomada para uma perfeição reluzente, ele transmite uma autoridade 
machista imperiosa que seu penteado andrógino e as sobrancelhas depiladas apenas melhoram. 
Francisco também é um lutador de rua treinado com habilidades de artes marciais altamente 
desenvolvidas que, quando ofendido, é rápido em usar uma navalha ou apontar uma arma. 
132 Tradução livre da autora; série de flashes impressionistas no coração desta criatura flamejante e 

seu mundo de parasitas noturnos orgulhosos. A vida na Lapa é vivida ao máximo e vivida no momento, 
e seus altos vertiginosos são tão ferozes quanto os espasmos da violência.  
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em situação-de-risco em relação à estrutura socioeconômica brasileira, na medida em 

que o filme Guerreira da Luz (2001) “describes the realities of slum life where violence, 

drugs, disease and hunger are overwhelming facts of daily life133” (HOLDEN, NYT, 

2003c).  

 

Children living in teeming, impoverished households where they share beds 
with abusive adults who grew up in the same squalid circumstances don't 
know any other way of life. If you hope to change their situation, the first step, 
Ms. de Mello has discovered, is simply to hold them in your arms and give 
them an experience of comfort and security that most have never had. 
Sometimes it takes months of such primal nurturing to earn their trust. Poverty 
in Brazil is so widespread, she explains, that in a country of 170 million, 50 
million are poor. Because Brazil doesn't have a tradition of volunteerism like 
that in the United States, she adds, there is little help at all, and she is hated 
by many in Brazil's upper class for sympathizing with people whom the rich 
revile as thieving savages134 (HOLDEN, NYT, 2003c). 

 

 Nesta crítica, como na anterior, sobre Ônibus 174, Holden, tende a um ponto 

de vista que contextualiza os conflitos sociais no Brazil como frutos da desigualdade 

social, a qual por sua vez gera violência; no entanto, deixa a entender que não é o 

único caminho se outras condições estivessem dadas. 

 Para Holden (2003c), Yvonne Bezerra de Mello, que é escultora e tem 

experiência atuando com crianças de rua há mais de 20 anos, exerce um trabalho 

assistencial particular no Projeto Uerê, que tem por objetivo estabelecer residências 

seguras e elaborar ferramentas educacionais práticas na produção de móveis 

recicláveis, funcionais e de baixo custo a partir de garrafas PET, além de que, no 

processo incentiva a sensação de raízes e de pertencimento nessas crianças, que, na 

sua maioria são descendentes de escravos sem documentos ou registros pessoais.  

 

Her social philosophy goes way beyond feeding and housing the poor and the 
hungry; it involves instilling a sense of self in people who have never 
experienced love, don't know how to write their names and have no concept 
of education. ''Who will take care of their minds?'' she asks. ''Someone has to 
teach them what a mind is.” (…) Many of these children are H.I.V.-positive. 

                                                           
133 Tradução livre da autora: descreve as realidades da vida de favelas onde a violência, a droga, a 

doença e a fome são fatos enormes da vida cotidiana. 
134 Tradução livre da autora: Crianças vivendo apinhadas, em famílias empobrecidas onde 

compartilham camas com adultos abusivos que cresceram nas mesmas condições miseráveis e não 
conhecem nenhum outro modo de vida. Se você quiser mudar sua situação, o primeiro passo, descobriu 
a Sra. Mello, é simplesmente mantê-los em seus braços e dar-lhes uma experiência de conforto e 
segurança que a maioria nunca teve. Às vezes, isto leva meses em um nutrir tão essencial  para ganhar 
sua confiança. A pobreza no Brasil é tão generalizada, ela explica, que em um país de 170 milhões, 50 
milhões são pobres. Como o Brasil não tem uma tradição de voluntariado como nos Estados Unidos, 
ela acrescenta, há pouca ajuda no todo, e ela é odiada por muitos na classe alta do Brasil para 
simpatizar com pessoas que os ricos injuriam como selvagens ladrões. 
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Although AIDS medication is free in Brazil, many don't have the money to 
travel to the hospital to get it. Moreover, the medications must be taken with 
food, to which the poor often don't have access135 (HOLDEN, NYT, 2003c), 

 

 O crítico, ao deter-se na figura de Yvonne, mais do que nas questões estéticas 

do filme, de certo modo avança mais um degrau na sua forma de ver esse contexto 

Brasileiro, reforçando a importância de seu trabalho solo - no âmbito da sociedade 

civil, para que ocorram mudanças e uma via para uma sociedade mais justa; e vai 

contrapondo os diferentes lugares sociais em campo, o de Yvonne e das crianças- em 

situação de risco. 

 

The documentary interweaves scenes of Ms. de Mello at work in the slums 
with a personal biography. Born into a middle-class family, she studied at the 
Sorbonne and married and divorced a Swedish diplomat, with whom she had 
three children, the youngest of whom, Isabel, works with her. Her second 
husband, who frets about her safety in the slums, is a wealthy American-
educated Brazilian hotelier136 (HOLDEN, NYT, 2003c)  

 

 Holden, ao finalizar com a proposição acima, indica que o documentário cumpre 

sua função em valorizar a eficácia e as possibilidades da atuação social por parte da 

sociedade civil como alternativa às demandas no Brasil. Seu texto também indica que, 

em certa medida, as temáticas brasileiras são mais instigantes que suas construções 

estéticas.  

 A última crítica de 2003, publicada em 13 de novembro, também foi assinada 

por Stephen Holden, e falou do filme Amarelo Manga (2002), de Claudio Assis, que 

aborda temas como necrofilia, homossexualismo e adultério com certa irreverência 

desesperada, na secção Filmes do The New York Times, sob o título Film Review; A 

Tropical City as Fruit (Uma cidade tropical enquanto fruta). 

 O crítico pontua que, para seu primeiro filme, o cineasta brasileiro Cláudio Assis 

desenvolve, dentro do roteiro Hilton Lacerda, muitas e pertinentes metáforas 

                                                           
135 Tradução livre da autora: Sua filosofia social vai bem além de alimentar e dar moradia aos pobres e 

aos famintos; envolve instilar um senso de si mesmo em pessoas que nunca experimentaram amor, 
não sabem como escrever seus nomes e não têm ideia de educação. "Quem cuidará de suas mentes?". 
Ela pergunta. "Alguém tem que ensinar-lhes o que é uma mente.” (…) Muitas dessas crianças são H.I.V 
positivas. Embora a medicação que trata AIDS seja gratuita no Brasil, muitos não têm dinheiro para 
viajar ao hospital para obtê-la. Além disso, os medicamentos devem ser tomados com alimentos, aos 
quais os pobres geralmente não têm acesso. 
136 Tradução livre da autora: O documentário entrelaça cenas de Ms. Mello no trabalho nas favelas com 

uma biografia pessoal. Nascida em uma família de classe média-alta, estudou na Sorbonne e casou e 
se divorciou de um diplomata sueco, com quem teve três filhos, dos quais a mais nova, Isabel, trabalha 
com ela. Seu segundo marido, que se preocupa com sua segurança nas favelas, é um rico hoteleiro 
brasileiro com educação nos Estados Unidos. 
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imagéticas acerca da cor amarelo manga, entre os mais diferentes personagens e 

questões que vão do adultério em relações erótico-afetivas com diferentes orientações 

sexuais à necrofilia.  

 

Late in ''Mango Yellow,'' a teeming mosaic set in the Brazilian coastal city 
Recife, one character reels off a list of personal associations with the color 
yellow, and they have nothing to do with sunshine and flowers. Hepatitis and 
rotten teeth are among the ills metaphorically invoked to suggest the malaise 
that engulfs the noisily desperate characters in this raw slice of downscale 
urban life137 (HOLDEN, NYT, 2003d)  

 

 Percebemos, em seu texto, o fascínio pelos personagens sem brios, envoltos 

na sobrevivência cotidiana, presentes em Amarelo Manga, e pelas metáforas que 

esses remetem ao que amarela-se na vida. Por exemplo, para Holden (2003d), as 

intrigas sexuais estão presentes o tempo todo e vão alinhavando o filme, 

especialmente nos personagens mais jovens, em que o esquema de Dunga para 

seduzir Wellington destruindo a competição marca o cruzamento das cenas e tramas 

no filme. 

 

For all the grimness and desperation on view in ''Mango Yellow,'' the 
characters emerge as robust, full-dimensional people in touch with their 
explosive feelings. The movie's surreal flavor underscores its message: This 
is how the lower half lives in Brazil, and by extension, humanity at its most 
basic, getting along without the rose-colored protections that affluence 
affords138. 

 

 Observamos mais uma vez, a tendência de Stephen Holden de cercar o filme 

pelos personagens e seus contextos e acentuar menos os aspectos formais da 

produção em cinema; e, novamente aqui, apresenta um olhar sobre a rudeza quase 

sem-esperança para as populações pobres brasileiras. Esta resenha foi publicada, 

também, no intuito de divulgar a mostra Global Film Initiative organizada pelo MoMA, 

                                                           
137 Tradução livre da autora: Ao final de Amarelo Manga, um abundante mosaico cenário na cidade 

costeira brasileira Recife, um personagem tira uma lista de associações pessoais com a cor amarela e 
não tem nada a ver com luz do sol e flores. A hepatite e os dentes podres estão entre os maus 
metaforicamente invocados para sugerir o mal-estar que envolve os personagens ruidosamente 
desesperados nesta fatia crua da vida urbana em baixa-escala. 
138 Tradução livre da autora: Por toda aspereza e desespero à vista em Amarelo Manga, os 

personagens emergem como pessoas robustas e em tamanho real em contato com seus sentimentos 
explosivos. O sabor surreal do filme ressalta a sua mensagem: assim é como a metade inferior vive no 
Brasil e, por extensão, a humanidade na sua essência, se comportando sem as proteções cor-de-rosa 
que a afluência oferece. 
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na qual Amarelo Manga (2002) constitui o filme de abertura, de uma lista de 10 filmes 

que refletem realidades sociais e políticas em seus países de origem. 

 Em 25 de março de 2004, Stephen Holden escreve New Directors/New Films 

Reviews; Bicycling Across Brazil, in Search of a Better Future (Bicicletando através do 

Brasil, em busca de um futuro melhor), na secção Filmes do The new York Times, na 

qual aborda O Caminho das Nuvens (2003), de Vicente Amorim, uma narrativa lírica 

de uma família que migra por cerca de 3200 Quilômetros - da Paraíba ao Rio de 

Janeiro. O crítico apresenta a sinopse do filme no seguinte texto:  

 

Romão, an unemployed truck driver, has set his sights on an unrealistically 
high monthly salary that he imagines he can earn in the big city. What 
distinguishes the family's odyssey is that the trip, consuming several months, 
is made on four bicycles. Journeying into the unknown, the family fends for 
itself, taking odd jobs in this or that town, sleeping outdoors and begging for 
food when necessary139 (HOLDEN, NYT, 2004). 

 

 Para Holden, esta narrativa de um drama familiar realista e quase mítico, 

apesar de simpática, não possui “(…)substance to be much more than a vignette140.” 

pois o casal é apresentado como um casal pobre muito idealizado (humilde, honesto, 

dedicado), sem significativos conflitos, o que acaba por não conferir uma efetiva 

dramaticidade. para o critico peca, por que:   

 

gently conveys a sense of what it is like to be poor and illiterate in a region 
where almost everyone struggles to eke out a living. Impassioned prayers to 
patron saints play a large role in channeling frustrations and hopes. But the 
lack of detail and specificity in the movie, Mr. Amorim's first feature film, 
ultimately keeps the family and its troubles at a safely comfortable distance141  
(HOLDEN, NYT, 2004), 

 

 Na secção Mundo, do The New York Times, em 26 de maio de 2004, verifica-

se uma resenha crítica sobre o filme brasileiro Diários de Motocicleta (2004), de Walter 

Salles, assinada por Larry Rohter sob o titulo Letter From The Americas: Che Today? 

                                                           
139 Tradução livre da autora: Romão, um motorista de caminhão desempregado, colocou sua mira em 

um alto salário mensal irrealista que ele imagina que pode ganhar na grande cidade. O que distingue a 
odisseia da família é que a viagem, que consome vários meses, é feita em quatro bicicletas. Viajando 
para o desconhecido, a família se defende por si mesma, assumindo trabalhos estranhos nesta ou 
naquela cidade, dormindo ao ar livre e implorando comida quando necessário. 
140 Tradução livre da autora: substância para ser muito mais do que uma vinheta. 
141 Tradução livre da autora: gentilmente transmite uma sensação do que é ser pobre e analfabeto em 

uma região onde quase todos se esforçam para viver. As orações apaixonadas para os padroeiros 
desempenham um papel importante na canalização de frustrações e esperanças. Mas a falta de 
detalhes e especificidade no filme, o primeiro longa-metragem do Sr. Amorim, em última instância, 
mantém a família e seus problemas a uma distância seguramente confortável. 
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More Easy Rider Than Revolutionary (Carta das Américas: Che hoje? Mais viajante 

do que revolucionário).  O crítico em seu texto discorre sobre a figura de Che Guevara 

e suas representações, se por um lado “is widely remembered today as a revolutionary 

figure; to some a heroic, Christ-like martyr, to others the embodiment of a failed 

ideology. To still others, he is just a commercialized emblem on a T-shirt”142 

(NYT,2004), traçando paralelos com a imagem de Che que o filme de Walter Salles 

apresenta: “the romantic and tragic young adventurer who has as much in common 

with Jack Kerouac or James Dean as with Fidel Castro”143 (NYT, 2004), que baseia-

se no livro que conta as memórias do jovem Che Guevara: Motorcycle Diaries. 

 

Both the memoir and the movie retell the eight-month, 7,500 mile odyssey 
across five South American countries that Guevara, then an asthmatic 23-
year-old medical student, began here in December 1951. Traveling first on a 
rickety motorcycle named ''La Poderosa,'' the powerful one, and then as 
hitchhikers and stowaways, he and a friend crossed the pampas, traversed 
the Andes and navigated the Amazon before arriving in Caracas, Venezuela, 
and going their separate ways144 (ROHTER, NYT, 2004).  

 

 Naquele momento, expresso nos diários e traduzido no filme, Che era somente 

Ernesto Guevara, destaca Rother (2004), e suas memórias são uma viagem clássica 

de vida durante a juventude - repleta de aventura e autodescoberta, tanto política 

como pessoal.  

 Stephen Holden assina Film Review: A Miracle That Transforms Three Blind 

Lives (Um Milagre que transforma três vidas cegas), em 23 de junho de 2004, que 

trata sobre o curta-metragem A Pessoa é para o que nasce (2002), de Roberto 

Berliner, que conta a história de vida de três irmãs cegas que cantam e tocam ganzá 

em troca de esmolas nas cidades e feiras do nordeste do brasileiro. 

 O crítico afirma que é muito evidente o sentimento repetitivo no filme, referindo-

se a certo fatalismo religioso que, muitas vezes, acompanha uma vida de dificuldades 

e pobreza, como, por exemplo na cena em que Maria Barbosa, a irmã mais velha, 

                                                           
142 Tradução livre da autora: é amplamente lembrado hoje como uma figura revolucionária; por algo 

heroico, um mártir semelhante a Cristo; para outros a encarnação de uma ideologia fracassada. Ainda 
para outros, ele é apenas um emblema comercializado em uma camiseta. 
143 Tradução livre da autora: o jovem aventureiro romântico e trágico que tem tanto em comum com 

Jack Kerouac ou James Dean como com Fidel Castro. 
144 Tradução livre da autora: Tanto o livro de memórias como o filme recontam a odisséia de oito meses 

e 7.500 milhas cruzando 5 países da América do Sul que Guevara, então asmático estudante de 
medicina de 23 anos, começou em dezembro de 1951. Viajando primeiro em uma motocicleta raquítica 
chamada ''La Poderosa”, a poderosa, e depois como caronistas e passageiros clandestinos, ele e um 
amigo atravessaram os pampas, atravessaram os Andes e navegaram pela Amazônia antes de 
chegarem em Caracas, Venezuela e seguirem seus caminhos separados. 
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“(…) invokes ''the will of God'' to describe her existence, largely dependent on the 

kindness of strangers, she voices a life-sustaining faith. Maria has no use for the notion 

that the intermarriage of relatives might have had something to do with her condition”145 

(HOLDEN, NYT, 2004b). Neste aspecto, vemos uma marca no ponto de vista do 

crítico, que busca uma racionalidade em personagens que são marcadas pelo saber 

popular - e neste caso - religioso.  

 A intervenção da equipe de filmagem nas atividades cotidianas e o trabalho nas 

feiras provoca um cenário diferente paras as cantadoras, transformando sua rotina, 

situação a que Holden refere-se como entendida enquanto um pequeno e temporário 

milagre pelas artistas, que se veem na mira da mídia local e quase se sentem 

celebridades.  

 De acordo com Holden (2004b), estamos diante de um documentário brasileiro 

forte, mas confuso, centrando sua narrativa em Maria, que faz quase toda a conversa, 

e a história familiar delas numa perspectiva frustrantemente incompleta, considerando 

que o filme que se origina como um fragmento de 'Street Sounds', uma série de 

televisão sobre músicos de rua, e que posteriormente foi expandido para curta-

metragem pelo roteiro de Mauricio Lissovsky, lançado em 1998, que ganhou vários 

prêmios no Brasil. Na atualidade, esse curta-metragem de 25 min abriu o Premiere 

Brazil 2004.  

 

''Born to Be Blind,'' for all its haphazard structure, takes you about as far inside 
Maria's world as a film could reasonably be expected to go, but at moments it 
also feels uncomfortably exploitative. In the final scene, the three sisters strip 
completely naked and bathe in the ocean for the first time. A gesture that may 
have been intended to show the sisters' utter lack of self-consciousness 
seems gratuitous and stage-managed146 (HOLDEN, NYT, 2004b). 

 

 Também por ocasião do Premiere Brazil, temos, no dia 23 de junho, uma critica 

assinada por A.O. Scott, intitulada An Estrangement Crosses Generations, Shadowed 

by Race (Um estrangulamento que atravessa gerações, sombreadas pela raça), sobre 

                                                           
145 Tradução livre da autora:(…) invoca a "vontade de Deus" para descrever sua existência, em grande 

parte dependente da bondade dos estranhos, ela expressa uma fé que sustenta a vida. Maria não faz 
uso da noção de que o casamento entre parentes poderia ter tido algo a ver com a condição dela. 
146 Tradução livre da autora: A pessoa nasce para o que é, por toda a sua estrutura aleatória, leva você 

tão longe no mundo de Maria como um filme poderia razoavelmente ser esperado levar, mas em 
momentos também o sentimos incomodamente explorador. Na cena final, as três irmãs se desnudam 
completamente e se banham no oceano pela primeira vez. Um gesto que pode ter sido destinado a 
mostrar a total falta de autoconsciência das irmãs parece gratuito e dirigido. 
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o longa-metragem que abre o evento - Filhas do Vento (2004a), de Joel Zito Araújo, 

que trata sobre a temática do racismo.  

 Scott (2004a) desfia sua análise a partir da cena inicial, em que uma jovem 

negra lava as mãos do avô e conta uma história sobre como as raças do mundo 

chegaram as diferentes cores de pele, à qual o avô reage com raiva, pelas metáforas 

racista presente no conto, que remete o escuro da pele à sujeira, para surpresa da 

neta, que está envolta no discurso da democracia racial brasileira, que nega que os 

cidadãos afro-descendentes sofrem discriminação social rotineiramente.   

 O crítico aponta positivamente para o elenco de atores negros escolhidos por 

abrangerem todas as gerações, entre outras coisas, pelos obstáculos que enfrentam 

os artistas negros nas indústrias de cinema e televisão brasileira. Para Scott (2004a), 

são eles que dão vida aos temas transversais, como o racismo, presentes no filme, 

em especial os costumes sexuais, os relacionamentos familiares e as diferenças 

culturais entre o Brasil urbano e o rural. 

 De acordo com Scott (2004a), há algumas complicações, apesar de ser um 

filme encantador, pois os personagens são um pouco esquemáticos e seus discursos, 

especialmente mais para o final, são muitas vezes mal legendados. Entretanto, o time 

de atores segura com convicção e inteligência a narrativa.  

 Em 6 de outubro de 2004, A. O. Scott escreve uma crítica sobre Macunaíma 

(1969), de Joaquim Pedro de Andrade: Critic’s Choice: Film Festival: A Tall Brazilian 

Tale in Black, White and Many Colors (Um conto brasileiro de estatura elevada em 

preto, branco e muitas cores), na secção Filmes do The Times, pontuando a 

oportunidade em ver um filme de vibração anárquica que é um marco do cinema novo 

brasileiro. 

 O New York Film Festival escolheu "Macunaíma", o picaresco brasileiro de 

1969, de Joaquim Pedro de Andrade, para ser exibido na sua seleção de obras-primas 

do passado. Scott (2004b) refere que a escolha do NYFF gira em torno de obras-

primas negligenciadas ou de obras-primas curiosas e meio esquecidas e afirma que 

o filme de Andrade parece se encaixar mais confortavelmente na segunda categoria. 

Contudo adverte:  

 

Which is not to say that the film, adapted from a 1928 novel by Mário de 
Andrade (no relation to the director) is lacking in seriousness. Underneath it 
all is a meditation on the riddles of Brazilian identity and the agonies of 
Brazilian politics. In 1969, Brazil was in the grip of a military dictatorship, and 
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"Macunaíma," one of whose minor characters is a sexy urban guerilla, hums 
with a joyful and pointed anti-authoritarian spirit147. 

 

 O crítico enxerga semelhanças, em referências presentes no filme, com 

algumas expressões artísticas norte-americanas, como um certo toque de rococó 

felinesco, um conto realista-fantástico épico que se articula mais confortavelmente 

“with the films of John Waters and Russ Meyers, perhaps, or with lost episodes of The 

Monkees148. (SCOTT, NYT, 2004b) Talvez essas relações com essas vertentes 

artísticas, se dêem, por que no herói Macunaíma “sua vantagem, se há mesmo uma, 

está nesse momento anterior à satisfação dos objetivos, nessa espécie de brincadeira 

(com as ideias e com os corpos) infantil e meio irresponsável”. (MONTEIRO, 2010, p. 

209). Levando em conta como o crítico sistematiza Macunaíma:  

 

In the first scene, the hero, Macunaíma, drops fully grown from his mother's 
belly onto the dirt floor of a hut in the Amazon. There he is raised alongside 
two brothers, one black and one white. Eventually, Macunaíma, who is born 
black, turns white himself, a transformation that, in keeping with Brazil's 
complicated racial ideology, is at once enormously important and completely 
meaningless. The hero finds his way to São Paolo, where he dresses in 
marvelously (or hideously) bright clothes149. 

 

 Para o crítico americano, nos parece, é difícil compreender o caráter de 

Macunaíma, carregado deste sentido nacional - multifacetado, que oscila de um polo 

a outro, “um xis irresolvível com o qual nos deparamos a cada instante, quando se 

inicia, a sério, a aventura hermenêutica de deslindamento do que é, afinal, o enigma 

brasileiro – o tema modernista por excelência” (MONTEIRO, 2010, p.210). Contudo, 

é instigante. 

 Em 2005, verificamos uma resenha crítica sobre o filme O Outro lado da rua 

(2004), de Marcos Berstein, que narra a vida um mulher que vive em Copacabana e 

                                                           
147 Tradução livre da autora: O que não quer dizer que o filme, adaptado do romance de 1928 de Mário 

de Andrade (sem relação com o diretor), carece de seriedade. No fundo, é uma meditação sobre os 
enigmas da identidade brasileira e as agonias da política brasileira. Em 1969, o Brasil estava sob a 
força de uma ditadura militar, e Macunaíma, é um dos personagens menores, é uma sexy guerrilha 
urbana, zumbindo com um espírito alegre, aguçado e anti-autoritário. 
148 Tradução literal da autora: com os filmes de John Waters e Russ Meyers, ou talvez, ou com episódios 

avulsos de "The Monkees". 
149 Tradução livre da autora: Na primeira cena, o herói, Macunaíma, cai completamente da barriga de 

sua mãe para o chão de terra em uma cabana na Amazônia. Lá, ele é criado ao lado de dois irmãos, 
um negro e um branco. Eventualmente, Macunaíma, que nasceu negro, torna-se branco, uma 
transformação que, de acordo com a complexa ideologia racial do Brasil, é ao mesmo tempo 
extremamente significativa e completamente sem sentido. O herói encontra o caminho para São Paulo, 
onde ele se veste com roupas maravilhosamente (ou horrivelmente) brilhantes. 
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faz denúncias anônimas à polícia, escrita por Stephen Holden, intitulada Film Review 

Busybody Accuses a Man and Then Falls for Him (Intrometida acusa um homem e, 

então se apaixona por ele), publicada no The New York Times.  

 O crítico centra sua análise de O Outro lado da rua (2004) na figura de sua 

protagonista a atriz, Fernanda Montenegro, para a qual faz elogios, que iniciam por 

adjetivos como maravilhosa, premiada, por exemplo. E também, desde o início, 

pontua aspectos negativos no filme, como vemos em suas palavras: “Ms. 

Montenegro's rough-hewn integrity is the one quality that ennobles "The Other Side of 

the Street," an otherwise confused mixture of cat-and-mouse thriller and sentimental 

old folks' love story that is well below the level of Central Station150 (HOLDEN, NYT, 

2005). 

 Marcos Bernstein, que foi roteirista de Central do Brasil, sob o ponto de vista 

de Holden (2005) tem dificuldades de atingir o suspense em sua trama, bem como 

delinear com delicadeza o romance de maturidade presente em sua estória, mesmo 

que as cenas entre Fernanda Montenegro e Raul Cortez sejam capazes de uma 

intensidade rara em atores com mais de 70 anos de idade.   

 Em 22 de abril de 2005, O Homem que Copiava (2003), de Jorge Furtado - 

filme que conta a estória de André que tem a ideia de falsificar dinheiro para poder 

impressionar sua garota, recebe crítica de Stephen Holden, intitulada Film Review: 

When a Copy-Machine Jockey Longs for Something More (Quando um lacaio da 

máquina copiadora anseia algo mais), publicada na secção Filmes do The New York 

Times.  

 Holden (2005b) inicia seu texto referindo que a direção de Furtado desenvolve 

uma narrativa dramática que passa do realismo social, quando guia o expectador pelo 

cotidiano ordinário e tedioso da classe trabalhadora em Porto Alegre, à fantasia 

presente no estilo noir, através da qual a trama de desfecha. No entanto, como temos 

observado nas críticas de Stephen Holden, o caminho de análise parte e se detém no 

protagonista do filme. Para tanto, o crítico apresenta uma sinopse de O Homem que 

Copiava: 

 

As its 20-year-old narrator, André (Lázaro Ramos), who lives with his mother, 
describes his daily routine as a photocopier, you realize sadly that he is one 

                                                           
150 Tradução livre da autora: A integridade áspera de Montenegro é a única qualidade que enobrece "O 

Outro Lado da Rua", uma mistura de confusão de gato e rato e história de amor de velhos camaradas 
sentimentais que está bem abaixo do nível de "Estação Central”. 
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of millions of bright, frustrated young Latin Americans looking at a dead-end 
future. André's dry-eyed analysis of his financial predicament offers a detailed 
dollars-and-cents picture of an existence one step above poverty. A major 
obstacle to a brighter future was his expulsion from high school after he hit a 
fellow student over the head with a bottle. Since then, his education has been 
reduced to retaining scraps of knowledge from the documents he copies.For 
André to succeed with women, he needs enough money to go on dates, which 
his budget prohibits. (…) One of André's only luxuries is a pair of binoculars 
he uses to study the residents of the opposite building, and he develops a 
crush on a young woman he spies on nightly. When he finally meets this secret 
love, (…) a shy, girlish creature even more naïve and fumbling than he. As 
their cautious friendship develops, she reveals a literary streak and 
knowledgeably quotes Shakespeare; André, who fancies himself a cartoonist, 
in turn draws a picture of her151 (HOLDEN, NYT, 2005b) 

 

 Em sua síntese da narrativa do filme, podemos identificar novamente o olhar 

de Holden sobre um Brasil - neste caso um capital de grande porte, que não oferece 

perspectivas a seus jovens cidadãos. E, mesmo que de forma mais fantasiosa, o 

desfecho apresenta também uma solução pela violência, que se justifica nas ações e 

condições cotidianas sofridas pelos personagens. Na medida em que, para Holden 

(2005b), o singelo filme ganha força e suspense quando o protagonista envereda por 

uma sequência de atos criminosos que inicia com a falsificação e segue com assalto 

a bancos, violência e homicídio, no intuito e na tentação do sucesso, levando o crítico 

a concluir:  

 

A deeply cynical movie, "The Man Who Copied" blares out the message that 
wealth and happiness are not only synonymous but also worth pursuing with 
every last ounce of effort, letting nothing stand in the way152 (HOLDEN, NYT, 
2005b).  

 

                                                           
151 Tradução livre da autora: Como seu narrador de 20 anos, André (Lázaro Ramos), que mora com 

sua mãe, descreve sua rotina diária como fotocopiador, você percebe, com tristeza, que ele é um dos 
milhões de jovens latino-americanos brilhantes e frustrados que olham para um futuro sem saída. Sem 
sentimentalismo, a análise de André de sua situação financeira oferece uma imagem detalhada em 
reais e centavos de uma existência um passo acima da pobreza. Um grande obstáculo para um futuro 
mais brilhante foi a sua expulsão do ensino médio depois de acertar um colega na cabeça com uma 
garrafa. Desde então, sua educação foi reduzida a reter sucatas de conhecimento nos documentos que 
ele copia. Para André ter sucesso com as mulheres, ele precisa de dinheiro suficiente para ir em 
encontros, o que o seu orçamento proíbe. (…) Um dos únicos luxos de André é um par de binóculos 
que ele usa para estudar os moradores do edifício oposto e ele desenvolve uma queda por uma jovem 
que espia todas as noites, quando ele finalmente conhece esse amor secreto, (…) uma criatura tímida 
e juvenil ainda mais ingênua e torpe do que ele. À medida que sua amizade cautelosa se desenvolve, 
ela revela uma verve literária e cita com inteligência Shakespeare; André, que se imagina um cartunista, 
por sua vez tira uma foto dela. 
152 Tradução livre da autora: Um filme profundamente cínico, O Homem que Copiava anuncia em voz 

alta a mensagem de que a riqueza e a felicidade não são apenas sinônimos, mas também vale a pena 
prosseguir com cada último esforço, deixando que nada fique no caminho. 
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 No entanto, o crítico afirma que o filme permanece com uma atmosfera blasé e 

que remete à moral de Robin Hood, e reitera que a garota delicada e tranquila “reveals 

a scheming dark side that is only a shade lighter than that of Barbara Stanwyck in 

Double Indemnity.” e, o jovem protagonista de repente, “reveals himself a 

sophisticated criminal strategist and master escape artist”153 (HOLDEN, NYT, 2005b). 

 Holden torna a assinar uma critica de outro filme brasileiro, em 01 de julho de 

2005, na secção Filmes do The Times, sob o título Friendship as a Frail Bridge Across 

the Chasm of Class (A amizade como uma ponte frágil através do abismo da classe) 

que vai discorrer sobre o Quase Dois Irmãos (2004), de Lucia Murat, que foi exibido 

na abertura do MoMA Premiere Brazil 2005.   

 A crítica de Holden (2005c) inicia-se com a frase “We have two lives: the one 

we dream of and the one we live"154 dita por Miguel (Werner Schünemann) um político 

rico e idealista, a Jorginho (Antônio Pompêo), um bandido de favela carioca, 

protagonistas de Quase Dois Irmãos (2004), amigos há 50 anos, para grifá-la como 

epígrafe do filme, por que para o autor “reflects on the seemingly unbridgeable class 

differences in contemporary Brazil, a country of devastating economic inequities”155 

(HOLDEN, NYT, 2005c), pontuando, sua análise, mais uma vez, por um olhar 

sociológico.  

 Sem deixar de tecer considerações formais, o crítico (2005c) afirma que o filme 

é forte - sem paliativos, situando seu discurso no abismo econômico e psíquico 

estabelecido entre ricos e pobres, negros e brancos, na história brasileira recente, 

“Despite being edited in a style that jarringly blurs the past and the present by switching 

from one to the other without preparation”156 (HOLDEN, NYT, 2005c). 

 É importante explicitar que o crítico, ao longo de seu texto, apresenta ao leitor 

a cronologia narrativa do filme, ordenando-o, indica que o filme inicia nos anos 1950s, 

quando os protagonistas eram crianças - e se conheceram por intermédio do pai de 

Miguel, um musicologista que estudava o Samba; depois, entre flash-backs, esclarece 

o reencontro dos dois na prisão - Miguel como preso político e Jorge como preso 

                                                           
153 Tradução livre da autora: “revela um lado escuro intrigante que é apenas um isqueiro mais leve que 

o de Barbara Stanwyck em Pacto de Sangue”; “revela-se um sofisticado estrategista criminal e mestre 
artista de escape.” 
154 Tradução livre da autora: Temos duas vidas: a que sonhamos e a que vivemos. 
155 Tradução livre da autora: reflete sobre as diferenças de classe aparentemente intransponíveis no 

Brasil contemporâneo, um país de desigualdades econômicas devastadoras. 
156 Tradução livre da autora: apesar de ser editado em um estilo que desencadeia o passado e o 

presente, mudando de um para outro sem preparação. 
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comum, quando retomam o vinculo de amizade através da música, quando Holden 

(2005c) elogia a partitura musical do filme composta por Naná Vasconcellos; por fim, 

remete para a atualidade quando os “quase irmãos” tomaram caminhos opostos no 

modo de ver e atuar na vida, destacando que o roteiro escrito por Paulo Lins (autor do 

livro que inspirou Cidade de Deus), conduz a direção de Murat no mesmo sentido de 

Meirelles, oferecendo “a similarly nightmarish vision of bottom-rung society in 

contemporary Rio de Janeiro. Both films portray neighborhoods disintegrating as 

nihilistic, gun-toting adolescent gang members casually slaughter one another”157 

(HOLDEN, NYT, 2005c).  

 O crítico demostra certo pesar e espanto quando refere à apropriação que o 

crime organizado fez das táticas usadas nos coletivos criados pelos presos políticos 

durante a ditadura dentro das prisão em prol de melhores condições de 

encarceramento, logo após estes serem libertos e as relações de poder se alterarem 

nos presidios brasileiros, quando declara: “one of the movie's bitter observations is 

that the same organizational tactics adopted by the activists sowed the seeds for the 

formation of the Red Command, the most powerful drug trafficking organization in Rio 

de Janeiro”158 (HOLDEN, NYT, 2005c). 

 Quase dois Irmãos é amargo e duro - sem saídas fáceis, e, ainda, para Holden 

(2005c), indica um “portrays the middle-class fascination with the lower depths (…) as 

a risky exercise in arrogant self-delusion”159. 

 Em 8 de janeiro de 2006, Larry Rohter escreveu uma resenha sobre 2 Filhos 

de Francisco (2005), na secção Filmes do The New York Times, intitulada The Boys 

from Brazil (Os Meninos do Brasil), sobre a trajetória dos cantores sertanejos Zezé di 

Camargo e Luciano. 

 Rohter (2006), ao longo de sua resenha, ondula seus comentários entre o filme 

sua estrutura e os efeitos do filme nos cantores, na música sertaneja, no cinema 

brasileiro e no Brasil. Tudo por que, segundo o crítico, a narrativa tradicional de 

homens de origem pobre que alcançam o estrelato pela combinação de esforço e 

                                                           
157 Tradução livre da autora: uma visão igualmente parecida com a pesadelo da sociedade de “baixo 

nível” no Rio de Janeiro contemporâneo. Ambos os filmes retratam bairros que se desintegram quando 
membros das gangues juvenis niilistas armados matam casualmente uns aos outros. 
158 Tradução livre da autora: Uma das observações amargas do filme é que as mesmas táticas 

organizacionais adotadas pelos ativistas semearam a formação do Comando Vermelho, a organização 
de tráfico de drogas mais poderosa do Rio de Janeiro. 
159 Tradução livre da autora: retrata o fascínio da classe média com as profundidades mais baixas (…) 

como um exercício arriscado na autoilusão arrogante. 
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talento reverberou acima das expectativas, mesmo que os cantores sempre tenham 

escutado que suas vidas dariam um bom filme:  

 

nothing in their experience in the music business prepared them for what 
happened after just such a film "based on a true story" was made and was 
released here in August. "Two Sons of Francisco” has not only won new 
respect for an often overlooked musical genre, it has also gone on to break 
box office records and become Brazil's Oscar nominee for best foreign-
language film. More than just a movie with a happy ending, "Two Sons of 
Francisco" has become a cultural and sociological phenomenon160 (ROHTER, 
NYT, 2006) 

 

 O crítico aponta para o fato do pai dos cantores (Francisco Camargo), ter 

conquistado, em virtude da sua tenacidade diante as adversidades, a simpatia e a 

admiração do público, quase tornando-se um símbolo (de luta), destacando Rohter 

(2006) na fala do cantor Zezé di Camargo "We view this movie as a useful tool for all 

of society (…) We show Brazil's failings, but in the end, there is a victor”161 (ROHTER, 

NYT, 2006), um sentido que o povo brasileiro vence as adversidades.  

 Holden (2006) associa essa ‘leitura” do filme em virtude também do momento 

político que o Brasil atravessava, quando o Governo sob a presidência de Luiz Inácio 

Lula da Silva “another poor peasant lad who overcame unfavorable odds in his ascent, 

has been paralyzed since May by the worst corruption scandal in Brazil's modern 

history, leaving Brazilians disillusioned and sorely in need of a boost to their self-

image”162 (ROHTER, NYT, 2006) 

 Gostaríamos de ressaltar aqui o ponto de vista do crítico ao ponderar que, para 

os americanos o filme toca e se faz sensível por outra questão: o conhecimento a 

cultura do campo brasileira, quando "Two Sons of Francisco offers a glimpse of a Brazil 

that is little known outside the country's borders (..) a more placid, rural Brazil where 

                                                           
160 Tradução livre da autora: nada na sua experiência no negócio da música os preparou para o que 

aconteceu depois de tal filme "baseado em uma história verdadeira" que foi feito e foi lançado aqui em 
agosto. 2 Filhos de Francisco não só ganhou novo respeito por um gênero musical muitas vezes 
esquecido, mas também passou a quebrar recordes de bilheteria e se tornar candidato ao Oscar no 
Brasil para o melhor filme em língua estrangeira. Mais do que apenas um filme com um final feliz, 2 
Filhos de Francisco tornou-se um fenômeno cultural e sociológico. 
161 Tradução livre da autora: ”Nós vemos esse filme como uma ferramenta útil para toda a sociedade. 

(…) Mostramos as falhas do Brasil, mas no final, há um vencedor". 
162 Tradução livre da autora: outro pobre camponês que superou probabilidades desfavoráveis em sua 

ascensão, foi paralisado desde maio pelo pior escândalo de corrupção na história moderna do Brasil, 
deixando os brasileiros desiludidos e necessitados de um impulso para sua própria imagem. 



214 

 

traditional values and a simpler way of life still reign”163 (ROHTER, NYT, 2006)  Dois 

Filhos de Francisco revela a um público estrangeiro a possibilidade de conhecer um 

outro universo territorial brasileiro que não está representado nas favelas, no carnaval, 

na praia, bem com na musica não trata do Samba ou da Bossa Nova - temáticas 

recorrentes no cinema brasileiro. Neste sentido, o crítico distingue tal produção 

cinematográfica.  

 

Both stylistically and in its tone "Two Sons of Francisco" is strikingly different 
from the last two Brazilian films that made a mark internationally. "Central 
Station" and "City of God" both had a bleak outlook on life, with "City of God" 
also winning attention for its dazzling visual innovations. In contrast, the 
director of "Two Sons of Francisco," Breno Silveira, has deliberately chosen a 
style that he describes as "dry, simple and direct." Nor, he said, did he dwell 
more than he needed to on the Camargo family's poverty. "People always talk 
of misery but I don't believe in that," he said. "We are a happy, hopeful people, 
and I wanted to reflect that”164 (ROHTER, NYT, 2006) 

 

 Manohla Dargis escreveu uma resenha sobre Cinema, Aspirinas e Urubus 

(2005), de Marcelo Gomes, publicada em 9 de fevereiro de 2006, na secção Filmes 

do The Times, sob o título: This Could Be the Beginning of a Brazilian Friendship (Este 

poderia ser o começo de uma amizade brasileira). 

 A crítica refere-se ao filme, que se desenrola em 1942, como de caráter 

quixotesco, sob diferentes aspectos, pois: “this road movie about two men traveling 

the dusty byways of the largest country in Latin America is also about how a little 

imagination and a quality cinematographer can triumph over a poverty of means”165 

(DARGIS, NYT, 2006) 

 

The film opens and closes with (…) a man driving a truck through the blindingly 
white light of a country that seems on full boil. The first man, Johann (Peter 
Ketnath), is an aspirin salesman who, having fled Germany before the war, 
now pitches his exotic product to peasants, using crudely effective advertising 

                                                           
163 Tradução livre da autora: “2 Filhos de Francisco oferece um vislumbre de um Brasil que é pouco 

conhecido fora das fronteiras do país. (…) um Brasil rural mais plácido, rural, onde os valores 
tradicionais e um modo de vida mais simples ainda reinam.” 
164 Tradução livre da autora: Tanto estilisticamente quanto em seu tom 2 Filhos de Francisco é 

surpreendentemente diferente dos dois últimos filmes brasileiros que marcaram internacionalmente. 
Central do Brasil e Cidade de Deus tiveram uma visão sombria da vida, com Cidade de Deus, também 
ganhando atenção por suas deslumbrantes inovações visuais. Em contraste, o diretor de 2 Filhos de 
Francisco, Breno Silveira, escolheu deliberadamente um estilo que ele descreve como "seco, simples 
e direto". Também não, disse ele, demorei mais do que precisava na pobreza da família Camargo. "As 
pessoas sempre falam de miséria, mas não acredito nisso", disse ele. "Somos um povo feliz e 
esperançoso, e eu queria refletir isso". 
165 Tradução livre da autora: este filme de estrada sobre dois homens que viajam pelos caminhos 

empoeirados do maior país da América Latina, também é sobre como um pouco de imaginação e um 
diretor de fotografia de qualidade pode triunfar sobre uma pobreza de meios. 
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films as bait. At once guarded and easygoing, Johann enjoys keeping 
company with the occasional hitchhiker, which is how he meets the second 
driver and the man who brings the story to its close, Ranulpho (João Miguel). 
A refugee from Brazil's drought-plagued north and, like Johann, on the run 
from both his past and future166 (DARGIS, NYT, 2006) 

 

 Dargis (2006) pontua que o diretor do filme, Marcelo Gomes, que também é co-

roteirista junto com Karim Ainouz e Paulo Caldas, guia seus viajantes a uma jornada 

em que cada momento cotidiano parece tremer de mistério e possibilidade. No 

entanto, “There are no last-minute revelations or grand epiphanies” durante o 

desenrrolar do filme, “no murder, no drama, no blood on the carpet. This is, instead, a 

story about two ordinary people without personal agendas or political allegiances, men 

consumed not with history, but just making it through another day”167 (DARGIS, NYT, 

2006) 

 Percebemos, na crítica de Dargis, um olhar para a humanidade presente no 

filme, no roteiro e no cotidiano de Brasil que apresenta: “about the kinds of 

unremarkable individuals who survive extraordinary times rather than triumph over 

them”168 (DARGIS, NYT, 2006) 

 Em 13 de Julho de 2006, verificamos uma outra resenha sobre Dois Filhos de 

Francisco (2005), desta vez assinada por Neil Genzlinger, na secçao Filmes do The 

New York Times, com o titulo de Movie Review: Child Stars and a Pushy Dad in Two 

Sons of Francisco (Crianças estrelas e um pai exigente em Dois Filhos de Francisco), 

o qual fez parte da Mostra Premiere Brazil 2006.  

 Genzlinger ao longo do texto, centra sua crítica na força do personagem 

coadjuvante - mas nem tanto, Sr Francisco, inclusive iniciando com comparações com 

outros pais de estrelas infantis (Sr. Jackson e o Sr. Wilson, criadores respectivamente 

de Jackson Five e Beach Boys) que incentivaram os jovens artistas na carreira, porém 

                                                           
166 Tradução livre da autora: O filme abre e fecha com (…) um homem dirigindo um caminhão através 

da luz cegante e branca de um país que parece escaldante. O primeiro homem, Johann (Peter Ketnath), 
é um vendedor de aspirina que, depois de ter fugido da Alemanha antes da guerra, lançou seu produto 
exótico aos camponeses, usando filmes publicitários grosseiramente eficazes como isca. De uma vez 
reservado e descontraído, Johann gosta de manter companhia com ocasionais caronistas, que é como 
ele encontra o segundo motorista e o homem que traz a história ao fim, Ranulfo (João Miguel). Um 
refugiado do norte brasileiro atingido pela seca e, como Johann, fugindo de seu passado e futuro. 
167 Tradução livre da autora: Não há revelações de última hora ou grandes epifanias”, “sem assassinato, 

sem drama, sem sangue no tapete. Trata-se, em vez disso, de uma história sobre duas pessoas 
comuns sem agendas pessoais ou lealdades políticas, homens consumidos não com história, mas 
fazendo um dia após outro. 
168 Tradução livre da autora: sobre os tipos de indivíduos não dignos que sobrevivem a momentos 

extraordinários em vez de triunfar sobre eles. 
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Genzlinger (2006) ressalta que pai brasileiro é mais determinado, tornando dos 

elementos mais desconcertante e excitantes no filme.  

 

The film, a huge hit in Brazil, feels most genuine when treating the family’s 
early years. The young father sees the prize but isn’t sophisticated enough to 
steer a path to it. In one amusing scene he takes Zezé (nicely played as a boy 
by Dablio Moreira) and a brother to play on a radio show, not realizing that the 
song they are singing would get everyone locked up. (One lyric goes, “Long 
live the armed forces and their tyranny.”)169 (GENZLINGER, NYT, 2006). 

 

 Além de apresentar o roteiro do filme, a crítica volta a comparar o tipo de 

narrativa com as similares feitas nos Estados Unidos, e mais uma vez distingue Dois 

Filhos de Francisco, pois na América as produções “tend to be turned into made-for-

television mush. This one is manipulative in its own way, but it casts a sweet spell 

nonetheless”170 (GUNSLINGER, NYT, 2006) 

 O Céu de Suely (2006) recebe critica em 15 de agosto de 2007, assinada por 

Stephen Holden, na secção Filmes do The New York Times, intitulada Movie Review: 

Facing a Stark Reality, She Decides on a Raffle of Her Only Salable Asset 

(Enfrentando uma dura realidade, ela decide por uma rifa de seu único recurso 

vendável). 

 O crítico faz referências em quase todo texto ao argumento do filme - sobre 

uma mulher abandonada que, para angariar recursos, organiza uma rifa de si mesma. 

Levando em conta a cultura e a realidade brasileira, ele vai ponderando aspectos 

formais também. 

 

The first two-thirds of “Love for Sale,” directed by Karim Aïnouz, offer a 
dry-eyed ground-level examination of life in Iguatu, where the only 
beauty to be found is in the bright blue desert sky, which in Walter 
Carvalho’s cinematography conveys an epic sense of distance. After 
trying to eke out some cash by selling raffle tickets for a bottle of 
whiskey, Hermila — who is well built, (…) realizes that her only salable 
asset is her body. Why not assume a pseudonym and sell raffle tickets 
promising the winner a romantic “night in paradise?” There are many 
takers, although some men wonder if they can sample the merchandise 
before plunking down the price of a ticket. Strictly speaking, raffling off 
sex is not whoring, Hermila rationalizes to her best friend, Georgina, a 

                                                           
169 Tradução livre da autora: O filme, um grande sucesso no Brasil, nota-se mais genuíno quando trata 

dos primeiros anos da família. O jovem pai vê o prêmio, mas não é suficientemente sofisticado para 
orientar um caminho para ele. Em uma cena divertida, ele tira Zezé (bem representado como menino 
por Dablio Moreira) e um irmão para tocar em um programa de rádio, sem perceber que a música que 
eles estão cantando faria com que todos fossem presos. (Uma letra diz: "Viva as forças armadas e sua 
tirania"). 
170 Tradução livre da autora: tendem a ser transformadas em tolice feita para a televisão. Este é 

manipulador em sua própria maneira, mas ele não faz um feitiço adocicado. 
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prostitute. Nor is it promiscuous, since she will sleep only with the 
winner. With the proceeds, she imagines she will be able to leave Iguatu 
with her baby and start a new life171 (HOLDEN, NYT, 2007)  

 

 Apesar de deter-se em sistematizar a narrativa do filme, Holden (2007) 

considera que O Céu de Suely não é tão exótico nem tão convincente quanto o filme 

de  Aïnouz, Madame Satã; contudo, compartilha com este a profunda simpatia pelos 

espíritos sexuais livres em uma sociedade machista rígida, como a brasileira, como 

percebemos nesta cena que o crítico destaca:  

 

After giving up on Matheus, Hermila resumes a relationship with an old 
boyfriend, João (João Miguel), but when she brings up the raffle as a “what if” 
possibility, he thinks she’s crazy. As she goes through the village selling 
tickets, word gets around and her reputation plummets. Even after her 
grandmother viciously slaps her face and threatens to throw her out of the 
house, Hermila stands her ground172 (HOLDEN, NYT, 2007). 

 

 Segundo Holden, a atuação da atriz que representa a personagem Hemila faz 

diferença, ao mostrar firmeza e rigidez, camuflando a sonhadora e romântica em 

atitudes arrogantes e determinadas, como se para liberar a leveza que os desejos 

buscam a força seja um requisito. No entanto ao final o filme se confunde. Há um 

recuo, e: 

 

the film loses its way. Instead of following the raffle and the villagers’ response, 
it turns inward and takes uncomfortable leaps into the fuzzy, surreal realm of 
Hermila’s imagination. It feels as though the director either lost his nerve, lost 
his financing or lost interest in examining the consequences of Hermila’s 
willful, risky defiance of convention173 (HOLDEN, NYT, 2007). 

                                                           
171 Tradução livre da autora: Os dois primeiros terços de "Love for Sale", dirigido por Karim Aïnouz, 

oferecem um exame frio de vida no solo do rio Iguatu, onde a única beleza que se encontra está no 
céu azul brilhante do deserto, que na cinematografia de Walter Carvalho transmite uma sensação épica 
de distância. Depois de tentar ganhar algum dinheiro vendendo bilhetes de sorteio para uma garrafa 
de whisky, Hermila - que está bem em forma, (…) percebe que seu único bem vendável é seu corpo. 
Por que não assumir um pseudônimo e vender bilhetes de sorteio prometendo ao vencedor uma "noite 
romântica no paraíso?" Há muitos compradores, embora alguns homens se perguntem se podem 
experimentar a mercadoria antes de baixar o preço de um bilhete. Falando diretamente, a rifa do sexo 
não é prostituição, Hermila racionaliza para sua melhor amiga, Georgina, uma prostituta. Nem é 
promíscuo, já que ela dormirá apenas com o vencedor. Com o lucro, ela imagina que ela poderá deixar 
Iguatu com seu bebê e começar uma nova vida. 
172 Tradução livre da autora: Depois de desistir de Matheus, Hermila retoma um relacionamento com 

um antigo namorado, João, mas quando ela mostra o sorteio como uma possibilidade de "e se", ele a 
acha louca. Enquanto ela atravessa a aldeia vendendo ingressos, a palavra corre e sua reputação cai. 
Mesmo depois que sua avó bate na sua cara e ameaça jogá-la fora de casa, Hermila fica de pé. 
173 Tradução do filme: o filme perde o caminho. Em vez de seguir o sorteio e a resposta dos aldeões, 

ele se volta para dentro e leva passos incômodos para o reino distorcido e surreal da imaginação de 
Hermila. Parece que o diretor perdeu a coragem, perdeu seu financiamento ou perdeu o interesse em 
examinar as conseqüências do desafio intencional e arriscado de Hermila à convenção. 
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 Jeannette Catsoulis, escreveu uma crítica intitulada, Movie Review: Rap Away 

the Tears (Rap afastou as lágrimas), na Secção Filmes do The New York Times, em 

21 de setembro de 2007, sobre o Antonia (2006), de Tata Amaral, que narra as 

aventuras de quatro amigas que vivem na periferia de São Paulo e tentam conquistar 

o sucesso formando um conjunto de música.  

 A crítica inicia sua análise identificando a trama como “melodrama that moves 

to the rhythm of the streets, “Antonia” traces a year in the lives of four young women 

who form a rap group and fend off tragedy”174 (CATSOULIS, NYT, 2007). E a seguir 

apresenta uma sinopse do roteiro do filme:  

 

Tired of singing backup to male rap stars, Preta (Negra Li), Lena (Cindy), 
Barbarah (Leilah Moreno) and Mayah (Quelynah) — all successful musicians 
in real life — rehearse their own music and acquire an agent. But when the 
group falls prey to brutal violence, internal jealousies and an unplanned 
pregnancy, the girls learn that escape from poverty will require more than 
fierce rhymes175 (CATSOULIS, NYT, 2007).  

 

 Considerando que o filme é a terceira parte de uma trilogia de Tata Amaral, 

"Antonia" pulsa com cor e movimento, pondera Catsoulis (2007), e suas imagens 

captadas no subúrbio de Vila Brasilândia, São Paulo, concedem um realismo 

grosseiro, sublinhado por performances naturalistas e uma câmera inquieta. Catsoulis 

(2007) adenda que a diretora conforma a trilha sonora com uma mistura vibrante de 

R & B, soul e rap, para os quais seu elenco não-profissional de artistas brasileiros de 

hip-hop desempenham com precisão ao ponto da versão cantada a capela, de "Killing 

Me Softly”, tirar o fôlego.  

 O filme, de acordo com Catsoulis (2007) trata a opressão cultural e sexual com 

sensibilidade e verve, mesmo em uma narrativa que carece, em alguns momentos, de 

complexidade, mas que está carregada de energia irresistível e uma profunda 

apreciação da amizade feminina. 

                                                           
174 Tradução livre da autora: um melodrama brasileiro ousado que se move ao ritmo das ruas, Antonia 

traça um ano na vida de quatro mulheres jovens que formam um grupo de rap e defendem a tragédia. 
175 Tradução livre da autora: Cansadas de ser o coro para as estrelas do rap masculino, Preta (Negra 

Li), Lena (Cindy), Barbarah (Leilah Moreno) e Mayah (Quelynah) - todas cantoras de relativo sucesso 
na vida real - ensaiam sua própria música e adquirem um agente. Mas quando o grupo é vítima de 
violência brutal, ciúmes internos e uma gravidez não planejada, as meninas aprendem que escapar da 
pobreza exigirá mais que rimas ferozes. 
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 Em 14 de outubro de 2007, verificamos na secção America do The New York 

Times uma resenha que refere à Tropa de Elite (2007), de José Padilha, assinada 

pelo jornalista Alexei Barrionuevo, intitulada A Violent Police Unit, on Film and in Rio’s 

Streets (Uma Unidade de Polícia Violenta, em Filme e nas Ruas do Rio), que aborda 

as representações do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no cinema 

e na realidade cotidiana.  

 O jornalista assenta sua crítica na relação do impacto do filme, que havia sido 

recém lançado no Brasil, com a realidade violenta vivida na cidade do Rio de Janeiro, 

pois Tropa de Elite está baseado na vida dentro do BOPE, que é encarregado de 

combater os narcotraficantes da cidade. 

 

The movie, which opened nationwide on Friday but last week in Rio and São 
Paulo, has offered a rare look into the battalion, which is depicted as killing 
and torturing, seemingly at will. It is causing many Brazilians to reflect on what 
level of violence is acceptable from the police, especially in Rio, a city with a 
homicide rate more than six times higher than New York City’s176 
(BARRIONUEVO, NYT, 2007)  

 

 O argumento do novo filme de Padilha está há muito tempo próximo da vida e 

das casas dos cidadãos cariocas, que vivem no meio do conflito entre a policia e os 

traficantes. Barrinuevo (2007) destaca que, em particular, a tortura é mostrada no filme 

como elemento quase constante da violência urbana brasileira, sendo difícil 

determinar o que é mais brutal: policiais ou traficantes.  

 O crítico observa que é instigante pensar que “even before it hit theaters, Elite 

Squad was already on its way to becoming one of Brazil’s biggest movies. A pirated 

DVD version was seen by nearly 11.5 million people, the polling organization Ibope 

said”177 (BARRIONUEVO, NYT, 2007), provando que havia interesse na temática. 

 O interessante é que, para Barrinuevo (2007) não difere da audiência 

americana crescente admiradora do agente Jack Bauer (personagem da série de 

televisão 24 Horas), cujo estilo sem barreiras atinge um eco na sociedade à margem 

                                                           
176Tradução livre da autora: O filme, que foi lançado em todo o país na sexta-feira, mas na semana 

passada no Rio e São Paulo, ofereceu um olhar raro ao batalhão, que é retratado por estar matando e 
torturando, aparentemente à vontade. Isso está levando muitos brasileiros a refletir sobre qual nível de 
violência é aceitável da polícia, especialmente no Rio, uma cidade com taxa de homicídios mais de seis 
vezes superior à da cidade de Nova York. 
177 Tradução livre da autora: mesmo antes de chegar aos cinemas, "Elite Squad" já estava a caminho 

de se tornar um dos maiores filmes do Brasil. Uma versão pirata de DVD foi vista por quase 11,5 milhões 
de pessoas, disse a organização de pesquisa Ibope. 
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de ameaças terroristas. O Capitão Nascimento também tem uma reputação de 

brutalidade, estilo implacável e mortal ao lidar com os criminosos. 

 Em 15 de fevereiro de 2008, na secção Filmes do The New York Times, 

verificamos a publicação de uma crítica de A.O. Scott, intitulada A Brazilian Boy, Alone 

in the Tumult of 1970 (Um menino brasileiro, sozinho no tumulto de 1970), analisando 

o filme O ano em que meus pais saíram de ferias (2007), dirigido por Cao Hambúrguer, 

que narra uma estória datada em 1970 - momento em que o Brasil vivia uma ditadura 

militar e a sua seleção de futebol (do rei Pelé) se encaminhava para as finais da Copa 

do Mundo. Na perspectiva de Scott (2008), o esporte e a política desempenham peças 

fundamentais no jogo neste filme, no qual a direção a partir das percepções de Mauro 

- um menino de 12 anos, filtra o tumulto e o trauma da história brasileira. O argumento 

do filme é sobre um menino que é deixado para trás na casa do avô em São Paulo, 

pelos pais que rumam para clandestinidade no intuito de fugir da tortura, prisão ou 

morte, no intuito de protegê-lo. Porém, plano não sai como o esperado e quem termina 

o cuidando o garoto é o vizinho do seu avô (Shlomo), membro da comunidade judaica 

ortodoxa da cidade. Nesta situação, o futebol dá o tom lúdico, em um cotidiano 

solitário, comprimido e cheio de incerteza.   

 

“The Year My Parents Went on Vacation” is most seductive when it focuses 
on the details of daily life in the lower-middle-class São Paulo neighborhood 
Bom Retiro. The rhythms of commerce, worship and domesticity — the 
sounds of apartment house courtyards, synagogues and shops — frequently 
overshadow what turns out to be a fairly conventional and sentimental story. 
Though the milieu is, for most viewers, novel, the emotional elements of the 
film, to say nothing of its characters, are reassuringly if also somewhat 
disappointingly familiar178 (SCOTT, NYT, 2008) 

 

 É nesta atmosfera que as interações entre os personagens se impulsionam a 

narrativa do filme, que mistura um difícil relacionamento geracional e cultural, a 

novidade da amizade com uma garota descolada, uma paixão por uma garçonete, em 

um movimento delicado, mas sem novidade. Entretanto, Scott (2008) ressalta que as 

interpretações são encantadoras e convincentes e, no caso de Mauro, transmitem 

                                                           
178 Tradução livre da autora: O ano em que meus pais foram de férias é mais sedutor quando se 

concentra nos detalhes do cotidiano no Bom-Retiro, bairro da baixa classe média de São Paulo. Os 
ritmos do comércio, do culto e da domesticidade - os sons dos pátios, das sinagogas e das lojas dos 
apartamentos - freqüentemente ofuscam o que se revela uma história bastante convencional e 
sentimental. Embora o meio seja, para a maioria dos telespectadores, o romance, os elementos 
emocionais do filme, para não falar de seus personagens, são tranquilizadores, e também um pouco 
decepcionantemente familiares. 
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com êxito a solidão e a confusão do garoto. Assim, O ano em que meus pais saíram 

de férias “may not be terribly fresh or original, but its warm, sweet, nostalgic tone is 

hard to dislike”179 (SCOTT, NYT, 2008) 

 Ainda em fevereiro de 2008, verificamos uma critica sobre Cidade dos Homens 

(2007), de Paulo Morelli, escrita por Stephen Holden na secção Filmes do The New 

York Times, intitulada Fathers and Sons in Gloom Above Rio’s Sunny Beaches (Pais 

e filhos em melancolia sobre as praias ensolaradas do Rio), na qual analisa um dos 

temas presentes no filme: a paternidade na cultura das favelas do Rio de Janeiro. 

Para tanto, o crítico elege uma cena como ponto nevrálgico para a questão: 

 

The most disquieting moment in “City of Men,” a rootin’-tootin’ gangster movie 
shot in the notoriously lawless shantytowns overlooking the beaches of Rio 
de Janeiro, is also the most subdued. Acerola, a k a Ace (Douglas Silva), an 
18-year-old still carrying baby fat, admits that he is frightened and unprepared 
to care for his infant son as his wife, Cris (Camila Monteiro), leaves to find 
work in São Paulo. Although Ace loves his little boy, he is only a child in a 
man’s body himself, and he begs her not to go. For him to assume full parental 
responsibility is almost unimaginable180 (HOLDEN, NYT, 2008).  

 

 A direção de Paulo Morelli evidencia que a relutância do personagem em 

assumir seu filho é uma atitude comum e rotineira na cultura das favelas. Na 

compreensão de Holden (2008), a postura de Ace reflete o que ocorre nas 

comunidades cotidianamente, pois em meio ao tráfico de drogas e armas os homens 

jovens que têm filhos não assumem, deixando pouca escolha (ou quase nenhuma) às 

mulheres, além de assumir sozinhas ou abandonar os rebentos. Por outro lado, o filme 

ressalta a busca pelos próprios pais, lembra Holden (2008), que revela-se quando 

esses garotos gangsters em momentos de irmandade desabafam entre si sobre tal 

ausência, como é o caso de Laranjinha (melhor amigo de Ace): “as he approaches the 

numerical demarcation between child and adult, when he will need an identification 

                                                           
179 Tradução livre da autora: pode não ser terrivelmente fresco ou original, mas  é difícil de não gostar 

de seu tom quente, doce e nostálgico. 
180 Tradução livre da autora: O momento mais inquietante em Cidade dos Homens, um filme de gângster 

brutalmente entusiasmado filmado nas favelas notoriamente sem lei, com vista para as praias do Rio 
de Janeiro, também é o mais deprimente. Acerola, também conhecido como Ace (Douglas Silva), com 
18 anos de idade, que ‘ainda não saiu dos cueiros’, admite que ele está assustado e despreparado 
para cuidar de seu filho menor quando sua esposa, Cris (Camila Monteiro), ‘cai fora’ para encontrar 
trabalho em São Paulo. Embora Ace ame seu filho pequeno, ele é apenas uma criança no próprio corpo 
de um homem e ele implora que ela não vá embora. Para ele, assumir a plena responsabilidade parental 
é quase inimaginável. 
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card stating his last name, he embarks on a concerted search for his father based on 

neighborhood rumor181 (HOLDEN, NYT, 2008).  

 Holden (2008) ressalva que Cidade dos Homens (2007), de Paulo Morelli, 

constitui um diálogo efetivo com o universo de Cidade de Deus (2002) e surge de uma 

serie televisiva homônima criada por Fernando Meirelles, mas com um olhar singular 

e distinto. 

 

Where “City of God” had the hard-boiled attitude of an exposé filmed on site 
with hand-held cameras and rapid jump cuts, “City of Men” is a more 
conventionally structured melodrama. The nihilism of the first movie has been 
softened enough to suggest that this culture of violence may not be quite so 
extreme as the earlier movie portrayed. Amid the organized sociopathy in 
which allegiances are continually shifting, and people are literally shooting one 
another in the back, true friendships are perilous but not hopeless 
undertakings182 (HOLDEN, NYT, 2008).  

 

 Manohla Dargis publicou, em setembro de 2008, no The New York Times, uma 

breve resenha sobre Tropa de Elite (2007), de José Padilha, que trata da violência 

policial no Rio de Janeiro, intitulada Movie Review: At Home in a War Zone, (Junto a 

casa em uma zona de guerra), na qual tece poucas considerações sobre a obra e 

diretor, detendo-se mais em apresentar a narrativa do filme.  

 Dargis (2008) aponta José Padilha como um diretor promissor – referindo-se a 

sua passagem para ficção desde seu filme Ônibus 174, mas, no entanto, aponta a 

dubiedade de objetivos em Tropa de Elite, que é “relentlessly ugly, unpleasant, often 

incoherent assault on the senses from Brazil — and the baffling winner of this year’s 

top prize at the Berlin Film Festival — wants to have its grinding violence and 

sanctimony too”183.  

 Somente em 28 de outubro de 2010, vamos nos deparar novamente com uma 

resenha crítica sobre um filme brasileiro, neste caso Lixo Extraordinário (2010), da 

                                                           
181 Tradução livre da autora: Conforme ele se aproxima da demarcação numérica entre criança e adulto, 

quando ele precisará de uma carteira de identidade que indique seu sobrenome, ele embarca em uma 
busca ferrenha por seu pai com base no rumor do bairro. 
182 Tradução livre da autora: Onde Cidade de Deus teve a atitude dura de uma exposição do local 

filmado com câmeras portáteis e cortes rápidos, Cidade dos Homens é um melodrama mais 
convencionalmente estruturado. O niilismo do primeiro filme foi suavizado o suficiente para sugerir que 
essa cultura de violência talvez não seja tão extrema quanto retratada no filme anterior. Em meio à 
sociopatia organizada em que as lealdades estão mudando continuamente e as pessoas estão 
literalmente atirando nas costas uns dos outros, as verdadeiras amizades são perigosas, mas não são 
empreendimentos sem esperança. 
183 Tradução livre da autora: implacavelmente feio, desagradável, muitas vezes incoerente sobre as 

acepções do Brasil - e o desconcertante vencedor do melhor prêmio deste ano no Festival de Cinema 
de Berlim - quer ter sua violência esmerilhada e sua santidade também. 
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diretora Lucy Walker, Karen Harley e João Jardim - um registro sobre o processo de 

criação do artista plástico Vik Muniz no Jardim Gramacho, maior aterro sanitário da 

América Latina, localizado na cidade de Duque de Caxias, no Estado do Rio de 

Janeiro. Intitulada From a Universe of Trash, Recycling Art and Hope (De um Universo 

de Lixo, Reciclando Arte e Esperança), a crítica de Stephen Holden, publicada na 

secção Filmes do The New York Times, analisa o documentário e os processos que 

apresenta. 

 O crítico inicia seu texto referindo ao documentário como inspirador (HOLDEN, 

2010), grifando uma fala do filme, que revela a autoestima dos catadores do 

Gramacho: “We are not pickers of garbage; we are pickers of recyclable materials,” 

diz Tião, “an impoverished Brazilian catadore, or trash picker”184 (HOLDEN, NYT, 

2010) demonstrando a seguir uma quase perplexidade em relação ao personagem da 

vida real:  

 

Tião, like the other catadores profiled in the film, is far from an emaciated 
beggar living out a miserable existence on the way to an early death. But he 
is humble and has few expectations of earthly glory. Although a social outcast, 
he organized an association of pickers who live and work in Jardim Gramacho, 
one of the world’s largest garbage dumps, and likes to think of himself as an 
environmentalist185 (HOLDEN, NYT, 2010) 

 

 O crítico descreve ao leitor o sistema dos catadores de lixo: a separação em 

categorias e a venda aos intermediários para reciclagem, a divisão do lucro e a 

organização da comunidade - fazendo referência a uma clínica médica para cuidados 

de saúde e biblioteca de livros descartados. Ao mesmo tempo, Holden (2010) pontua 

a mudança definitiva ocorrida em suas vidas, quando foram escolhidos para colaborar 

no projeto de Vick Muniz - tema que guia o documentário.  

 Lixo Extraordinário, que tem a fotografia de Dudu Miranda, de acordo com 

Holden (2010), observa este aterro gigante de todas as perspectivas: de longe, os 

catadores parecem insetos rastejando e deslizando sobre as montanhas de lixo, 

enquanto as aves de rapina circulam em cima; de perto, percebe-se o universo 

                                                           
184 Tradução livre da autora: "Nós não somos catadores de lixo; somos catadores de materiais 

recicláveis “, diz Tião, “um catador brasileiro empobrecido, ou um coletor de lixo”. 
185 Tradução livre da autora: Tião, como os outros catadores retratados no filme, está longe de ser um 

mendigo desnutrido que vive uma existência miserável no caminho para uma morte precoce. Mas ele 
é humilde e tem poucas expectativas da glória terrestre. Embora fosse um marginalizado social, ele 
organizou uma associação de catadores que vivem e trabalham no Jardim Gramacho, um dos maiores 
lixões do mundo, e gosta de pensar em si mesmo como ambientalista. 



224 

 

comunitário, que gera uma renda de 20 US$ a 25 US$ por dia, peneirando os resíduos 

recebidos (70% de todo o lixo do Rio de Janeiro). 

 Holden (2010) destaca que é deste sistema que Vick Muniz criou a série 

Fotografias do Lixo, que levou o artista de volta a sua terra natal e da seguinte forma 

apresenta o processo criativo e de realização do artista:  

 

The film observes the creation of his recent monumental series, Pictures of 
Garbage, for which Mr. Muniz, who grew up poor, returned to Brazil. For the 
piece “Marat (Sebastião),” a rendition of the Jacques-Louis David painting 
“The Death of Marat,” Tião is photographed in a discarded bathtub found in 
the landfill, striking the same pose as Jean-Paul Marat in the 1793 painting. 
In his nearby studio, Mr. Muniz blows up the picture and projects it on the floor 
as a magnified outline. Using a laser pointer, he directs from a scaffold as the 
pickers fill in the images with refuse from the landfill. A photograph of the 
finished assemblage, taken from the scaffold, is the final work of art186 
(HOLDEN, NYT, 2010) 

 

 Outra resenha em 2010 refere à restauração do filme Limite (1930), de Mario 

Peixoto e que foi exibida no MoMA,na semana de sua publicação no The New York 

Times, em 9 de novembro, na secção Filmes, assinada por Larry Rohter, e intitulada 

Brazil’s Best, Restored and Ready for a 21st-Century Audience (Melhor do Brasil, 

restaurado e pronto para uma audiência do século XXI), na qual discorre sobre 

aspectos formais e a importância da restauração e da preservação deste filme 

brasileiro muito considerado:   

 

The French film critic Georges Sadoul called it “an unknown masterpiece” and 
once flew all the way to Brazil, in vain, in hopes of seeing a complete version. 
Orson Welles, in Brazil in the early 1940s to make a movie of his own, did 
view it in its entirety and pronounced the experience “fabulous.” More recently, 
both David Bowie and Caetano Veloso have also promoted it187 (ROHTER, 
NYT, 2010) 

 

                                                           
186 Tradução livre da autora: Para a peça "Marat (Sebastião)", uma interpretação da pintura de Jacques-

Louis David em A morte de Marat, Tião é fotografado numa banheira descartada encontrada no aterro, 
atingindo a mesma pose que a pintura de Jean-Paul Marat em 1793. Em seu estúdio nas proximidades, 
o Sr. Muniz expande a imagem e projeta-a no chão como um esboço ampliado. Usando um ponteiro 
laser, ele dirige a partir de um andaime como os catadores preencherão as imagens com os resíduos 
do aterro sanitário. Uma fotografia da montagem acabada, tirada do andaime, é a obra de arte final. 
187 Tradução livre da autora: O crítico de cinema francês Georges Sadoul chamou-o de "uma obra-prima 

desconhecida" e, uma vez, voou até o Brasil, em vão, na esperança de ver uma versão completa. Orson 
Welles, no Brasil, no início da década de 1940, para fazer um filme próprio, verificou-o na sua totalidade 
e proferiu a experiência "fabulosa". Mais recentemente, David Bowie e Caetano Veloso também o 
promoveram. 
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 A lenda de Limite (1930) é um filme mudo experimental que caiu nas graças de 

críticos pelo mundo todo, tendo sido muito pouco visto até a atualidade. Agora existe 

uma versão completa e recém-restaurada de duas horas e pode ser vista. 

 Rohter (2010) destaca as considerações de Kent Jones (diretor executivo da 

World Cinema Foundation sobre Limite no que diz respeito a seu papel na 

historiografia brasileira, pois “Limite is a great work in world cinema in the sense that 

it is a completely independent film that has a unique place in Brazilian and film history”, 

bem como sobre seu aspecto artístico, “a work of exquisite, handcrafted visual beauty 

that exceeds its reputation”188 (JONES apud ROHTER, NYT, 2010). 

 "Limite" é visualmente poético e um pouco abstrato, pondera Rohter (2010), 

com uma história mais longa, complicada e improvável, considerando que Peixoto 

tinha apenas 20 anos e havia retornado recentemente da Europa quando rodou o filme 

- essencialmente caseiro, com estética de vanguarda, encontrou rejeição quando 

buscou lançamento comercial: “This was a film meant to be very much in the vanguard. 

The cultural right wing that dominated at that time simply detested it, while distributors 

considered it too difficult for audiences”189 (MELLO apud ROHTER, NYT, 2010). 

 Em 2011, identificamos uma crítica referindo-se a Lixo Extraordinário (2010), 

no início do mês de fevereiro, na secção Filmes do The New York Times, assinada 

por Melena Ryzik, intitulada Awards Season: Documentary Drama at the Oscars 

(Drama documentário no Oscar), abordando os filmes documentários indicados ao 

Oscar.  

 Nesta edição do prêmio, escreve a crítica, os cinco aspirantes ao melhor 

documentário do Oscar, foram “mostly smaller films from lesser-known filmmakers”, 

como “Waste Land about the artist Vik Muniz, set against the backdrop of a massive 

garbage dump in Rio de Janeiro”190 (RYZIK, NYT, 2011).  

 Ainda que os documentários indicados desenhassem um campo onde ainda há 

algum drama, Ryzik (2011) destaca o ponto de vista da diretora de Lixo Extraordinário 

- Lucy Walker, afirmando que os personagens constituem uma comunidade mais 

                                                           
188 Tradução livre da autora: “é um excelente trabalho no cinema mundial, no sentido de que é um filme 

completamente independente que tem um lugar único na história do cinema brasileiro”; “uma obra de 
beleza visual requintada e artesanal que excede sua reputação”. 
189 Tradução livre da autora: ”Este foi um filme destinado a estar muito na vanguarda. A direita cultural 

que dominou naquele momento simplesmente o detestava, enquanto os distribuidores o consideravam 
muito difícil para o público " 
190 Tradução livre da autora: “principalmente filmes menores de cineastas menos conhecidos”, “Lixo 

Extraordinário, sobre o artista Vik Muniz, ambientado no pano de fundo de um enorme lixo no Rio de 
Janeiro”. 
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reduzida e sua comercialização nem sempre é agradável:  “I joke that it is a movie 

about garbage, but if you ask the publicist, it’s about the transformative power of art” e 

sobre orçamento “the prize money the film has won on the festival circuit or through 

auctioning Mr. Muniz’s work has gone back to the catadores, or garbage pickers191 

(RYZIK, NYT, 2011) 

 As situações contrastantes - e por que não dizer irônicas - em que o filme 

brasileiro se insere no que tange ao caminho até a noite do Oscar são destacadas, 

por Ryzik (2011): se, por um lado, o filme enfrenta resistências, como no fato de que 

o pedido de visto para entrada nos Estados Unidos para Sebastião Carlos dos Santos 

(catador de lixo) foi negado, por outro lado, o meio social de Lucy Walker (que inclui 

Moby - autor da trilha sonora do documentário), a atmosfera pode ser mais 

‘glamurosa’, com acesso às exibições na Soho House em Los Angeles e uma festa 

dada em sua homenagem pela designer Diane von Furstenberg em Nova York. 

 Ainda em 2011, nos deparamos com a crítica de Stephen Holden, sob o título 

Movie Review: A Spectacular Rise and Fall (Uma Espetacular Ascensão e Queda), na  

secção  Filmes do The New York Time em 11 de agosto, tratando sobre o filme de Asif 

Kapadia, Senna (2010), um documentário biográfico sobre o piloto de Fórmula 1, o 

brasileiro Airton Senna, tri-campeão mundial, considerado um dos melhores na 

categoria, que faleceu em um acidente enquanto disputava uma prova do Circuito 

Mundial de F1 na pista de Imola (Itália), em 1994. 

 Holden (2011) declara que a maioria dos ângulos das imagens escolhidas para 

compor o filme virtualmente colocam o espectador no colo do piloto (objeto do 

documentário) enquanto ele se projeta como uma bala aceleradora nas rápidas pistas; 

configurando dois discursos: a) uma discreta hagiografia do Senna elegante e de voz 

suave, que aos 34 anos perde a vida em uma colisão no Grande Prêmio de São 

Marino, de 1994, na Itália; b) um recorte esotérico condensado da sua ascendência 

na Fórmula 1 durante dez  anos. 

 

The documentary weaves off-screen interviews into a streamlined voice-over 
narrative, while the camera rarely strays from the racetrack. Compiled from 
thousands of hours of footage, much of it from the Formula One archive, the 
film is a considerable feat of editing. The racing segments, consisting mostly 

                                                           
191 Tradução livre da autora: “Eu brinco que é um filme sobre o lixo, mas se você perguntar ao 

publicitário, trata-se do poder transformador da arte", “O prêmio em dinheiro que o filme ganhou no 
circuito de festivais ou através de leilão do trabalho do Sr. Muniz voltou aos catadores, ou coletores de 
lixo". 
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of television clips and footage from mini-cams attached to cars, is frequently 
heart-stopping, despite its low resolution192 (HOLDEN, NYT, 2011) 

 

 A narrativa em Senna utiliza uma terminologia específica da F1, desenrolando 

tramas baseadas em suas polêmicas internas, aponta Holden (2011), em tom de 

criticismo, pois para quem não é familiar ao esporte da F1 pode dificultar a 

compreensão desses meandros na trajetória do piloto brasileiro. 

 O filme, na perspectiva de Holden (2011), tende a “santificar” Airton Senna, 

apresentando-o mais positivamente possível - obstinado e dedicado ao esporte e 

carreira, o homem de familia e religioso que não ostenta sua riqueza e que tornou-se 

um ‘herói nacional’: “there is nothing in the film about his private life beyond the 

mention that he adored women, and vice versa. The love of his life, with which nothing 

could compete, seems to have been the speedway.”; Entretanto, sua trajetória 

confirma que “for some adrenaline addicts, there is no other way to live except on the 

extreme edge”193 (HOLDEN, NYT, 2011). 

 Publicada em 19 de novembro de 2011, na secção Filmes do The New York 

Times, A Cult Figure Conjures the Macabre (Uma figura Cult conjura o macabro), é 

uma critica de Larry Rohter, que trata sobre a trajetória do cineasta José Mojica Marins 

e seus filmes. 

 Rohter (2011) esclarece aos leitores que a figura real de Mojica, aparentemente 

tranquila, não lembra em nada o cineasta que construiu uma carreira fundada em 

filmes de terror bastante provocativos e de baixo orçamento em preto e branco como 

À meia noite eu levarei a sua alma (1964) ou Esta noite eu encarnarei no seu cadaver 

(1967), nem muito menos seu “alter ego, Coffin Joe, a crazed and sadistic undertaker 

who always appears in a uniform of black, complete with top hat, cape and gruesome 

fingernails, is a different story altogether”194 (ROHTER, NYT, 2011), e que na 

atualidade é uma figura de culto, em todo mundo todo, para os fãs e criadores do 

                                                           
192 Tradução livre da autora: O documentário entrelaça entrevistas ocultas em uma narrativa de voz 

simplificada, enquanto a câmera raramente se afasta da pista de corrida. Compilado a partir de milhares 
de horas de filmagem, grande parte do arquivo da Fórmula 1, o filme é um feito considerável de edição. 
Os segmentos de corrida, que consistem principalmente em clipes de televisão e filmagens de mini-
câmeras anexadas a carros, são frequentemente tensos, apesar da baixa resolução. 
193 Tradução livre da autora: “não há nada no filme sobre sua vida privada além da menção que ele 

adorava as mulheres e vice-versa. O amor de sua vida, com o qual nada poderia competir, parece ter 
sido as pistas de velocidade.” ; “para alguns adictos à adrenalina, não há outra maneira de viver, exceto 
na borda extrema”. 
194 Tradução livre da autora: alter ego do Sr. Mojica, Zé do Caixão, um empresário enlouquecido e 

sádico que sempre aparece com um uniforme de preto complementado com chapéu alto, capa e unhas 
horríveis, é uma história diferente. 
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gênero de terror. O crítico ainda destaca as comparações feitas sobre Mojica com 

outros cineastas do gênero:  

 

Some admirers see Mr. Mojica, who has directed, written or acted in more 
than 50 movies, as a kind of South American Roger Corman, a B-movie auteur 
whose films contain references to Nietzsche and Dante. Others view his work 
as pure camp — more in the tradition of Ed Wood and “Plan 9 From Outer 
Space” than Luis Buñuel or John Waters — or simply trash195 (ROHTER, NYT, 
2011) 

  

 Entretanto, o crítico dá voz quando Mojica requisita sua originalidade no 

percurso realizado: “I know that because of Coffin Joe I’m considered to be crazy, a 

blasphemer, and that some critics spit on me, but I’ve maintained my independence. 

I’m not connected or beholden to anyone”196 (MOJICA apud ROHTER, NYT, 2011).  

 Stephen Holden apresenta Mojica como um paulistano nascido em uma sexta-

feira, 13 de dezembro de 1936, único filho de artistas de circo espanhóis, que 

cansados da vida na estrada tornaram-se gerentes de um cinema, onde o cineasta 

assistiu atentamente todos os filmes que foram exibidos, mesmo os que seus pais não 

queriam que ele visse, que ganhou sua primeira câmera aos 8 anos e desde então 

nunca pensou em nada além de fazer cinema. “His big break came when he acquired 

an abandoned synagogue (…) and turned it into a studio and academy, where he 

trained actors and technicians”197 (ROHTER, NYT, 2011)  

 Rohter (2011) ressalta que muitos filmes de Mojica foram parcialmente filmados 

em estudio, com cenas que utilizavam animais peçonhentos e criaturas assustadoras 

rastejando sobre os personagens. Em outro momento, a referencia do cineasta foi o 

canibalismo e que tais composições eram vistas como atividades excêntricas que 

suscitaram suspeitas na conjuntura ditatorial vivida no Brasil. Por outro lado, 

ocorreram episódios em que atores ou membros da equipe morreram durante a 

produção, gerando-lhe uma reputação macabra (embora as mortes não tivessem 

relação com as filmagens). Tudo isso, para Holden (2011), configurou inúmeras 

                                                           
195 Tradução livre da autora: Alguns admiradores vêem o Sr. Mojica, que dirigiu, escreveu ou atuou em 

mais de 50 filmes, como uma espécie Roger Corman sul-americano, um autor de filmes B cujos filmes 
contêm referências a Nietzsche e Dante. Outros vêem seu trabalho como um campo puro - mais na 
tradição de Ed Wood e Plano 9 do Espaço Sideral do que Luis Buñuel ou John Waters - ou 
simplesmente lixo. 
196 Tradução livre da autora: Eu sei que, por causa do Zé do Caixão, eu sou considerado louco, um 

blasfemador, e que alguns críticos me cospem, mas mantive minha independência. Eu não estou ligado 
ou vinculado a ninguém. 
197 Tradução livre da autora: Sua grande chance veio quando ele adquiriu uma sinagoga abandonada 

(…) e transformou-a em estúdio e escola, onde treinou atores e técnicos. 
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censuras ao trabalho do cineasta que chocava com sua mistura de sangue, sexo e 

blasfêmia em seus filmes.  

 

“This film is of terrible bad taste, using and abusing beatings, torture, sex and 
extreme violence” one censor complained in a report that the writer and 
director André Barcinski obtained for his biography of Mr. Mojica, “Damned: 
The Life and Films of José Mojica Marins, Coffin Joe.” As a result several of 
the films had to be “mutilated,” as Mr. Mojica put it, in order to be released; 
one was prohibited, and an injunction prevented him from even beginning to 
shoot another198 (ROHTER, NYT, 2011) 

 

 Rohter (2011) constata que, diante das censuras, o cineasta declara falência e 

vai buscar outros caminhos de realização no cinema, primeiro em produções de baixo 

orçamento que tendiam ao estilo faroeste, ficção cientifica e aventura; mais ao final 

dos anos 1970, se orienta uma pornografia ‘leve’ como pseudônimo de J. Avellar; e 

sem sucesso financeiro, começou a trabalhar como mestre de cerimônias em festas 

e eventos, além de realizar quadrinhos e televisão. Se Mojica parecia destinado a 

permanecer na obscuridade, contudo, observa Rohter (2011), a tecnologia e a 

globalização deram visibilidade a parte de seu trabalho, em especial os de Zé do 

Caixão: “first on VHS and then on DVD and YouTube, inquisitive horror fans outside 

Brazil discovered them and, beginning around 1990, started inviting him to film 

festivals”, nos Estados Unidos, Canadá e Europa, “where he would appear in character 

and invariably make a strong impression”199  (ROHTER, NYT, 2011). 

 Em 17 novembro de 2011, verificamos uma resenha crítica na secção Filmes 

do The New York Times, assinada por Neil Genzlinger: Revisiting a Brazilian Dance 

Troupe’s Brush With Fame (Revisitando um grupo de dança brasileiro pincelado com 

fama), que trata sobre o documentário Dzi Croquettes (2009), de Tatiana Issa e Daniel 

Alvarez, sobre uma companhia de dança e teatro formada somente por homens 

homônimo do filme que fez muito sucesso nos anos 1970 no Brasil e depois na 

Europa.  

                                                           
198 Tradução livre da autora: ‘Este filme é de mau gosto terrível, usando e abusando de espancamentos, 

tortura, sexo e violência extrema’, criticou um censor em um relatório que o escritor e diretor André 
Barcinski obteve para sua biografia do Sr. Mojica, Maldito: A Vida e os Filmes de José Mojica Marins, 
Zé do Caixão. "Como resultado, vários filmes tiveram que ser "mutilados ", como o Sr. Mojica afirmou, 
para serem divulgados; um foi proibido, e uma liminar impediu-o de começar a rodar um outro. 
199 Tradução livre da autora: “primeiro em VHS e depois em DVD e YouTube, curiosos fãs de terror fora 

do Brasil o descobriram e, por volta do início de 1990, começaram a convidá-lo para festivais de 
cinema”, “onde ele apareceria caraterizado e invariavelmente fazendo uma forte impressão”. 
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 Sob o ponto de vista de Genzlinger (2011), é um trabalho ‘preguiçoso’ na 

medida em que se constrói apenas com depoimentos de seus ex-integrantes e fãs 

fervorosos, no intuito de provar sua importância. Porém, o autor ressalta que “if the 

film doesn’t measure up as a piece of historical scholarship, it does manage to be a 

rather touching exploration of the troupe’s life cycle: achieving notoriety, then being 

torn apart by fame, then being destroyed by forces beyond its control”200 

(GENZLINGER, NYT, 2011).  

 

The group of 13 men favored cross-dressing or no dressing at all, performing 
raucous shows heavy with choreography. The many vintage clips of the troupe 
in action look like that of any gay cabaret you’d see today in New York, but 
this was Brazil in the ’70s, when a military government that favored censorship 
was in power201 (GENZLINGER, NYT, 2011). 

 

 Evidencia-se, na crítica de Genzlinger (2011), que o filme tem lacunas no seu 

roteiro, afirmando que “the film isn’t entirely successful in explaining how Dzi 

Croquettes was allowed to exist”202 (GENZLINGER, NYT, 2011), apenas redunda  

através dos depoimentos que havia um movimento ao redor do show, que tem seu 

auge na viagem para a França; mais tarde, no retorno ao Brasil, o preço da ousadia e 

da fama se apresentam - pela AIDS ou por crimes violentos, com a morte de 8 

membros do grupo.  

 Em 2012, temos uma resenha sobre o Lula o filho do Brasil, de Fábio Barreto e 

Marcelo Santiago, publicada em 12 de janeiro, na secção Filmes do The New York 

Times, assinada por Stephen Holden sob o título de A Labor Hero’s Route to Leading 

a Nation (Uma rota do herói trabalhador para liderar uma nação), analisando do filme 

e seu contexto. 

 Desde a primeira linha de seu texto Holden (2012) indica seu olhar sobre o 

filme, considerando-o uma ‘hagiografia descarada’ que mostra o percurso de Lula 

menino nordestino pobre até à proeminência nacional de Luiz Inácio Lula da Silva, 

como líder trabalhista que fundou o Partido dos Trabalhadores e atuou como 

                                                           
200 Tradução livre da autora: se o filme não se enquadra como uma erudição histórica, ele consegue ser 

uma exploração bastante tocante do ciclo de vida da trupe: o alcance da notoriedade, então ser 
despedaçado pela fama, depois ser destruído por forças além de seu controle. 
201 Tradução livre da autora: O grupo de 13 homens, preferindo travestir-se ou não vestir nada, realizava 

fortes shows estridentes com coreografia. Os muitos clipes vintage da trupe em ação parecem com 
qualquer cabaré gay que você veria hoje em Nova York, mas este era o Brasil nos anos 70, quando um 
governo militar que favoreceu a censura estava no poder. 
202 Tradução livre da autora: O filme não é inteiramente bem sucedido para explicar como Dzi 

Croquettes podia existir. 
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presidente do Brasil de 2003 a 2010 - o final da narrativa acontece no momento da 

morte de sua mãe, enquanto Lula ainda se encontrava como preso político, em função 

de sua atuação no sindicato dos metalúrgicos. Em uma adaptação da biografia de 

Lula escrita por de Denise Paraná, o crítico reafirma “is a conventional, rather shallow 

up-by-your-bootstraps drama, but with a difference. One of the most expensive movies 

ever produced in Brazil”203 (HOLDEN, NYT, 2012).  

 Para Holden (2012), Lula, o filho do Brasil não deixa brechas para nenhuma 

imagem negativa - iniciando energeticamente com força e dureza, referindo-se à vida 

cotidiana do povo brasileiro, e segue até o fim sem mostrar uma imagem da vida 

vitoriosa de Lula, indicando que “His power never goes to his head”204. 

 Tal linha de caráter de Lula está justificada no filme na coadjuvaria da 

personagem da mãe (D. Lindu), que atua como uma ‘bússola moral orientadora’. - eixo 

comum na biografia de grandes homens, lembra Holden (2012), que com um senso 

fatalista o incita a seguir o caminho sem nunca desistir. Holden (2012) destaca que as 

interpretações dos três atores que representam lula quando pré-adolescente, 

adolescente e adulto, o fazem com maestria e as transições são regidas com maestria.  

 Holden (2012) finaliza confirmando o que apontou antes: o filme possui um 

extremo otimismo e se concentra na profunda identificação de Lula com os 

trabalhadores e sua capacidade de inspirar confiança e solidariedade, ao invés de 

focar no conflito e violência, que perpassam suas situações de vida, corroboradas por 

uma atuação forte e não sentimental, remetendo a um homem de princípios e 

incorruptível. 

 O som ao Redor (2012) recebeu crítica no The New York Times, em 17 de 

agosto, na Secção Filmes, assinada por Larry Rohter e intitulada In Brazil, a Noisy, 

Tense Prosperity (No Brasil, uma barulhenta, tensa prosperidade), analisando o filme 

do estreante diretor Kleber Mendonça Filho.  

 O crítico, ao tratar de O Som ao Redor, escolhe por relacionar a sonoridade  

presente no filme com os sons urbanos que acompanham o boom econômico 

brasileiro, indicando que o filme se inspira e representa essa cacofonia a qual ele 

descreve:   

 

                                                           
203 Tradução livre da autora: um drama convencional, bastante superficial, perfeito, com uma diferença. 

Um dos filmes mais caros já produzidos no Brasil. 
204 Tradução livre da autora: Seu poder nunca sobe à sua cabeça. 
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Barking dogs and a crying baby. Maids and housekeepers calling to each 
other through the air shaft of an apartment building. The echo of samba music 
on the radio and soccer matches on television. The faint murmur of the sea in 
the background, and in the foreground, the incessant clatter of construction: 
the pounding of hammers, the churning of cement mixers, the screeching of 
circular saws205 (ROHTER, NYT, 2012).  

 

 A análise de Rohter (2012) fundamenta-se na fala de Mendonça sobre o Brasil: 

“We’re at a very curious moment right now in Brazil” e também sobre sua geração no 

cinema brasileiro: “There’s a lot of money, which means building things. And to build 

things in most cases means demolishing other things, which in turn stimulates my 

generation of directors and artists to say something about all of that”206 (MENDONÇA 

apud ROHTER, NYT, 2012). 

 O crítico situa o contexto em que se desenrola a trama e alguns de seus 

personagens, como de praxe para referir algumas considerações, mas o foco de sua 

análise está nas relações internas à classe media alta em Recife, diante do 

crescimento econômico, que gera transformações em vários aspectos da sociedade, 

impondo que a tradição - oriunda do latifúndio colonial, dialogue com esta 

modernidade. O simbólico deste embate centra-se entre uma única família com 

extensas propriedades que domina o bairro, e outros moradores do bairro, e uma 

empresa de segurança que quer se instalar oferecendo proteção aos moradores. De 

acordo com Rohter (2012), o filme revela essa colisão do passado e do futuro em um 

presente  fluído. 

 Rohter (2012) destaca o relacionamento entre empregados - quase todos 

negros, e empregadores, na maioria brancos – em que há presença de afeto e, ao 

mesmo tempo, exploração do trabalho, que o autor refere como incomum. 

Observemos que isto é incomum aos olhos de um estrangeiro, mas comum aos 

brasileiros.  

 Apesar de sua estética caseira, Som ao Redor tem potencial de ser o primeiro 

grande filme brasileiro que toma como tema principal as transformações econômico-

sociais e suas consequências, adverte Rohter (2012), considerando que até 2012 o 

                                                           
205 Traducao livre da autora: Latidos de cães e um bebê chorando. Empregadas domésticas e donas 

de casa que se chamam através do poço de ar de um edifício de apartamentos. O eco da música de 
samba no rádio e jogos de futebol na televisão. O fraco murmúrio do mar em segundo plano, e em 
primeiro plano, o incessante ruído de construção: o golpe de martelos, o agitar de misturadores de 
cimento, o grito das serras circulares. 
206 Tradução livre da autora: "Estamos em um momento muito curioso no Brasil”, "Há muito dinheiro, 

o que significa construir coisas. E construir coisas na maioria dos casos significa demolir outras coisas, 
o que, por sua vez, estimula minha geração de diretores e artistas a dizer algo sobre tudo isso" 
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Brasil desfrutava um crescimento econômico nos últimos 18 anos, que permitiu chegar 

a sexta maior economia do mundo, em um processo que impulsionou dezenas de 

milhões de brasileiros para a classe média. 

 Os filmes brasileiros que tiveram melhor aceitação no exterior desde o Cinema 

Novo, afirma Rohter (2012)m são aqueles que se concentraram em problemas sociais 

como pobreza, violência e racismo. Som ao Redor desloca essa temáticas para o 

contexto da classe média.  

 Em 2013, verificamos uma crítica, publicada em 7 de novembro, na secção 

Filmes do The New York Times, com o título A Poet’s Tempestuous Romance in Brazil 

(Romance Tempestuoso de uma Poeta no Brasil), escrita por Nicolas Rapold, sobre o 

filme brasileiro Flores Raras (2013), de Bruno Barreto, sobre a relação amorosa entre 

a poeta Elizabeth Bishop e a arquiteta e paisagista Carlota de Macedo Soares, no 

Brasil dos anos 1950. 

 Para Rapold (2013), o filme constitui uma composição de biografia resumida e 

foco narrativo dramático, ao abordar os limites emocionais que o coração pode 

invocar, a partir de uma visita ao Brasil que durou mais de 15 anos, desenrolando a 

trama de Flores Raras. A atuação das atrizes é elogiada por Rapold (2013), pois estas 

conseguem transmitir uma inteligência ambivalente das atitudes e gestos das 

personagens; contudo, estão comprimidas pelo roteiro e a direção implacável de 

Barreto. 

 A poesia do Bishop tem função ilustrativa, na crítica de Rapold (2013), 

depreciando momentos fundamentais, prejudicando a complexidade dos poemas, 

indicando que. no seu 19º filme, Bruno Barreto seguramente abraça uma abordagem 

contrária a muita sabedoria recebida da vida e do trabalho de Bishop, que não foram 

suficientes para o filme se sobressair.  

 Ainda em novembro de 2013, verificamos outra resenha sobre Flores Raras de 

Bruno Barreto, publicada dia seguinte na secção Filmes do The New York Times, 

escrita por Larry Rohter, intitulada Love Story That Was a Challenge to Tell (História 

de amor que foi um desafio para contar), em que temos algumas referências ao 

processo de produção do filme.  

 A produtora do filme, Lucia Barreto, possuía os direitos do livro Flores Raras e 

Banalíssimas, de Carmen Oliveira, e publicou "Rare and Commonplace Flowers”. Para 

Rohter (2013), este é um romance discretamente vívido sobre a relação entre Bishop 

e Lota, que tornou-se um símbolo de orgulho e autonomia lésbicas, que foi um ponto 
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de partida na construção do filme por Bruno Barreto, mas o ponto de viragem surgiu 

da poesia de Elizabeth Bishop.  

 O contexto do encontro entre as protagonistas, descrito por Rohter (2013), 

ocorreu na vinda de Bishop ao Brasil para ficar apenas alguns dias, em um momento 

de baixa criatividade e de problemas com o alcoolismo, no qual queria estar perto da 

natureza e num espaço mais reservado. Contudo, ela conhece a dominadora e 

extrovertida Lota, se muda para residência desta e permanece quase 20 anos no país, 

quando ela produziu um trabalho que lhe rendeu um Pulitzer Prize e o National Book 

Award. Rohter (2013) destaca que, para o diretor, o filme não é uma biografia, mas 

uma narrativa que conta a estória de Bishop e a estória de Lota, ao contar uma estória 

de amor. 

 Em 2014, Stephen Holden escreve Searching for Her Sister, as Well as for 

Herself  (Procurando por sua irmã, bem como por si mesma), na secão Filmes do The 

New York Times, publicado em 29 de maio, referindo-se ao filme Elena (2012), de 

Petra Costa, um documentário sobre Elena Costa que foi para Nova York em meados 

dos anos 1980 para realizar o sonho de ser atriz. 

 Holden (2014) define o filme como um ensaio documental poético e 

intensamente pessoal de Petra Costa, no qual a protagonista é sua irmã mais velha, 

uma dançarina brasileira e atriz aspirante que se instalou na cidade de Nova York e, 

eventualmente, cometeu suicídio quando Petra tinha 7 anos. Para Holden (2014), o 

filme é uma colagem densa e impressionista, montado fundamentalmente a partir de 

fragmentos acumulados de filmes caseiros, cortes de jornais, entradas de diários e 

trechos de cartas, narrados por Costa em um tom de tristeza sonhador que, por sua 

vez, seguiu os passos de Elena e mudou-se para Nova York para estudar teatro na 

Columbia University.   

 

Her refusal to heed the advice of her mother, an elegant, sepulchral presence 
threaded through the film, suggests that Petra, like her sister, is an impulsive, 
volatile young woman, willfully tempting fate in her quest to conjure a sibling 
with whom she was very close as a young child. It is also an attempt to 
exorcise her own boundless grief and, in so doing, spare herself Elena’s tragic 
destiny207 (HOLDEN, NYT, 2014). 

 

                                                           
207 Tradução livre da autora: Sua recusa em prestar atenção ao conselho de sua mãe, uma presença 

elegante e sepulcral que se enraiza no filme, sugere que Petra, como sua irmã, é uma jovem impulsiva 
e volátil, deliberadamente convidando o destino em sua busca de conjurar uma irmã com quem ela era 
muito próxima quando criança pequena. É também uma tentativa de exorcizar seu próprio sofrimento 
ilimitado e, ao fazê-lo, poupar-se o trágico destino de Elena. 
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 Ao tratar da questão da identificação de Petra com Elena, Holden (2014) afirma 

que esta é tão intensa que seus rostos quase se intercambiam: “like the two women 

in Ingmar Bergman’s Persona, one of them an actress (played by Liv Ullmann) 

suddenly gone mute, the other her nurse (Bibi Andersson), futilely trying to coax her 

out of a despair beyond words”. O crítico (HOLDEN, 2014), estabelece mais uma 

referencia cinematográfica com Elena, em “Alain Resnais’s Hiroshima Mon Amour, 

with its intermingled reflections on passion, time and historical trauma suggested by 

the mention of Hiroshima”208 (HOLDEN, NYT, 2014). 

 Holden (2014) observa que, com suas imagens de flutuação livre, Elena se 

desenrola como um sonho cinematográfico cuja imagem central é a água, 

simbolizando a purificação do sofrimento e, para além disso, representa o fluxo da 

vida, com belas imagens de mulheres se deslocando no tempo, evocando a 

experiência de três gerações de mulheres brasileiras. 

 Em julho de 2014, Stephen Holden assina uma breve crítica intitulada A Festival 

Starts With the Sensual (Um festival inicia com o sensual), na secção Filmes do The 

New York Times, sobre o filme Praia do Futuro (2014), de Karim Aïnouz, que trata de 

uma estória de amor entre dois homens, que abriu a 26ª edição do NewFest: Festival 

de Lesbian, Gays, Bissexuais e Transgêneros de Nova York. Holden (2014b) ressalta 

que a quinta ficção do diretor brasileiro é melancólica e intensamente atmosférica. 

 Em novembro de 2014, Andy Webster escreve uma crítica na secção Filmes 

do The New York Times sob o título Matters of the (Young) Heart (Questões de um 

[jovem] Coração), sobre o filme Hoje eu quero voltar sozinho (2014), dirigido por Daniel 

Ribeiro, e que trata sobre um garoto cego descobrindo as dores e os sabores  da 

autonomia e e sexualidade. 

 Os prazeres do eufemismo abundam no drama seguro Hoje eu quero voltar 

sozinho, afirma Webster (2014), um silencioso romance colegial situado na cidade 

brasileira de São Paulo, no qual Leonardo - um garoto cego, tímido e fã de música 

clássica, está começando a pensar mais independentemente: ele deseja fazer um 

intercâmbio no exterior, mas sua mãe é cética quanto à possibilidade. Por outro lado, 

há Giovanna, sua melhor amiga, que o acompanha para a escola, e Gabriel, um novo 

                                                           
208 Tradução livre da autora: como as duas mulheres na Persona de Ingmar Bergman, uma delas uma 

atriz (interpretada por Liv Ullmann) de repente ficou muda, a outra enfermeira (Bibi Andersson), 
tentando futilmente persuadi-la a sair de um desespero além das palavras.”; “Hiroshima Mon Amour” 
de Alain Resnais, com suas reflexões entremeadas sobre paixão, tempo e trauma histórico sugeridos 
pela menção de Hiroshima. 
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aluno, que agita sua vida e apresenta-lhe para os encantos da banda Belle e 

Sebastian. De acordo com Webster (2014), este filme - estréia do diretor no cinema - 

tecla habilmente os desafios sociais da adolescência em uma história de 

autodescoberta mais ampla e não surpreende que seja indicado como o filme 

brasileiro para a categoria de melhor filme estrangeiro ao Oscar. 

 Em 2015, Jeannette Catsoulis escreveu uma breve resenha intitulada In ‘Futuro 

Beach,’ a Haunted Lifeguard Searches for Peace (Em Praia do Futuro, um salva-vidas 

assombrado busca a paz), publicada na secção Filmes do The New York Times, em 

26 de fevereiro, abordando o filme Praia do Futuro (2014), dirigido por Karim Aïnouz.  

 Catsoulis (2015) refere o argumento de Praia do Futuro nos seguintes termos: 

Inicia apresentando morte seguida de sexo e a perda de um amigo com o ganho de 

um amante, em um filme que arrebata os olhos, mas mantém o coração evitando o 

contato, em um roteiro com três capítulos de um romance gay elíptico que oferece 

muito para admirar, mas faz grande esforço para envolver.  

 Equilibrando sua narrativa abstrata, o filme de Karim Aïnouz, observa Catsoulis 

(2015), explora a libertação e a reinvenção, a força da familiaridade contra o fascínio 

do estrangeiro, tudo entremeado por longas tomadas, musicadas e com tonalidades 

em oposição, que constroem a atmosfera da narrativa.  

 Em 27 de agosto de 2015, Ben Königsberg escreveu uma critica na secção 

Filmes do The New York Times, intitulada Review: In ‘The Second Mother,’ a Guest 

Flouts Boundaries (Em Que Horas Ela Volta?, um visitante invade fronteiras), que 

aborda Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert, sobre uma governanta e suas 

relações com a familia quando sua filha muda para viver com ela.  

 Königsberg (2015) inicia sua crítica lembrando que os conflitos de classe tem 

sido uma temática recorrente e importante no cinema sul-americano contemporâneo, 

que, por exemplo, podem ser identificados claramente em La Mujer Sin Cabeza, da 

diretora argentina Lucrecia Martel ou em La Nana, do cineasta chileno Sebastián 

Silva.  É nesse contexto se insere Que Horas Ela Volta? com uma narrativa dramática 

bastante brasileira, sobre uma trabalhadora doméstica que vive na casa dos patrões 

de alta classe média em São Paulo. 

 O filme apresenta um claro debate acerca dos limites de classe, pautados na 

trama pela presença da filha da governanta como hóspede na casa, pondera 

Königsberg (2015), pois esta não se intimida no uso do espaço; afinal, sua atitude e 

noção de direitos e propriedade diferem da mãe. Em contrapartida, a afetividade 
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parece deslocada, ressalta Königsberg (2015), considerando que o filho da patroa 

busca na empregada cuidados e afeto de natureza maternais (colo e conselhos), mas 

sua filha biológica da empregada a chama pelo nome - há uma distância tensa. Tais 

aspectos são corroborados pelo olhar da cineasta que “augments the tension with her 

visual style, using the wide frame and doorways to establish Val’s perspective. But 

“The Second Mother” goes soft toward the end, defusing its conflicts too easily and 

inconsequentially209 (KÖNIGSBERG, NYT, 2015) 

 Jeannette Catsoulis, em 10 de dezembro de 2015, assinou uma crítica no The 

Times, na secção Filmes, intitulada Sunday Ball Visits a Soccer Championship in Rio’s 

Slums (Campo de Jogo visita um campeonato de futebol em favelas do Rio), que trata 

sobre o filme Campo de Jogo (2015), de Eryck Rocha, sobre o espaço do futebol no 

cotidiano de jovens da periferia. 

 O filme se desenrola ao acompanhar dois times de favelas rivais enquanto 

enfrentam-se na final de um torneio anual de 14 equipes, no bairro Sampaio. Todavia, 

Catsoulis (2015b) destaca que “Rocha (the son of Glauber Rocha, one of Brazil’s most 

influential filmmakers) cares little for demonstrating game strategy or shaping a 

coherent narrative”, pois nas imagens que compõe sobre jogo de futebol, percebe-se 

uma orquestração fina que constitui o filme “as rain clouds and supporters gather, and 

chalk boundaries are carefully laid down, he prepares to turn churning legs and 

pistoning arms into a ritualized sensory experience — a fragmented sports opera 

whose parts inform the whole”210 (CATSOULIS, NYT, 2015b)  

 Captado poucos meses antes da Copa do Mundo de 2014, na perspectiva da 

crítica (2015b), o jovem cineasta realiza “a happy marriage of rudimentary conditions 

and highly sophisticated filmmaking, Eryk Rocha’s passionate documentary “Sunday 

Ball” dives into an amateur soccer game in the Brazilian slums and barely comes up 

                                                           
209 Tradução livre da autora: incrementa a tensão com seu estilo visual, usando o enquadramento amplo 

e portas para estabelecer a perspectiva de Val [a governanta]. Mas Que Horas Ela Volta? segue suave 
em direção ao final, neutralizando seus conflitos de forma muito fácil e inconsequente. 
210 Tradução livre da autora: “Rocha (filho de Glauber Rocha, um dos cineastas mais influentes do 

Brasil) se importa com a demonstração da estratégia do jogo ou a criação de uma narrativa coerente”; 
“conforme as nuvens de chuva e os adeptos se reúnem e os limites de giz são cuidadosamente 
colocados, ele se prepara para transformar as pernas agitadoras e os braços em movimento em uma 
experiência sensorial ritualizada - uma ópera esportiva fragmentada cujas partes informam o todo.” 
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for air”211 (CATSOULIS, NYT, 2015b), em que tudo gira em torno da emoção da 

partida. 

 

Recurring close-ups of a player’s face, streaks of sand suggesting tribal 
markings, underscore the fierce inter-favela rivalry that drives the spectators 
to frenzies of anxiety and elation. Dips into slow motion, along with a spare 
soundtrack of classical pieces and percussion, bathe game and players in a 
reverence that’s normally conferred only on their professional counterparts. 
This respect is evident in every frame212 (CATSOULIS, NYT, 2015b) 

 

 De acordo com Catsoulis (2015b), Campo de Jogo configura-se uma produção 

poética, ancorada na fotografia de Léo Bittencourt que reflete com luminosidade e faro 

como a dura determinação em um campo de sonhos da vida real possui uma narrativa 

própria. 

 Em 7 abril de 2016, foi publicada na secção Filmes do The New York Times 

uma critica intitulada Review: Neon Bull, With Creatures Great and Small (Boi Neon, 

com grandes e pequenas criaturas), assinada por Stephen Holden, que analisa 

questões narrativas do filme Boi Neon (2015), de Gabriel Mascaro. 

 Sob o olhar de Holden (2016), Boi Neon - segundo longa-metragem do 

cineasta, que trata sobre o cheiro dos animais, é surpreendente ao abordar o popular 

esporte de rodeio no nordeste brasileiro, através do qual “an intoxicating reflection on 

the interconnection of taste, scent, instinct and desire, the film, gorgeously 

photographed by Diego Garcia (Cemetery of Splendor), immerses you in the intensely 

pungent world of vaquejada”213 (HOLDEN, NYT, 2016) 

 O universo do filme é descrito por Holden (2016) como sendo permeado pela 

proximidade cotidiana dos personagens à lama e ao esterco, lado a lado com os 

animais que amam: até banham-se como os animais. Sob tal premissa, Holden (2016) 

traça sua sinopse própria acerca de Boi Neon, na qual o protagonista - Iremar, vive 

em um caminhão que transporta o gado de um rodeio para outro e, nesse processo, 

compartilha quartos com uma família improvisada que inclui Galega, uma loira 

                                                           
211 Tradução livre da autora: um casamento feliz de condições rudimentares e cinema altamente 

sofisticado, o documentário apaixonado de Eryk Rocha Campo de Jogo mergulha em um jogo de 
futebol amador nas favelas brasileiras e abertamente vem para a atmosfera. 
212 Tradução livre da autora: um casamento feliz de condições rudimentares e cinema altamente 

sofisticado, o documentário apaixonado de Eryk Rocha Campo de Jogo mergulha em um jogo de 
futebol amador nas favelas brasileiras e abertamente vem para atmosfera. 
213 Tradução livre da autora: Uma reflexão inebriante sobre a interconexão de gosto, perfume, instinto 

e desejo, o filme, maravilhosamente fotografado por Diego Garcia (Cemitério do Esplendor), o mergulha 
no mundo intensamente pungente de vaquejada. 
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dançarina exótica e motorista de caminhão; Cacá, uma pré-adolescente curiosa, filha 

da dançarina; Zé, colega de trabalho de Iremar, um ignorante barrigudo com gosto 

pela pornografia.  

 O mundo rural do nordeste brasileiro pautado pela cultura dos rodeios que o 

filme apresenta condiciona Holden (2016) a enxergar Iremar como um centauro, que 

”in one of several ecstatic moments, he lies on the grass beside a horse, which he 

strokes and adores almost like a lover. In another, he talks and moos to a pen filled 

with cattle”214 (HOLDEN, NYT, 2016). Percebemos, então, a novidade desse 

imaginário brasileiro para o critico e, possivelmente, o fundamento de sua surpresa 

com o filme. 

 Assim, Holden (2016) afirma que Boi Neon é uma profunda reflexão sobre a 

interseção do humano e do bestial; por um lado, Iremar esta adaptado à vida em torno 

dos rodeios, por outro anseia algo mais - por isso confecciona roupas para shows.  

Nesta seara, o crítico (HOLDEN, 2006) observa que a disparidade entre o trabalho 

cotidiano de Iremar e suas aspirações de carreira concedem ao filme uma cogitação 

intrigante sobre o machismo estereotipado. 

 A última crítica verificada no The New York Times, na periodização de nossa 

pesquisa, foi referente ao filme brasileiro Aquarius (2016), de Kleber Mendonça Filho, 

publicada em 13 de outubro de 2016, na secção Filmes, sob o título Review: In 

‘Aquarius,’ a Widow Fights to Keep Her Home (Em Aquarius, uma viúva luta para 

manter sua casa), assinada por A. O. Scott que analisa o filme. 

 Scott (2016) inicia seu texto ponderando a possibilidade de que Aquarius 

realiza uma metáfora acerca de determinada realidade brasileira; e, nesse intuito 

ressalta que: 

 

Kleber Mendonça Filho’s new film, “Aquarius,” takes place mostly in and 
around the apartment where its heroine, a 65-year-old music critic named 
Clara, has lived for much of her adult life. Its rooms are spacious and sunny 
(the Atlantic Ocean is right across the street), but an intimation of hidden 
significance drifts in with the light and the breezes, a hint that Clara’s home 
might also be a microcosm of modern Brazil215 (SCOTT, NYT, 2016). 

                                                           
214 Tradução livre da autora: em um dos vários momentos de êxtase, ele se encontra na grama ao lado 

de um cavalo, que ele acaricia e adora quase como um amante. Em outro, ele fala em mus para uma 
canaleta cheia de gado. 
215 Tradução livre da autora: O novo filme de Kleber Mendonça Filho, Aquarius, se desenrola 

principalmente em torno do apartamento, onde sua heroína, uma crítica de música de 65 anos chamada 
Clara viveu durante grande parte da vida adulta. Seus quartos são espaçosos e ensolarados (o Oceano 
Atlântico está bem do outro lado da rua), mas uma indicação de significado oculto entra na luz e brisa, 
uma dica de que a casa de Clara também pode ser um microcosmo do Brasil moderno. 
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 A ideia do filme como metáfora surge também da trajetória do cineasta, que em 

seu filme anterior, O Som ao Redor, explora a relação de lugar, vínculo, história e 

tema, na medida de um debate no âmbito do imobiliário que, segundo Scott (2016) já 

estava lá, podendo-se apontar Mendonça como “specializes in movies about real 

estate in Recife, capital of the northeastern Brazilian state of Pernambuco. In the 

sense, that is, that Herman Melville specialized in books about sea voyages”216 

(SCOTT, NYT, 2016). Contudo, considerando Som ao Redor e sua vizinhança que 

retratava o embate entre passado e presente nordestino, Scott (2016) aponta que 

Aquarius é mais modesto.  

 Ao considerar o argumento de Aquarius, Scott (2016) relata: um edifício 

decadente em localização invejável e uma viúva, que é a última residente, 

determinada a resistir aos esforços dos donos do edifício para se livrar dela, gerando 

momentos tensos, que envolvem o assédio de baixo nível e a vingança passiva-

agressiva, entre paredes, abandonadas e alinhadas com outras, repletas de LPs, 

cartazes de filmes, incluindo Barley Lyndon de Stanley Kubrick. O que está em debate 

no jogo de poder, para Scott (2016), não é apenas o conforto de uma mulher, mas 

também tudo o que ela representa, tendo em vista que a atriz que representa a 

protagonista (Sonia Braga) é uma encarnação viva dos momentos de glória do cinema 

brasileiro, e a personagem de Aquarius é, à sua maneira, um avatar das tradições 

culturais do Brasil. Scott (2016), destaca que a protagonista - autora de uma 

monografia sobre o compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, uma crítica de música 

com gostos ecléticos e uma ouvido exigente e apaixonado, não é uma pessoa fácil de 

lidar, mas não temos como negar sua personalidade forte, inteligente e intensa. O 

crítico troca um paralelo entre Braga e o Brasil (ou uma parcela dele), mas não 

aprofunda seu ponto de vista.  

  

3.3 FILM COMMENT MAGAZINNE: UMA OUTRA RECEPÇÃO   

 

 As resenhas sobre os filmes brasileiros encontradas na revista Film Comment 

servem aqui como contraponto ao que foi apresentado pela crítica de cinema do The 

                                                           
216 Tradução livre da autora: especializado em filmes sobre imóveis em Recife, capital do estado de 

Pernambuco, no Nordeste. Isto é, na acepção, que Herman Melville se especializou em livros sobre 
viagens marítimas. 
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New York Times. No site da Film Comment, encontramos 27 registros entre 

referências, entrevistas, resenhas críticas e artigos sobre filmes brasileiros. Em 

primeiro lugar, gostaríamos de destacar que foram encontrados 13 artigos, mas dois 

deles tratavam das décadas anteriores ao período analisado. São eles: The Mind of 

Cinema Novo, escrito por Dan Yakir, na edição de setembro/outubro de 1980, que 

trata sobre a obra do cineasta Carlos Diegues; e Film Comment’s best of Nineties Poll: 

Part One (Os melhores da Comment dos 1990s: Parte I), de autoria da Film Comment 

na edição de janeiro/fevereiro de 2000, na qual o filme Central do Brasil (1998) é 

indicado, junto com Terra e Liberdade, de Ken Loach, pelo crítico José Carlos Avellar, 

o qual justifica suas escolhas com a seguinte frase: 

 

I cannot really explain why, but in my memory these two films are together as 
if they were one. Different stories, different styles. But maybe the same 
symbolic search for the father and the same kind of process of resensitization 
unite. And more than anything: both gave me real pleasure to the eyes217 
(AVELLAR apud FILM COMMENT, 2000, p. 1). 

  

 Além dos artigos críticos, encontramos no período analisado de 2003-2016 três 

resenhas (reviews), três entrevistas (que foram levadas em conta mesmo que  

formalmente não configurem resenha crítica) e oito artigos menos reflexivos, que 

chamamos aqui de artigos indicativos, por que em geral referem-se a uma 

classificação dos filmes relativa aos melhores do ano, da década, de um determinado 

Festival, tecendo quase nenhuma crítica ao filme(s) incluso(s) nela. Desenvolveremos 

nossa análise e impressões acerca do material critico encontrado na Film Comment, 

respeitando a sua cronologia, na medida do possível. Alguns cruzamentos e 

sobreposições de escritos se fazem presentes.  

 Na ediçao de março/abril de 2003 da Film Comment, Amy Taubin, em um artigo 

sobre o Festival de Sundance 2003, no qual analisa as novas expressões do cinema 

independente internacional, faz uma referencia à Ônibus 174 (2002), de José Padilha, 

e ao estilo narrativo do filme:  

 

(…) which uses real-time network footage of a Sao Paulo [Sic] bus hijacking 
in 2000 that had the entire country glued to their TVs for hours. The film 
intercuts the television coverage (the cameras were so close that you can see 

                                                           
217 Versão livre da autora: Eu não posso realmente explicar por que, mas em minha memória estes dois 

filmes estão juntos como se eles fossem um. Diferentes estórias, diferentes estilos. Mas talvez a 
mesma busca simbólica pelo pai e o mesmo tipo de processo de resensibilização unido. E mais que 

tudo: ambos dão-me prazer real aos olhos.  
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what's happening inside the bus as if you were only a few feet from the 
windows) with interviews with surviving hostages and with relatives and social 
workers who had known the hijacker, himself a survivor of the infamous 
massacre of street kids by the police a few years before. Building an 
indictment of the media, the police, and the provincial governor for placing 
self-interest above saving lives, Bus 174 opens out from the people directly 
involved in the incident to an examination of institutionalized poverty and a 
prison system so dehumanizing that the hijacker would rather die than be 
returned to it218 (FILM COMMENT, 2003, p.1). 

 

 Tal descrição acerca de Ônibus 174, demonstra o brilho e o destaque que o 

filme provocou no Sundance, mas também em Nova Iorque quando da sua projeção 

em 2003, durante a 32ª New Director/New Films. De certa forma, esse artigo direciona 

o olhar do público para essas novas produções, em nosso caso de interesse ao filme 

de estréia de Padilha. Nesta perspectiva, acerca do efeito de uma resenha crítica e 

seu conteúdo, não devemos esquecer que: 

 

Toda crítica parece ter um objetivo básico de filtragem, de separar o joio do 
trigo, de atribuir valores, distinguir. No caso da crítica de cinema, a filtragem 
se oferece para a decisão do leitor, que pode se organizar enquanto 
espectador, levando em conta aquelas informações e aquelas reações de 
gosto. Vou ver este filme e não aquele. Ao tomar essa decisão, ponho em 
movimento toda a máquina que tem na crítica cinematográfica de jornal a sua 
dinâmica. Pois a crítica não filtra apenas para nós – possíveis espectadores 
–, filtra para toda a indústria. As decisões da crítica comandam, direta ou 
indiretamente, boa parte dos negócios e das decisões e ângulos de criações 
(BRAGA, 2006: 218). 

 

 Em 2004 temos o artigo (indicativo) Film Comment’s End of Year Critics’ Poll 

2003, assinado pela editoria da Film Comment, em janeiro e fevereiro de 2004, no 

qual os melhores filmes - segundo a revista, foram listados. Na 18ª posição estava 

Ônibus 174, de José Padilha e na 22ª posição Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. 

Este tipo de artigo corrobora o que Braga (2006) nos alertou acerca do acionamento 

da máquina e é um costume característico da Film Comment, em geral apresentado 

na primeira edição de cada ano. Contudo, outras listas dos melhores filmes anuais, 

decanos ou com outro crivo estão presentes na revista ao longo da sua existência.  

                                                           
218 Tradução livre da autora: o qual usa imagens em rede em tempo real de um sequestro de ônibus de 

São Paulo [Sic] em 2000, que teve todo o país colado em suas TV por horas. O filme intercala a 
cobertura da televisão (as câmeras estavam tão próximas que você pode ver o que está acontecendo 
dentro do ônibus como se estivesse a poucos metros das janelas) com entrevistas com reféns 
sobreviventes e com parentes e assistentes sociais que conheciam o sequestrador, ele mesmo um 
sobrevivente do infame massacre de menores de rua pela polícia alguns anos antes. Construindo uma 
acusação contra a mídia, a polícia e o governador provincial por colocar o interesse próprio acima de 
salvar vidas, o Ônibus 174 clama diretamente das pessoas envolvidas no incidente para um exame da 
pobreza institucionalizada e um sistema prisional tão desumanizante que o sequestrador preferiria 
morrer do que ser devolvido a ele. 
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 A ordem dos melhores filmes foi estabelecida pelos críticos de cinema que 

compõem a revista e por críticos convidados, a seguir: John Anderson, David Ansen, 

Nicole Armour, Paul Arthur, Mike Atkinson, Marjorie Baumgarten, John Caps, Michael 

Chaiken, Chris Chang, Godfrey Cheshire, Travis Crawford, Edward E. Crouse, Gary 

Crowdus, Mike D’Angelo, Manohla Dargis, Hazel-Dawn Dumpert, Justine Elias, FX 

Feeney, Scott Foundas, Chris Fujiwara, Graham Fuller, Susan Gerhard, Larry Gross, 

Tom Gunning, Ernest Hardy, Dennis Harvey, James Harvey, Elizabeth Helfgott, J. 

Hoberman, Robert Horton, Gary Indiana, Harlan Jacobson, Kent Jones, Kristin Jones, 

Dave Kehr, Lisa Kennedy, Glenn Kenny, Sarah Kerr, Stuart Klawans, Michael Koresky, 

Nathan Lee, Dennis Lim, Phillip Lopate, Alice Lovejoy, Tim Lucas, Cynthia Lucia, Guy 

Maddin, Greil Marcus, Todd McCarthy, Maitland McDonagh, Wesley Morris, Chris 

Norris, Geoffrey O’Brien, Mark Olsen, Gerald Peary, Richard Peña, Mark Peranson, 

Tony Pipolo, Richard Porton, Alissa Quart, Rachel Rosen, Jonathan Rosenbaum, Paul 

Schrader, Lisa Schwarzbaum, Gavin Smith, Roger Smith, Gregory Solman, Christine 

Spines, Chuck Stephens, David Sterritt, Bob Strauss, Erik Syngle, Amy Taubin, Anne 

Thompson, Desson Thomson, Joumane Trad, Kenneth Turan, Giulia D’agnolo Vallan, 

David Walsh, Armond White, Mike Wilmington e Tom Zummer219. 

 Na edição seguinte, temos o artigo também assinado pela revista Readers 

Comments: The Best Movies of 2003 List (Comentários de Leitores: Os Melhores 

Filmes da Lista de 2003)220, que apresenta uma lista com os melhores filmes, de 

acordo com a opinião dos seus leitores, o que, no caso dos filmes brasileiros 

arrolados, pareceu bem instigante: pois inverteram-se as posições: Cidade de Deus 

obteve, pelo avaliação do público leitor, a sétima posição e Ônibus 174 passou para 

a 40ª posição no ranking de 50 filmes. A seguir, apresenta-se um comparativo das 

listagens apresentadas pela Film Comment, em que pode-se perceber as mudanças 

nas posições também para os outros filmes da lista. Os filmes que aparecem com (-) 

referem a filmes não citados na lista dos 50 melhores da Film Comment.  

 1. Lost In Translation (1) 

 2. The Lord of the Rings: The Return of the King (7) 

 3. Mystic River (2) 

                                                           
219 Disponível online em https://www.filmcomment.com/article/film-comments-end-of-year-critics-poll-

2003/ . Acesso em: 24 jun.2017. 
220 Disponível online em https://www.filmcomment.com/article/readers-comments-the-best-movies-of-

2003-list/. Acesso em: 27 ago2017. 
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 4. Kill Bill: Vol 1 (4) 

 5. American Splendor (5) 

 6. Elephant (3) 

 7. City of God (22)  

 8. Finding Nemo (16) 

 9. 21 Grams (24) 

 10. Capturing the Friedmans (8) 

 11. Master and Commander: The Far Side of the World (17) 

 12. Spider (15)  

 13. The Fog of War (6) 

 14. The Man Without a Past (10) 

 15. All the Real Girls (29) 

 16. Spellbound (21) 

 17. Big Fish (-) 

 18. 28 Days Later (35)  

 19. The Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (-)  

 20. School of Rock (14)  

 21. The Station Agent (Thomas McCarthy, U.S.) (-)  

 22. Irreversible (Gaspar Noe, France) (25)  

 23. House of Sand and Fog (Vadim Perelman, U.S.) (-)  

 24. Cold Mountain (Anthony Minghella, U.S.) (39)  

 25. In America (Jim Sheridan, U.S.) (26)  

 26. The Triplets of Belleville (Sylvain Chomet, France) (30) 

 27. A Mighty Wind (Christopher Guest, U.S.) (43)  

 28. Dirty Pretty Things (Stephen Frears, UK) (23) 

 29. Whale Rider (Niki Caro, New Zealand) (50)  

 30. Demonlover (Olivier Assayas, France) (11)  

 31. The Son (Jean-Luc and Pierre Dardenne, Belgium) (9)  

 32. Dogville (Lars von Trier, Denmark) (3, unreleased films list)  

 33. To Be and To Have (Nicolas Philibert, France) (19)  

 34. The Magdalene Sisters (Peter Mullen, Ireland/UK) (38)  

 35. Lilya 4-Ever (Lukas Moodysson, Sweden) (32)  

 36. Bad Santa (Terry Zwigoff, U.S.) (48) 

 37. Ten (Abbas Kiarostami, Iran) (13) 
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 38. Monster (Patty Jenkins, U.S.) (-)  

 39. Swimming Pool (Francois Ozon, France/UK) (-) 

 40. Bus 174 (José Padilha, Brazil) (18)  

 

 Essas listas dos leitores, propostas pelas critica, com base na lista dos 

melhores do ano organizada por ela, nos remetem a interação/inter-relação da crítica 

com seu público, que abre uma via de mão dupla na reflexão sobre os filmes, como 

nos lembra Gomes (2006, p. 1), quando afirma que “a crítica assume sua função 

mediadora, de fornecer um elo entre os artistas e o público, procurando definir seu 

território no campo da avaliação, da explicação e da divulgação”. 

 Neste artigo, são arrolados alguns comentários dos leitores sobre os filmes 

citados, em que o número 7 da lista, Cidade de Deus, foi citado quatro vezes. Film 

Commen referenda o filme brasileiro como “An explosive dose of MTV-inspired 

hysteria that transcends its visual gloss to achieve great beauty and truth. Director 

Meirelles’s raw and devastating vision of urban hell is, by far, the year’s most 

impressive debut221 – Daniel Wible, Glen Mills, PA” (2004, p.1), pois observamos em 

quase todos os comentários adjetivos que remetem à força e intensidade:  

 

This astonishingly powerful debut feature from Fernando Meirelles really 
deserved a wider audience. City of God is vibrant, raw and explosive. The 
slums of Rio De Janeiro circa 1960-1980 are vividly recreated as boyhood 
friends Benny and Lil Ze rise from petty vandals to become powerful 
ganglords. Right from the start, City of God pounds with a furious visual energy 
and a killer soundtrack. – Rob Morton, New York, NY222 (FILM COMMENT, 
2004, p.1) 

 

 A ideia de que Cidade de Deus é fiel no retrato que apresenta das favelas no 

Rio de Janeiro também se faz presente na fala desses leitores, bem como a violência 

e sua dinâmica inscritas na imagens visuais e sonoras do filme.  

 

While I thought nothing would top the movie event of the year, Kill Bill: Volume 
1, City of God came out of nowhere. This Scorsesean gangster operatic epic 

                                                           
221 Tradução livre da autora: Uma dose explosiva de histeria inspirada pela MTV que transcende seu 

brilho visual para alcançar uma grande beleza e verdade. A visão crua e devastadora do diretor 
Meirelles sobre o inferno urbano é, de longe, a estréia mais impressionante do ano. 
222 Tradução livre da autora: Esta pericial de estrondo surpreendentemente poderosa de Fernando 

Meirelles realmente merecia um público mais amplo. Cidade de Deus é vibrante, crua e explosiva. As 
favelas do Rio de Janeiro, por volta de 1960-1980, são recriadas vividamente enquanto os amigos de 
infância Benny e Lil Ze passam de vândalos insignificantes para se tornarem poderosos chefes de 
gangues. Desde o início, Cidade de Deus libera com uma energia visual furiosa e uma trilha sonora 
matadora.” 
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not only hits you on the gut level with its intense display of violent realism, but 
it’s one that also displays its true story through artistic storytelling techniques 
that seem influenced by Martin Scorsese’s Goodfellas. – Judd Taylor, New 
York NY223 (FILM COMMENT, 2004) 

 

 O leitor traça pontos de contato entre um clássico do diretor americano Martin 

Scorcese, não apenas pela violência realista - que o surpreende e fascina mais que a 

de Tarantino, mas pelo estilo e linguagem do filme de Meirelles.  

 

Oh, how I loathed the City of God‘s hypocrisy, its reliance on whizzbang 
visuals to thrill all the while insisting—quite obviously, mind you—that guns 
and gangsta-life are bad, that violence begets violence. Now, were the film to 
glamorize the violence et al. in such a way as to woo us spectators into this 
life, were it to show us this life’s allure rather than simply blitzing our senses 
with flashy, impersonal imagery, perhaps then I wouldn’t find the film’s pretty 
well-intentioned ethics so dishonest and offensive. What too many filmmakers 
keep refusing to acknowledge nowadays is that the individualization and 
Humanization of all things morally abhorrent makes for a much more 
recognizable and truthful and scary reality than presenting some tautological 
reality in which hoods are just hoods because they’re hoods.224 – Ryan Tracy, 
Owings Mills, MD 

 

 Em contrapartida, este último comentário aponta aspectos 

questionáveis/negativos acerca da narrativa e mensagem do filme, que em certa 

medida vai além do imaginário de violência, mas adentra as questões implícitas a 

violência - e latentes na narrativa de Cidade de Deus. É uma declaração indignada, 

com certo teor de admiração, com a dinâmica que está por trás das cenas.  

 A Film Comment, em 2005, como de costume, lançou artigo sobre os melhores 

filmes do ano anterior, na edição de janeiro/fevereiro de 2005. Esta arrola somente 

um filme brasileiro - Diários de motocicleta (2004), de Walter Salles, o qual ocupou a 

43ª posição.   

                                                           
223 Tradução livre da autora: Embora eu pensara que nada superaria o evento do filme do ano, Kill Bill: 

Volume 1, City of God saiu do nada. Esta épica ópera de gângster Scorseseana não só atinge você no 
estômago com sua exibição intensa de realismo violento, mas é aquele que também exibe sua 
verdadeira história através de técnicas de narrativa artística que parecem influenciadas por Goodfellas 
de Martin Scorsese. 
224 Tradução livre da autora: Ah, como eu detesto a hipocrisia da Cidade de Deus, sua confiança nos 

efeito-tiroteios visuais para emocionar enquanto insistem - obviamente, lembra-lhe - que as armas e a 
vida de gangster são ruins, que violência engendra violência. Agora, fora o filme para glamorizar a 
violência e tudo mais, de um modo a nos atrair espectadores desta vida, fora nos mostrar o fascínio 
desta vida ao invés de simplesmente submeter nossos sentidos com imagens impressionantes e 
impessoais, talvez não encontrei a bela bem-intencionada ética do filme tão desonesta e ofensiva. O 
que muitos cineastas continuam se recusando a reconhecer hoje em dia é que a individualização e a 
humanização de todas as coisas moralmente abomináveis fazem uma realidade muito mais 
reconhecível, verídica e assustadora do que apresentar alguma realidade tautológica em que os 
capuzes são apenas capuzes porque são capuzes. 
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 Na edição seguinte, foi a vez dos melhores filmes dos leitores - Extended 

Readers Poll Results: The Best Movies of 2004 List, na qual o filme brasileiro de Salles 

avança muitas posições, colocado na 15ª posição; no entanto, não é conferido a ele 

nenhum comentário de leitores no artigo da revista em março/abril de 2005. De acordo 

com os editores da Film Comment (2005, p. 1), “once again, it appears that those who 

get the magazine actually get the magazine. Our readers and writers, if not on exactly 

the same page, are definitely in the same ballpark”225. A seguir, o ranking dos leitores 

até a posição de Diários de Motocicleta, no qual podemos comparar parcialmente o 

trânsito de posições observados pela revista. Observamos que os números entre 

parênteses indicam a posição do filme na votação dos críticos de 2004 na última 

edição. 

 

 1.  Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, U.S.) (2) 

   2.  Sideways (Alexander Payne, U.S.) (1) 

   3.  Before Sunset (Richard Linklater, U.S.) (3) 

 4.  Million Dollar Baby (Clint Eastwood, U.S.) (4)0 

   5.  Kill Bill Vol. 2 (Quentin Tarantino, U.S.) (8) 

   6.  The Aviator (Martin Scorsese, U.S.) (12) 

   7.  Dogville (Lars von Trier, Denmark) (9) 

   8.  Bad Education (Pedro Almódovar, Spain) (11) 

   9.  Fahrenheit 9/11 (Michael Moore, U.S.) (15) 

 10. Vera Drake (Mike Leigh, U.K.) (7) 

 11. The Incredibles (Brad Bird, U.S.) (13) 

 12. I ? Huckabees (David O. Russell, U.S.) (16) 

 13. The Life Aquatic with Steve Zissou (Wes Anderson, U.S.) (42)  

 14. Collateral (Michael Mann, U.S.) (18) 

 15. The Motorcycle Diaries (Walter Salles, Brazil/Argentina) (43) 

 

 Em 2007, temos o registro de um artigo reflexivo sobre Joaquim Pedro de 

Andrade, de autoria de Olaf Möller, na edição de setembro/outubro da Film Comment. 

O autor traça um panorama da cinematografia de Andrade e sua trajetória como 

                                                           
225 Tradução livre da autora: (...) mais uma vez, parece que aqueles que obtêm a revista realmente 

recebem a revista. Nossos leitores e escritores, se não estão exatamente na mesma página, estão 
definitivamente no mesmo campo. 
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cineasta, sobretudo comparando o cinema de Andrade oriundo do Cinema Novo e a 

produção atual, como claramente expressa na abertura de seu texto:  

 

The five features and nine shorts made by Joaquim Pedro de Andrade 
constitute one of the major oeuvres of Brazil’s Cinema Novo. Their poetics are 
a shock to the system: playful, lewd, spontaneous, courting controversy, 
juggling contradictions, panegyrical even in their condemnations, and entirely 
political. Brazilian cinema today looks provincial and pallid compared with the 
exuberance and overabundance of Cinema Novo, which aligned itself with the 
late-Sixties cultural ferment known as Tropicalism226 (MÖLLER, 2007, p.1) 

 

 Tal referência ao Tropicalismo conduz muitas das comparações feitas na 

reflexão de Olaf Möller, que considera tal movimento como uma pop-art sensual em 

que a perversão polimórfica e a subversão social remetia ao hábitos e formas 

indígenas, enraizado  no “(…) Anthropophagy movement of the Twenties, which 

sought to define Brazilian culture in terms of eclecticism, experimentation, mutation, 

and heterogeneous collectivity, while refuting Western classicism, linear development, 

and realism227 (MÖLLER, 2007, p.1). 

 A avaliação do critico pode fundar-se na perspectiva de que o filme mais 

conhecido e considerado do diretor é Macunaíma (1969), uma adaptação da obra 

escrita em 1928 por Mario de Andrade, que por sua vez constitui-se em um marco 

referencial no Movimento Modernista Antropofágico. A narrativa em Macunaíma 

ocorre pelas ações em recuperar a Muiraquitã, que “será entrecortada pelos 

intermináveis desvios criativos e lúdicos que fazem de Macunaíma o que ele é, um 

anti-herói, mas ‘herói de nossa gente’.” (MONTEIRO, 2010, p. 208). Um herói nacional 

que circula entre o rural e o urbano, “informado pela contracultura e pelo contexto 

político conturbado na época, atualizando a tal procura dessa controversa 

originalidade nacional”. (SILVA, 2016, p.298). O cineasta faz um tratamento estético 

afinado com esse herói nacional, pois o: 

 

Macunaíma de Joaquim, que nasce emborcado na terra e é aclamado pela 
população, tem uma nacionalidade textualmente declarada: nasce no Brasil. 

                                                           
226 Tradução da autora: Os cinco longa-metragens e nove curtas feitos por Joaquim Pedro de Andrade 

constituem uma das principais obras do Cinema Novo do Brasil. Sua poética é um choque para o 
sistema: brincalhona, lasciva, espontânea, provocativamente polêmica, em malabarismos de 
contradições, um panegírico mesmo em suas condenações e inteiramente político. O cinema brasileiro 
hoje parece provincial e pálido em comparação com a exuberância e superabundância do Cinema 
Novo, que se alinhou com o fermento cultural dos anos sessenta, conhecido como Tropicalismo. 
227 Tradução livre da autora: (…) Movimento Antropofágico dos anos vinte, que buscava definir a 

cultura brasileira em termos de eclectismo, experimentação, mutação, e coletividade heterogênea, 
refutando o classicismo ocidental, o desenvolvimento linear e o realismo. 
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Se Mário estava empenhado na descoberta das raízes do “caráter brasileiro” 
– ou da falta desse caráter – Joaquim, por sua vez, se interessará pela crítica 
de um “caráter brasileiro” localizado e politicamente definido. Nesse sentido, 
convém lembrar que, além da marcha de abertura, a cor dessa primeira 
sequência é, em todos os momentos o verde, o amarelo e a cor da terra 
(HOLLANDA, 1978, p. 64). 

 

 O filme Macunaíma de Andrade representa “a Culture devoureth as it giveth 

and so the national epic status of this magnum opus swallowed up the director, just as 

the world that gives birth to the film’s protagonist ends up absorbing him”228. (MÖLLER, 

2007, p.1), que através de seus elementos de linguagem fílmica configura-se em uma 

“pós-chanchada cinemanovista afinada com o modernismo e o tropicalismo” 

(BENTES, 2007, p. 107). Andrade deu voz às questões nacionais contemporâneas de 

seu periodo de produção, através de uma construção estética inovadora e 

multifacetada. 

 

A produção de Macunaíma, portanto, radicalizou um movimento que, desde 
o final dos anos cinquenta, já vinha se anunciando: a sobreposição da cultura 
popular aos projetos nacionalistas modernizantes, impostos por uma 
intelligentsia que se encontrava estabelecida no aparelho de Estado; a 
resistência dessa mesma cultura popular às tentativas de sujeição e 
enquadramento; e a capacidade antropofágica de absorver o que vinha do 
exterior e o que lhe era imposto, assim como destruir o que lhe incomodava, 
a fim de recriá-lo (MALAFAIA, 2013,p.5-6). 

 

 Möller (2007, p. 1), em sua resenha crítica sobre o cineasta, aponta que “Like 

a true Tropicalist, Andrade was prone to experiment, trying something different with 

each film, whether it be fiction or documentary”229 (2007, p.1), aspecto que podemos 

perceber quando analisamos os processos de linguagem presentes em suas 

produções, que em estilo são comuns ao Movimento Tropicalista, como a alegoria, a 

parodia, a carnavalização, a metalinguagem e a expressão polifônica, como aponta 

Malafaia: 

 

Macunaíma tornou-se um marco na produção cinematográfica brasileira por 
vários motivos, mas destacaram-se aqui, claramente, o uso de recursos 
técnicos modernos, como a fotografia a cores; a trilha sonora que variou de 
canções antigas à Jovem Guarda; a presença de atores e elementos cênicos 
ligados às chanchadas dos anos quarenta e cinquenta; a narrativa em tom de 
comédia popular, com o locutor em off conferindo à mesma um sentido 

                                                           
228 Tradução livre da autora: A cultura devorada como ela dada e, assim, o status épico nacional deste 

magno opus engoliu o diretor, assim como o mundo que deu origem ao protagonista do filme acaba por 
absorvê-lo. 
229 Tradução livre da autora: Como um verdadeiro tropicalista, de Andrade era propenso a experimentar, 

tentando algo diferente com cada filme, seja ficção ou documentário. 
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irônico; a conquista do público, tornando-se sucesso de bilheteria. 
(MALAFAIA, 2013, p. 12). 

 

 Para Möller (2007), Macunaíma, em certa medida, ofusca as outras obras 

cinematográficas de Joaquim Pedro de Andrade, em virtude de ser sua obra máster; 

no entanto, se, por um ângulo, temos dificuldade em identificar progressões na sua 

trajetória de produção de filmes, por outro ângulo é notória a interconexão de sua 

linguagem em todo seu trabalho. Quando mergulhamos no conjunto de obra, indica 

Möller (2007, p. 1), “the impure eclecticism of de Andrade’s creative approach is 

omnidirectional and constantly reinvents itself. How could it be any other way for an 

artist who takes his national culture as his subject”, e, enfim compreende-se quando 

ele declara “I can only make films in Brazil and about Brazil. Only Brazil interests 

me”230.  

 Ao longo do artigo, Möller (2007) apresenta considerações sobre cada um dos 

filmes de Andrade, na tentativa de mostrar esse caminho do Brasil ou de uma 

brasilidade que o cineasta busca realizar através de sua obra.  

 No caso de sua produção de estreia, temos dois curta-metragens que abordam 

momentos da vida cotidiana contrastante de duas referências intelectuais no Brasil e 

mostrando as contradições em cada uma. O mestre de Apipucos (1959) apresenta o 

pensador brasileiro Gilberto Freyre, em uma sequência “who leads a finely balanced 

if slightly solipsistic life of quiet ease in a mansion by the ocean with his wife and 

servants”231 (MÖLLER, 2007, p.1). Por sua vez, O Poeta do Castello (1959) revela o 

escritor e poeta Manoel Bandeira, em uma narrativa discreta, como “a searcher and 

dreamer who dwells alone in a modern high-rise in downtown Rio and wanders the 

streets”232 (MÖLLER, 2007, p.1). 

 Andrade finaliza Garrincha: A Glória de um povo. (1962), documentário em 

Preto e Branco sobre o desportista, “an allegorical portrait of an unlikely Brazilian 

soccer icon”233, que se desenrola em três partes: a festa do futebol, vida cotidiana do 

                                                           
230 Tradução livre da autora: “O ecletismo impuro da abordagem criativa de Andrade é multi-direcional 

e se reinventa constantemente. Como poderia ser de outra maneira para um artista que leva a sua 
cultura nacional como seu tema”, "Eu só posso fazer filmes no Brasil e sobre o Brasil. Só o Brasil me 
interessa“. 
231 Tradução livre da autora: que conduz uma bem equilibrada, mesmo se ligeiramente solipsista, vida 

tranquila em uma mansão junto ao mar com sua esposa e empregados. 
232 Tradução livre da autora: um buscador e um sonhador que habita sozinho um moderno arranha-

céus no centro do Rio e vagueia pelas ruas. 
233 Tradução livre da autora: um retrato alegórico de um improvável ícone do futebol brasileiro. 
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jogador-celebridade e as cenas com as jogadas que consagram Garrincha na Copa 

de 1962, que é interpretado por Möller da seguinte maneira (2007, p. 1):  

 

In an allegorical coda, de Andrade suggests that the Brazilian people are 
prisoners of their own joy, content to be spectators as their lives unfold in front 
of them. A samba celebrating the nation’s wealth and greatness bookends 
one of the greatest films ever made about soccer234. 

 

 Outro filme importante de Andrade, seu primeiro exercício com as fronteiras da 

temática erótico-afetiva, trazido à tona por Möller, é O padre e a moça (1965), uma 

obscura narrativa interiorana - repleta de tristeza e arrependimento, na qual um 

sacerdote recém-chegado a uma cidadezinha mineradora moribunda no interior de 

Minas Gerais, conhece a única jovem que vive lá e esta toma sua atenção.  

 

It is de Andrade’s first take on sex and longing and their power to tear society 
apart. It’s familiar material with no surprises amidst the prevailing doom and 
despair, but like his debut, it’s a pitch-perfect exercise in filmmaking shot in 
black and white, based more on montage than mise en scène, and it’s 
certainly his most classically lyrical work and most controlled narrative235 
(MÖLLER, 2007, p.1) 

 

 Com o filme Os Inconfidentes (1972), uma reconstrução histórico-política sobre 

a Inconfidência Mineira, que segundo Möller recebe um tratamento que se configura 

através de “(…) discussions, confessions, and several accidental poems, it’s shot in 

long, often wide-angle takes, with shimmering light and subdued color.”, que revelam 

com certo realismo “(…) an Anthropophagic Tropicalist’s idea of an actuality drama, 

the B-side of the samba that plays at the end of Garrincha, Joy of the People”236 (2007, 

p. 1). 

 Em Guerra Conjugal (1976), uma comédia de relacionamentos erótico-afetivos 

baseada em contos de Dalton Trevisan, na qual questões pequeno-burguesas são 

                                                           
234 Tradução livre da autora: Em um código alegórico, Andrade sugere que o povo brasileiro é 

prisioneiro de sua própria alegria, contente em ser espectador enquanto suas vidas se desdobram 
diante deles. Um samba comemorando a riqueza e a grandeza da nação consolida um dos maiores 
filmes já feitos sobre o futebol. 
235 Tradução livre da autora: É a primeira tomada de Andrade sobre sexo e saudade, e seu poder de 

separar a sociedade. É um material familiar sem surpresas em meio à destruição e ao desespero, mas, 
como sua estréia, é um exercício perfeito para o cinema em preto e branco, baseado mais na montagem 
do que na mise en scène, e é certamente o seu trabalho mais classicamente lírico e mais controlada 
narrativa. 
236 Tradução livre da autora: “(…) discussões, confissões e vários poemas acidentais, filmados em 

longos, e muitas vezes grandes ângulos, com luz cintilante e cor esmaecida.” “ (..) uma ideia tropicalista 
antropofágica de uma drama da atualidade, o lado B do samba que toca no final de Garrincha, Joy of 
the People”. 
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elencadas. Para Möller (2007), Andrade articula quatro estórias que se interconectam 

ao tratar temas como desilusão, ódio, sexualidade, amor, que rumam para a 

transgressão e a perversão, o que também se expressa em seu curta-metragem 

Vereda Tropical (1977), que tem outra estratégia narrativa, mas gira com afinco sobre 

as mesmas questões.  

 Möller (2007) finaliza seu artigo analisando O Homem do Pau-Brasil (1982), ao 

qual refere como indiscutivelmente seu maior filme, um ensaio biográfico cultural; 

afinal, o filme trata sobre a trajetória do escritor modernista Oswald de Andrade em 

busca de mulheres e ideias, sempre dividindo-se entre elas. Sua segunda 

homenagem ao movimento modernista, configura uma tentativa “bemused, sexy, and 

positively ecstatic take on the life, work, and ideas of Oswald de Andrade, author of 

two cornerstones of Brazilian modernism, the 1924 “Manifesto of Brazilwood Poetry” 

and the 1928 “Anthropophagic Manifesto”237 (MÖLLER, 2007, p.1)  

 Faz-se necessário observar que Joaquim Pedro de Andrade é um diretor que 

durante os anos pesquisados não tem nenhum filme seu exibido em Nova Iorque; no 

entanto, foi contemplado com esse artigo em 2007 sobre sua produção. A imagem 

que esta crítica constrói deste cineasta e sua obra, por sua vez, é não outra coisa, 

senão a de referendar um dos cineastas do cinema novo que mais dialoga com as 

vertentes artísticas - em suas linguagens diversas - para refletir sobre a brasilidade no 

cinema brasileiro. 

 Na edição de maio/junho de 2008, registramos o artigo Distributor Wanted: 

Estômago, de Laura Kern, apresentando Estômago (2007), de Marcos Jorge como 

um filme palatável, refinado e inteligente, e, ao mesmo tempo, conclama para ser 

distribuído. Assim, a autora nos apresenta o filme: 

 

in which one man’s culinary skills serve to embellish his ill-fated existence, is 
one of the most arresting foodie films to come along in some time. Its frequent 
close-ups of dishes being prepared are so luscious—and its accompanying 
score so playfully lusty—that it might even be described as food porn. 
The story of Raimundo Nonato, a recent transplant from small-town to big-city 
Brazil, is told on parallel tracks, seamlessly weaving between his rising 
gastronomic career—from a hole-in-the-wall fried-food joint to an upscale 
Italian restaurant—and his serving out a jail sentence in an overcrowded cell 
shared by eight inmates and an infestation of ants (delicacies when sautéed, 
Raimundo fruitlessly urges his new roommates) and maggots (an unwelcome 

                                                           
237 Tradução da autora: tentativa perplexa, sexy e positivamente extática sobre a vida, o trabalho e as 

idéias de Oswald de Andrade, autor de duas pedras angulares do modernismo brasileiro, o "Manifesto 
da poesia brasileira" de 1924 e o "Manifesto antropofágico" de 1928. 
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meal ingredient before Raimundo becomes the cell’s chef)238 
(KERN,2008,p.1) 

 

 Kern (2008), no geral, é elogiosa ao filme de Jorge, apontando o diretor como 

uma promessa diante deste “habilidoso” filme de estreia na sua direção solo. 

 Em 2008, temos um artigo de Richard Pena, intitulado Top to Bottom, na edição 

de Julho/Agosto da Film Comment, no qual o critico trata sobre a edição do Festival 

de Cannes e os filmes que considerou se destacarem, de ano com um contexto em 

que “(…) there were no towering masterworks in sight, but the standard of achievement 

was reasonably strong, especially in the official competition. Moreover, this year’s fest 

was dominated by mid-career filmmakers”239 (PENA,2008, p.1) Nesta perspectiva, a 

referencia do crítico à Linha de Passe, de Walter Salles e Daniela Tomas, faz todo o 

sentido, pois ambos diretores não são novatos nem tao pouco veteranos, mas com a 

autoridade que lhes cabe levaram o Brasil de volta ao festival. Ambientado em Sao 

Paulo, o filme narra o sofrimento de uma mãe e seus quatro filhos com personalidades 

e anseios diferentes: o caçula busca freneticamente encontrar o pai, o mais velho 

sonha em ser jogador de futebol, os outros dois se envolvem em caminhos opostos, 

um na fé religiosa pentecostal Crista e o outro no crime ordinário.  Segundo Pena 

(2008, p. 1), o filme é “well produced and certainly watchable, the film is also too 

schematic - it simply never comes to life, as the burden of each character to represent 

some stratum of Brazilian society deflates any dramatic tension”240. Uma crítica em 

tom de desapontamento, mas que dá o tom de todo o artigo, no que tange aos outros 

filmes citados.  

 Nos anos de 2006, 2007 e 2008 não encontramos referência a filmes brasileiros 

nas listas dos melhores filmes dos Críticos da Film Comment e nem dos leitores. 

                                                           
238 Tradução livre da autora: em que as habilidades culinárias de um homem servem para enfeitar sua 

existência maldita, é um dos filmes de culinária mais atraentes que virá em algum momento. Seus 
detalhes frequentes de pratos sendo preparados são tão deliciosos - e a pontuação que o acompanha 
tão lúdica - que pode até ser descrito como pornografia alimentar. A história de Raimundo Nonato, um 
migrante recente da cidade pequena para a cidade grande no Brasil, é contada em trilhos paralelos, 
tecendo perfeitamente entre sua crescente carreira gastronômica - de uma espelunca de comida frita 
com buraco na parede a um restaurante italiano de luxo - e o seu atendimento em uma prisão em uma 
cela superlotada, compartilhada por oito presos e uma infestação de formigas (iguarias quando 
salteadas, Raimundo insinua incessantemente seus novos companheiros de quarto) e vagens (um 
ingrediente de comida indesejável antes que Raimundo se torne o chefe da célula). 
239 Tradução livre da autora: não havia grandes obras primas à vista, mas o padrão de conquista era 

razoavelmente forte, especialmente na competição oficial. Além disso, o festival deste ano foi dominado 
por cineastas de meia-carreira. 
240 Tradução livre da autora: Bem produzido e certamente assistível, o filme também é muito 

esquemático - ele simplesmente nunca ganha vida, pois o peso de cada personagem para representar 
algum estrato da sociedade brasileira deflaciona qualquer tensão dramática. 
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Porém, em 2009, há um retorno discreto a lista Film Comment's End of Year Critics' 

Poll 2008, mas para os filmes não-lançados em que Tony Manero de Pablo Larrain, 

uma co-produção entre Chile/Brazil, estava colocado na 9ª posição. Observe-se que 

o filme não aparece na lista dos leitores na edição seguinte. 

 Em 2010, na edição de março/abril da Film Comment, Cidade de Deus (2002) 

aparece na 18ª posição na lista Extended Readers' Poll Results: Best of the Decade 

and 2009. Observe-se que na lista dos críticos o filme Cidade de Deus (2002) estava 

ocupando a 208ª posição. Nenhum filme brasileiro foi incluído na lista dos melhores 

de 2009.  

 Um artigo de Gavin Smith Community Values: Gavin Smith Reports from 

Rotterdam 2012, no qual reporta as atividades do Festival Internacional de Cinema de 

Rotterdam (IFFR), em 12 de fevereiro de 2012, outorga, em primeiro lugar, O Som ao 

redor (2012), de Kleber Mendonca Filho, da lista dos 10 filmes mais importantes no 

festival. O crítico declara sua aposta que o novo cineasta “is on track to become a 

major filmmaker in the coming years. It matters not that his film was passed over by 

the Competition jury and only picked up a FIPRESCI prize—this is the kind of thrilling 

discovery that makes festival-going worthwhile”241 (SMITH, 2012, p. 1).  

 A recepção entusiasmada de O Som ao redor, explica por que o filme foi exibido 

no Film Society of the Lincon Center algumas vezes e será merecedor de outro artigo 

e resenha além de uma entrevista com o diretor do filme. Mas Smith ainda expressa 

algumas considerações estéticas acerca do filme: 

 

Filho, shooting in ’scope, makes unexpected and inventive use of space, and 
his cuts often shift the action in arresting ways, but he handles his meticulously 
constructed film with great ease. Neighboring Sounds is the work of someone 
with an acute eye and ear for the push and pull of modern life, and it makes 
for genuinely compulsive viewing. Even though you may not be quite sure 
where things are heading during the circuitous build toward its stunning payoff, 
you know something’s going to happen242 (SMITH, 2012, p.1). 

 

                                                           
241 Tradução livre da autora: está pronto para se tornar um grande cineasta nos próximos anos. Não 

importa que seus Sons Vizinhos tenham sido aprovados pelo júri da Competição e apenas tenham 
recebido um prêmio FIPRESCI - esse é o tipo de descoberta emocionante que faz com que o festival 
seja valioso. 
242 Tradução livre da autora: Filho, disparando no escopo, faz uso inesperado e inventivo do espaço, e 

seus cortes muitas vezes mudam a ação de forma preventiva, mas ele lida com seu filme 
meticulosamente construído com grande facilidade. Som ao redor é o trabalho de alguém com um olho 
agudo e ouvido para o impulso e a atração da vida moderna e faz uma visão genuinamente compulsiva. 
Mesmo que você não tenha certeza de onde as coisas estão indo durante a construção tortuosa em 
direção a sua recompensa deslumbrante, você sabe que alguma coisa acontecerá. 
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 Sua vitória no Festival Internacional de Rotterdam, o colocou no Top 10 da lista 

feita por Smith dos filmes presentes no festival holandês. 

 1. Neighboring Sounds Kleber Mendonça Filho, Brazil 

 2. A Simple Life Ann Hui, Hong Kong 

 3. It Looks Pretty from a Distance Anka & Wilhelm Sasnal, Poland 

 4. Eight Deadly Shots (1971) Mikko Niskanen, Finland 

 5. Tokyo Playboy Club Yosuke Okuda, Japan 

 6. Small roads James Benning, U.S. 

 7. Louise Wimmer Cyril Mennegun, France 

 8. Romance Joe Lee Kwang-Kuk, South Korea 

 9. Chapiteau-show Sergei Loban, Russia 

 10. A Day at the Grave of Karl Marx (1983) Peter von Bagh, Finland (SMITH, 

2012, p. 1). 

 Matthew Conelly, em maio de 2012, escreve a resenha Found Memories sobre 

o filme Histórias que só existem quando lembradas (2011), de Julia Murat, filme 

superpremiado - com 27 prêmios em mais de 40 festivais em todo o mundo, um drama 

sobre uma mulher idosa em seu cotidiano que escreve cartas para o marido morto.  

 

In its opening passages, Julia Murat's Found Memories offers a beguiling 
blend of anthropological observation and formal control.(…) 
Murat frames these quotidian events in still, potently centered compositions, 
and then, as the film immediately cycles through Madalena's schedule for a 
second time, she tweaks her images with striking, subtle differences of shot 
distance and camera angle. In producing simple variations on commonplace 
activities, Murat intertwines a vivid rendering of everyday experience with the 
appreciation of visual patterns as they form and shift243 (CONELLY, 2012, p.1) 

 

 Um filme harmonioso, e contundente segundo Connelly (2012), que vai guiando 

o espectador, pela narrativa com leveza.  

 

Found Memories thankfully avoids these pitfalls most of the time. The film's 
best scenes come when Rita and Madalena's divergent worldviews coalesce 
in unexpected harmony. Photography's value and personal resonance 
become a recurring theme throughout the film, with Rita's on-the-fly framings 

                                                           
243 Tradução livre da autora: Em suas passagens de abertura, Histórias que só existem quando 

lembradas de Julia Murat oferecem uma mistura sedutora de observação antropológica e controle 
formal. (…) Murat enquadra esses eventos cotidianos em composições equilibradas e potentes, e 
então, quando o filme passa imediatamente pela programação de Madalena pela segunda vez, ela 
ajusta suas imagens com diferenças suaves e sutis de distância de tiro e ângulo de câmera. Ao produzir 
variações simples em atividades comuns, Murat entrelaça uma interpretação vívida da experiência 
cotidiana com a valorização dos padrões visuais à medida que se formam e mudam. 
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juxtaposed with Madalena's stories of poor villagers dressing up for formal 
portraits by a traveling photographer244 (CONELLY, 2012, p.1)  

 

 Em 24 de agosto de 2012, temos uma entrevista no blog da film Comment 

assinada por Jonathan Robbins com o diretor Kleber Mendonça Filho e ex-crítico de 

cinema e produtor Emilie Lesclaux, a qual se encaminha com questões investigativas 

com relação a produção e concepção de O Som ao redor (2012), bem como 

procurando desvendar a trajetória do cineasta.  

 Em 7 de dezembro de 2012, Graham Corrigan publica uma resenha a respeito 

do filme Heleno (2011), que versa sobre o mundo do futebol, mais especificamente 

sobre o jogador brasileiro Heleno - ícone nos anos quarenta, um playboy licencioso, 

auto-promotor sem vergonha e absolutamente brilhante em campo. O autor troca 

algumas considerações estilísticas, manteno grande parte da resenha atentando-se à 

biografia de Heleno.   

 

Walter Navaho’s gorgeous black-and-white cinematography (a bold though 
ultimately correct decision over the Brazilian palette of the garish and radiant) 
desperately searches for meaning in leading man Rodrigo Santoro’s jawline 
as Heleno embraces and eventually succumbs to stardom. To his credit, 
Santoro does an admirable job of vacillating between charisma and chaos, a 
heartbreaking performance that ends up carrying the film245 (CORRIGAN, 
2012, p. 1)  

 

 A Film Comment em sua edição de 13 de dezembro de 2012, anuncia sua lista 

dos 50 melhores filmes de 2012, na qual o filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho 

Neighboring Sounds / O Som ao Redor (2012) ocupa a 20ª posição. 

 No artigo The Same, Only More So, escrito pelo editor-chefe da Film Comment 

Gavin Smith, na edição de março/abril de 2013, são elencados alguns filmes 

relevantes de cineastas emergentes exibidos no conceituado International Film 

Festival of Rotterdam 2003246 (IFFR), os quais, sob a concepção do editor, possuem 

                                                           
244 Tradução livre da autora: Histórias que só existem quando lembradas felizmente evita as armadilhas 

na maioria das vezes. As melhores cenas do filme vêm quando as visões mundiais divergentes de Rita 
e Madalena se acumulam em harmonia inesperada. O valor da fotografia e a ressonância pessoal 
tornam-se um tema recorrente ao longo do filme, com os enquadramentos atualizados da Rita 
justapostos às histórias de Madalena de moradores pobres que se casaram com retratos formais por 
um fotógrafo itinerante. 
245 Tradução livre da autora: A cintilação preto e branco de Walter Navaho (uma decisão negativa, 

embora finalmente correta, sobre a paleta brasileira do chato e radiante) procura desesperadamente 
por significado guiando o homem, Rodrigo Santoro, enquanto Heleno abraça e, eventualmente, 
sucumbe ao estrelato. A seu favor, Santoro faz um trabalho admirável de vacilar entre o carisma e o 
caos, uma performance dolorosa que acaba carregando o filme. 
246 Festival Internacional de Cinema de Rotterdam 2003. 
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potencial para participar do Festival de Cinema de Cannes. Incluído na reflexão está 

o filme brasileiro Eles voltam (2012), de Marcelo Lordello, que trata de dois irmãos que 

se vêem sozinhos em uma área rural descobrindo a realidade social no entorno.  Smith 

refere-se ao filme como um sólido e modesto esforço do diretor estreante que 

perpassa as fronteiras do documentário “Taking their time and quietly understated, 

both are planted squarely in the mode of rustic naturalism, now virtually ubiquitous in 

world cinema, handily reinforcing filmgoing sophisticates’ preconceptions about 

country life along the way”247 (2013, p. 1) 

 Na edição de janeiro/fevereiro de 2014, David Filipi escreveu sobre os melhores 

filmes de animação do ano no artigo Essencial Animation, no qual refere-se a Rio 

2096: Uma estória de Amor e de Fúria (2013), de Luis Bolognesi, que narra o amor 

entre um herói imortal e Janaína, a mulher que ele amou há 600 anos, passando pela 

colonização, pela escravidão, pelo regime militar, pelo futuro do Brasil, e, em 2096, no 

meio das guerras, pela água, considerando que “for more thoughtful and nuanced 

feature-length animation aimed at a broader age group, one has to look overseas for 

the most part. However, relatively few international animated films are released 

here”248 (FILIPI, 2014, p. 1). 

 Na edição de março/abril de 2014, Blow by Blow, de Gavin Smith, um artigo em 

formato de diário, refere-se a duas exibições de filmes brasileiros. Primeiramente, Rio 

Corrente (2013), de Paulo Sacramento, às 9h30min da manhã do dia 24 de janeiro de 

2014, que trata de um triângulo amoroso no caos paulistano. Smith (2014, p.1) afirma 

que o filme é um “Vague semi-existential drama about social resistance. Critic writes 

article entitled “Against the Dictatorship of the New” - I know how he feels. Ponderous 

but full of remarkable visual coups and striking interludes”249. Depois, em 28 de janeiro, 

às 9h, refere-se ao filme brasileiro com narrativa acerca do cotidiano de um 

adolescente de classe média alta buscando contatar com a realidade a sua volta, Casa 

Grande (2013), de Fellipe Barbosa, sobre o qual Smith destaca que “a nothing-new 

                                                           
247 Tradução livre da autora: Tomando seu tempo e silenciosamente discreto, ambos são plantados 

diretamente no modo de naturalismo rústico, agora praticamente ubíquos no cinema mundial, 
reforçando levemente os preconceitos dos sofisticados filmes sobre a vida no campo ao longo do 
caminho. 
248 Traducao livre da autora: para um longa-metragem de animação mais pensativo e matizado 

destinado a uma faixa etária mais ampla, em geral é preciso olhar para o exterior. No entanto, poucos 
filmes de animação internacionais são lançados aqui. 
249 Tradução da autora: Um drama semi-existencial vago sobre resistência social. A crítica escreve 

artigo intitulado "Contra a ditadura do novo”. - Eu sei como ele se sente. Lento, porem cheio de golpes 
visuais notáveis e interlúdios impressionantes. 
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but solid drama about class (…) Proof that films like Neighboring Sounds don’t grow 

on trees”250, relacionando-o ao filme de Kleber Mendonça Filho (2014, p. 1). 

 Em 14 de julho de 2014, Violet Lucca publicou no blog da Film Comment uma 

entrevista com o jovem diretor Felipe Barbosa, de Casa grande (2014), em que 

discorre sobre o roteiro do filme e anuncia sua re-exibição no dia da publicação, na 

qual desvenda as influências que contribuíram na realização do filme. A autora 

ressalta a inspiração de Barbosa em Casa Grande e Senzala (1933): “(…) which 

argued that Brazil’s society was structured around the dynamics of the plantation: a 

rich white man living in the big house (casa grande), and the black or indigenous staff 

in the slave and servant quarters (senzala)”251 (LUCCA, 2014)  

 Em 17 de novembro de 2014, Giovanni Vimercati publica Rep. Diary: Tropicalia, 

na qual disserta sobre a Serie On the Edge: Brazilian Film Experiments of the 1960s 

and Early 1970s, que foi exibida no MoMA de 10 de maio até 24 de julho; por 

conseguinte, analisa alguns filmes e cineastas contemplados. O autor inicia por uma 

reflexão sobre o lugar da vanguarda a priori: “Observed through the prism of the 20th 

century, the avant-garde, be it artistic or cinematic, is usually associated with the 

Western hemisphere”252 (VIMERCATI, 2014, p.1), com uma sútil autocrítica acerca 

das relações de dominação/ padronização do discurso em Arte e Cultura.  

 

A mix of provincial ignorance and patronizing presumption has prevented the 
“civilized world” from looking at the “third world” as capable of deconstructing 
its own culture, of consciously tweaking its representational codes. While “we” 
usually are makers of culture, “they” often are prisoners of their own culture, 
which can either be backward or naïve, pure or foul, scary or amusing—in any 
case, never self-aware. Such views are not necessarily or inherently 
discriminatory, they simply reflect a Western culture that has more often 
imposed itself on others. Conversely, cultures that had to deal with, resist or 
fight foreign influxes are presented with unique, synergetic possibilities that 
are anthropologically unavailable to dominant cultures. The cultural DNA of 
Brazil is in this respect a case in point253 (VIMERCATI, 2014, p.1). 

                                                           
250 Tradução livre da autora: Um drama nada novo mas sólido sobre classe (...) Prova de que filmes 

como O Som ao Redor não crescem em árvores. Disponível online em: 
https://www.filmcomment.com/blog/interview-fellipe-barbosa/. Acesso em: 28 ago.2017. 
251 Tradução livre da autora: que argumenta que a sociedade brasileira estava estruturada em torno da 

dinâmica do latifúndio agrário: homens brancos ricos que viviam na casa grande e a população negra 
ou indígena ou escravos e servos na senzala. 
252 Tradução Livre da autora: Observado através do prisma do século 20, a vanguarda, seja artística ou 

cinematográfica, geralmente está associada ao hemisfério ocidental. 
253 Tradução livre da autora: Uma mistura de ignorância provincial e presunção condescendente 

impediu o "mundo civilizado" de considerar o "terceiro mundo" como capaz de desconstruir sua própria 
cultura, de modificar conscientemente seus códigos de representação. Enquanto "nós" geralmente 
somos criadores de cultura, "eles" são freqüentemente prisioneiros de sua própria cultura, que podem 
ser atrasados ou ingênuos, puros ou sujos, assustadores ou divertidos - de qualquer maneira, nunca 
conscientes de si mesmos. Tais pontos de vista não são necessariamente ou inerentemente 
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 Nesta percepção da singularidade do que a serie On the Edge: Brazilian Film 

Experiments of the 1960s and Early 1970s revela, no que tange à formulação artística 

presente no contexto do movimento tropicalista brasileiro, Vimercati tece algumas 

coisideracaoes sobre dois cineastas, em especial, Rogério Sganzerla e Júlio 

Bressane:  

 

It is rare for avant-garde/experimental films to be traversed by the carnal 
immediacy that characterizes popular cinema. Theory usually eclipses 
libidinal fruition. But the work of Brazilian filmmakers Rogério Sganzerla and 
Júlio Bressane (showcased last summer at MoMA) represent a very rare and 
precious instances of avant-gardistic B movies in which popular appeal 
coexists with unconventional theoretical and poetic elaboration254 
(VIMERCATI, 2014, p.1). 

 

 Ao destacar Bressane e Sganzerla, o autor, referenda uma vertente do cinema 

brasileiro que interagia com a polifonia expressiva da Tropicália, que apresenta uma 

releitura do movimentos modernistas brasileiros dos anos de 1920, negando o 

purismo nacionalista impresso em Mario de Andrade, como lembra Monteiro “abrindo-

se generosamente (os críticos dirão “acriticamente”) ao que vem de fora, nutrindo-se 

na sensibilidade da arte pop diante daquilo que o mundo midiático e de massas podia 

oferecer (…)” e nas sua realizações “ convertendo o que os críticos mais sisudos 

chamariam de “lixo cultural” em tesouro a trabalhar.” (MONTEIRO, 2010, p. 211). Sem 

sombra de dúvida, estes dois cineastas representam essa abertura e um diálogo 

camarada em busca do novo e original, como destaca Xavier: 

 

Bressane, em parceria com Rogério Sganzerla, teve papel central nesta 
ruptura rumo à experimentação. Com isto, colocou-se num terreno de 
transformações que estavam em curso nas várias formas de expressão, 
quando os artistas promoveram a “passagem ao gesto”, dissolvendo os 
protocolos de distância próprios ao espetáculo e procurando uma interação 
provocativa com os seus respectivos públicos (XAVIER, 2006, p. 5). 

 

                                                           
discriminatórios, eles simplesmente refletem uma cultura ocidental que mais vezes se impôs nos outros. 
Por outro lado, as culturas que tiveram de lidar, resistir ou lutar contra influxos estrangeiros são 
apresentadas com possibilidades únicas e sinergéticas que são antropologicamente indisponíveis para 
culturas dominantes. O DNA cultural do Brasil é, neste caso, um exemplo. 
254 Tradução livre da autora: É raro que filmes vanguardistas / experimentais sejam atravessados pelo 

imediatismo carnal que caracteriza o cinema popular. A teoria geralmente contrasta a fruição libidinária. 
Mas o trabalho dos cineastas brasileiros Rogério Sganzerla e Júlio Bressane (exibido no verão passado 
no MoMA) representam exemplos raríssimos e preciosos de filmes B vanguardistas em que o apelo 
popular coexiste com a elaboração teórica e poética não convencional. 
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 Vimercati, aponta no intuito de elucidar o leitor, que as instalações de Helio 

Oiticica foram um marco de encontro para esses cineastas, entre outros artistas, na 

deflagração do movimento tropicalista:  

 

As the Sixties neared their turbulent end, Brazil witnessed its own version of 
countercultural upheaval, which, in tune with the country's history, was of a 
polyphonic and crossbreeding kind. Named after an art installation by Hélio 
Oiticica, Tropicália was both an umbrella term under which a multitude of “cre-
active” practices found refuge, and the name by which that cultural chapter of 
Brazilian history is now remembered.  
Oiticica's installation was a porous, conceptual journey to be physically 
experienced; an allegorical trip through the many faces of Brazil that, from the 
slums, brought you in front of a TV set. The labyrinthine dimension and its 
multi-layered possibilities were reflected in the diversity that the movement it 
was named after produced. Music electrified the folk tradition, theatre merged 
the ritual with the experimental and cinema was traversed by violent 
shockwaves, dialectically opposed yet part of the same magmatic whole255 
(VIMERCATI, 2014, p. 1). 

 

 Nesta perspectiva, Xavier aponta que na “constelação tropicalista que emerge 

em 1967-68 marca uma convergência estética e política que, portanto, tinha lastro na 

experiência brasileira, como bem mostra a especial dinâmica cultural daquele 

momento, reunindo diversas áreas.”, pois a Tropicália se desenvolve na música, no 

teatro , na poesia, e cinema - onde o impactante recurso de “justaposições 

inesperadas propicia um retorno de experiências antes mantidas a distância do 

cinema de autor, como a comédia popular (caso de O bandido da luz vermelha, 

Sganzerla, 1968), num contexto em que o autor descarta a matriz romântica de 

autonomia e pureza” (XAVIER, 2006, p. 7 e 8).  Portanto, o autor nos aponta ainda 

que “com o tropicalismo, abriu-se um ciclo de experimentação na seara do cinema 

que se desdobrou em propostas de ruptura em setores distintos: na área do longa-

metragem (em filmes ligados ao que se rotulou de “cinema marginal” (…)”, bem como 

no que refere ao curta-metragem, através de ”novas linguagens e questionamentos 

radicais do documentário convencional” (XAVIER, 2006, p.8). 

                                                           
255 Tradução da livre da autora: À medida que os anos sessenta se aproximavam de seu fim turbulento, 

o Brasil testemunhou sua própria versão de agitação contracultural, que, em sintonia com a história do 
país, era de tipo polifônico e cruzado. Nomeado após uma instalação de arte por Hélio Oiticica, 
Tropicália era um termo guarda-chuva sob o qual uma multidão de práticas "criativas" encontrou refúgio 
e o nome pelo qual esse capítulo cultural da história brasileira é agora lembrado. A instalação de Oiticica 
foi uma viagem porosa e conceitual para ser fisicamente experiente; uma viagem alegórica através dos 
muitos rostos do Brasil que, das favelas, levam você à frente de um aparelho de TV. A dimensão 
labiríntica e suas possibilidades de múltiplas camadas se refletiram na diversidade com a qual o 
movimento foi nomeado depois produzido. A música eletrificou a tradição popular, o teatro combinou o 
ritual com o experimental e o cinema foi atravessado por ondas de choque violentas, dialeticamente 
opostas, mas parte do mesmo todo magmático.  
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 Em agosto de 2015, Michael Sragow publica no blog da Film Comment Deep 

Focus: The Second Mother, uma resenha crítica, sobre Que horas ela volta? (2015) 

da cineasta Anna Muylaerte. O filme que foi premiado no festival Sundance e teve 

uma recepção quase afetiva em todas as resenhas que encontramos - mesmo nas 

informativas. Sragow centra a sua análise no argumento do filme, desenvolvendo - eu 

diria até, contando o filme aos espectadores, à medida em ele que vai tecendo 

comentários sobre o caráter das relações presentes no filme, em especial da 

empregada com o filho da patroa, da empregada com a patroa, da empregada com 

sua filha biológica, dos patrões com a filha da empregada. E, assim, inicia a 

apresentação do filme:     

 

In this sharp, unpredictable Brazilian comedy-drama, the writer co-director 
Anna Muylaert creates (…) piercing moments as she depicts salt-of-the-earth 
Val (Regina Casé) confronting her ambitious college-age daughter, Jessica 
(Camila Márdila), after a 10-year estrangement. This movie has robust verve 
and visual originality, as well as complex social awareness256 (SRAGOW, 
2014, p.1) 

 

 Sragow, em sua análise quase psicológica, apresenta o elemento cênico do 

filme, no que tange a sua locação, como um aspecto que remete a metáforas precisas 

às relações e tensões que se dão em Que Horas Ela Volta?  

 

Lightly and semi-satirically, the movie depicts how an upper-middle-class 
household runs like a small industrial plant, designed to support the bosses 
and to aid the raising—or the coddling—of their offspring. A woman younger 
than Val helps her with heavier cleaning, like window washing and vacuuming, 
and male workers appear on command to tend the garden or maintain the 
pool and the building. Val has become almost reflexively obedient. She 
accepts without question the boundaries placed on her enjoyment of the 
house. (…) In an unpretentious stroke of brilliance, Muylaert uses haute-
bourgeois architecture and rituals to provide visual structure for her comedy 
and drama. The long thin hallway leading to the family bedrooms resembles 
a backstage corridor, with each door holding the promise of intrigue257 
(SRAGOW, 2014, p.1) 

                                                           
256 Tradução livre da autora: Nesse agitado e imprevisível comédia dramática brasileira, a escritora e 

diretora Anna Muylaert cria momentos de profundos (…), enquanto ela retrata a legitima Val (Regina 
Casé) confrontando sua ambiciosa filha em idade universitária, Jessica (Camila Márdila), depois um 
estranhamento de 10 anos. Este filme tem uma verve robusta e visual, bem como uma consciência 
social complexa.  
257 Tradução livre da autora: De forma leve e semi-satírica, o filme descreve como uma casa de classe 

média alta funciona como uma pequena fábrica industrial, projetada para apoiar os patrões e para 
auxiliar a elevação - ou a devastação - de sua prole. Uma mulher mais nova do que Val ajuda-a com 
uma limpeza mais pesada, como a lavagem de janelas e a aspiração, e os trabalhadores masculinos 
aparecem no comando para cuidar do jardim ou manter a piscina e o prédio. Val tornou-se quase 
reflexivamente obediente. Ela aceita sem questionar os limites colocados em seu gozo da casa. (…) 
Com uma onda de brilho despretensiosa, Muylaert usa arquitetura e rituais de alta burguesia para 
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 Na edição de março/abril da Film Comment de 2016, conforme os padrões para 

texto breves da secção Short Takes, registramos uma resenha sobre Boi Neon,  filme 

de Gabriel Mascaro. Violeta Lucca assina Short Takes: Neon Bull, que apresenta uma 

sinopse do filme e centra a análise no protagonista Iremar. Abre sua reflexão 

enquadrando o filme com a seguinte frase: “with scalpel-like precision, Gabriel 

Mascaro’s second narrative feature frankly yet effortlessly explores sexuality, 

environmental issues, and suffering both human and animal”258 (2016, p.1) 

 A crítica tece elogios à atuação do brasileiro Juliano Cazarré - por sua 

autenticidade nas ações cênicas, ao representar Iremar em suas atividades diversas 

“at a vaquejada, Brazil’s traditional rodeo, shoveling manure and chalking bulls’ tails 

before they’re shunted into the ring”259 (LUCCA,2016, p.1) e segue dissecando os 

movimentos do personagem, que é conduzido e colorido em cena - pela direção de   

Gabriel Mascaro, na medida de suas atividades e/ou desejos, como no trecho a seguir:  

 

Aside from an ill-advised get-rich-quick scheme that involves stealing semen 
from a pedigreed stallion, he spends his free time designing and sewing 
glittery spandex apparel for women. He even draws clothes on the models in 
a co-worker’s nudie mag—a perfect micro-expression of the film’s ability to 
undermine and complicate obvious signifiers of sexuality. Back at camp, he’s 
on family terms with Galega (Maeve Jinkings), a dancer who dons a horse 
head for her not-quite-striptease post-rodeo act, and her daughter Cacá (Aline 
Santana), whom she treats like a little sister. Their quarrels and camaraderie 
perfectly express what it’s like to live in profound dysfunction without any 
sense of pity or histrionics. 
Iremar is only truly apart from his makeshift family in a crucial scene where he 
visits a textile factory at night. Sensually rubbing his hands over the 
machinery, his tour culminates with bedding the heavily pregnant security 
guard who let him in260 (LUCCA, 2016, p. 1). 

                                                           
proporcionar estrutura visual para sua comédia e drama. O corredor longo e longo que leva aos quartos 
da família se assemelha a um corredor de bastidores, com cada porta segurando a promessa de intriga. 
258 258 Tradução livre da autora: Com uma precisão semelhante a bisturi, a segunda narrativa de 

Gabriel Mascaro mostra, francamente e sem esforço, a sexualidade, questões ambientais e o 
sofrimento humano e animal. 
259 Tradução livre da autora: uma vaquejada, o rodeio tradicional do Brasil, o estrume de palha e as 

caudas dos touros antes de serem derrubadas no ringue. 
260 Tradução livre da autora: Além de um esquema ilegal, rápido e de risco-alto, que envolve o roubo 

de sêmen de um garanhão pedigree, ele passa seu tempo livre projetando e costurando roupas de 
spandex brilhantes para mulheres. Ele mesmo tira os modelos das roupas na revista de nudez de um 
colega de trabalho - uma micro-expressão perfeita da capacidade do filme de minar e complicar os 
significantes óbvios da sexualidade. De volta ao acampamento, ele está em termos familiares com 
Galega (Maeve Jinkings), uma dançarina que veste uma cabeça de cavalo para o seu ato de quase 
striptease pós-rodeio, e sua filha Cacá (Aline Santana), a quem ela trata como uma irmãzinha. Suas 
brigas e camaradagem expressam perfeitamente o que é viver em profunda disfunção sem qualquer 
senso de piedade ou histriônica. Iremar é apenas verdadeiramente diferente de sua família improvisada 
em uma cena crucial onde ele visita uma fábrica de têxteis à noite. Manipulando sensualmente as mãos 
sobre a maquinária, sua turnê culmina na cama da guarda de segurança grávida que o deixou entrar. 
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 A resenha de Eugene Hernandez intitulada Cannes Dispatch # 3: Julieta e 

Aquário, publicada em 17 de maio de 2016, em que discorre sobre dois filmes (um 

deles brasileiro) presentes na competição da 69ª edição do Festival de Cannes, e que 

tem por eixo comum protagonistas mulheres maduras em narrativas com força 

dramática inovadora. Sragow Hernadez  (2016, p.1) destaca que, no sétimo dia da 

competição, “began with the first showing of Pedro Almodóvar’s Julieta, and then in 

the afternoon, a screening of Kleber Mendonça Filho’s Aquarius was marked by a 

political demonstration and then a lengthy standing ovation for its stunning lead 

performance”261.  

 Enquanto o 20º filme de Pedro Almodóvar apresenta um estudo profundo e em 

dinâmico da família, da culpa e do envelhecer, no qual captara a batalha de Julieta ao 

enfrentar o abandono e a tragédia, o segundo longa-metragem de Kleber Mendonça 

Filho retrata uma impressionante narrativa de uma mulher de sessenta e poucos anos, 

em um edifício decadente, envoltos nos temas da especulação imobiliária, consumo 

de massa, comunidade, gentrificação e envelhecimento.  

 Ao tratar do filme brasileiro, o crítico oscila entre apresentar observações 

estéticas e estilísticas e descrever o impacto que gerou no público e nos que têm 

apreço ao cinema brasileiro, a manifestação silenciosa da equipe representante de 

Aquarius em Cannes, denunciando o golpe de estado em curso no Brasil naquele 

momento (HERNANDEZ, 2016, p.1).  Em grande parte, o aspecto político acerca do 

filme tem mais espaço, O que nos faz apresentar algumas dessas considerações, 

pensando no papel que um filme - ou uma obra de arte, pode ter. lembrei do caso de 

Versos Satânicos de Salman Rushdie em 1989 - guardada as diferenças e 

intensidades. No entanto, o burburinho no entorno de Aquarius fala do cinema 

brasileiro e mesmo que menos pela imagem-movimento. Mas trata de um cinema com 

uma indústria insipiente, uma comunidade de redes e pouco profissionalizada, por 

exemplo, financiada em grande parte por incentivos fiscais públicos e privados, a qual 

não é indiferente (sem nenhum consenso de posições) quando hà mudanças políticas, 

principalmente no âmbito da Cultura. Tal fato ou aspecto é importante para quem 

aprecia o cinema brasileiro, pois ajuda a compreender seu contexto de produção. 

                                                           
261 Tradução livre da autora: começou com a primeira exibição da Julieta de Pedro Almodóvar, e depois 

à tarde, uma projeção de Aquário de Kleber Mendonça Filho foi marcado por uma demonstração política 
e depois por uma longa ovação de pé pela impressionante performance da protagonista. 
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Acredito que este seja, em parte, o motivo do interesse internacional na polêmica. 

Alem, é claro, do mercado - da venda da informação. 

 Em outubro de 2016, No blog da revista Film Comments, registramos uma 

resenha do New York Film Festival: The Aquarius Letters. tratando especificamente 

de Aquarius, que chegava as telas do 54º  Nova York Film Festival nos dias 9 e 11 de 

outubro de 2016, após uma aclamada estréia em Cannes, repleta de agitação política 

diante dos indícios de golpe de Estado em curso no Brasil; somado a isso, havia uma 

controvérsia política sobre a chance frustrada do filme de vencer o Oscar. Neste 

contexto, a crítica da Film Comment, Yonca Talu, publicou um diálogo em formato de 

carta correspondida com o diretor de Aquarius, Kleber Mendonça Filho, sobre seu 

filme e as experiências recentes. Desta troca, reproduziremos, a seguir, alguns 

trechos que entendemos evidenciar como a crítica da revista percebeu Aquarius e seu 

momento, bem como a expressao/impressão do cineasta. Na integra, o aceno inicial 

de Talu:  

 

Dear Kleber, 
Going back to the roots of communication seems like an exciting way of talking 
about a film that deals so much with memory and the vestiges of time. In fact, 
I keep thinking of T.S. Eliot’s concept of the “historical sense” in trying to wrap 
my head around Aquarius. In Eliot’s words, this is the “perception, not only of 
the pastness of the past, but of its presence.” For me, Aquarius is exactly 
about this idea of the co-existence of the present and the past in regard to 
personal history. Clara’s whole struggle is shaped by the belief that the simple 
act of remembrance can trigger transformation, and revitalize a tarnished 
present that has been deprived of its essence, of its “historical sense,” so to 
speak. 
The film has sparked a lot of introspection for me, but I would like to seize the 
moment by asking you to walk me through your experience of releasing the 
film in Brazil and all the controversy that has surrounded it, including the 
censorship and the Oscar selection process. In some ways, Clara’s journey of 
resistance in the film has found a counterpart in your personal journey as a 
filmmaker, while also echoing, in a fictional realm, the impeachment process 
that has paralyzed and polarized your country for months. 
I am fascinated by this mise en abyme effect that your film has produced, and 
the questions it brings up about the interplay of reality and fiction in cinema. 
As a filmmaker, how do you go about fictionalizing tensions you perceive in 
society, and what do you make of the fusion of fiction and reality that has 
emerged around Aquarius? 
Yonca262 

                                                           
262 Querido Kleber, 

Voltando às raízes da comunicação parece ser uma forma emocionante de falar sobre um filme que 
lida tanto com a memória e os vestígios do tempo. Na verdade, continuo pensando em T.S. O conceito 
de Eliot do "sentido histórico" na tentativa de envolver minha cabeça em torno de Aquarius. Nas 
palavras de Eliot, esta é a "percepção, não apenas da pastoral do passado, mas da sua presença". 
Para mim, Aquarius é exatamente sobre essa idéia da coexistência do presente e do passado em 
relação à história pessoal. A luta total de Clara é moldada pela crença de que o simples ato de 
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 Na carta, percebe-se o respeito de Talu (2016, p. 1) pelo cineasta e de certa 

solidariedade; no entanto, ao invés de deixar a situação e polêmica no lugar comum, 

traz à tona como elemento de reflexão, quando cita T.S. Elliot, e, também, ao final, 

quando desafia o cineasta. De sua resposta - que narra sua experiência e ponto de 

vista, destacamos alguns pontos, que consideramos pertinentes ao campo do cinema:  

 

Dear Yonca, 
(…) Then again, for every negative reaction, there was and still is a couple of 
positive ones, and the path to the release of Aquarius was paved with this 
huge political and human energy, a cloud of ideas and admiration that seemed 
to grow bigger every time the film was screened in an international film festival 
prior to its Brazilian release date. These screenings were attended by many 
Brazilians who would go online and rave about the film. It happened in Sydney, 
Munich, Paris, Lima; it just made the whole film grow. (…)  
I have to say that a whole history of film and censorship came to mind during 
that episode (…) I also thought of Jose Mojica Marins (Zé do Caixão), 
Verhoeven, De Palma, and also, inevitably, the dictatorship years, when I was 
a child, in the ’70s, a time when I was not allowed to see Sonia Braga’s films 
in cinemas because they were all rated 18, sometimes with cuts made by the 
Departamento de Censura. 
Kleber263 

 

 Em tréplica a resposta de Kleber Mendonça Filho, Talu tece considerações 

acerca da resposta e das impressões do cineasta, declarando que: 

 

                                                           
lembrança pode desencadear a transformação e revitalizar um presente manchado que foi privado da 
sua essência, do seu "sentido histórico", por assim dizer. 
O filme provocou muita introspecção para mim, mas gostaria de aproveitar o momento, pedindo que 
você me guie pela experiência de lançar o filme no Brasil e toda a controvérsia que o cercou, incluindo 
a censura e a seleção do Oscar processo. De certa forma, a jornada de resistência de Clara no filme 
encontrou uma contrapartida na sua jornada pessoal como cineasta, ao mesmo tempo em que ecoou, 
em um campo de ficção, o processo de impeachment que paralisou e polarizou seu país há meses. 
Estou fascinado com este efeito de mise en abyme que seu filme produziu e as questões que ele traz 
sobre a interação da realidade e da ficção no cinema.  
Como cineasta, como você faz a ficção das tensões que você percebe na sociedade e o que você faz 
da fusão da ficção e da realidade que emergiu em torno de Aquarius? 
Yonca  
263 Tradução livre da autora: Querida Yonka, (…) Então, novamente, por cada reação negativa, houve 

e ainda há algumas positivas, e o caminho para o lançamento de Aquarius foi pavimentado com essa 
enorme energia política e humana, uma nuvem de ideias e admiração que parecia crescer cada vez 
mais que o filme era exibido em um festival de cinema internacional antes da data de lançamento 
brasileira. Essas exibições foram acompanhadas por muitos brasileiros que entravam online e 
divagavam sobre o filme. Aconteceu em Sydney, Munique, Paris, Lima; e acabou de fazer o filme inteiro 
crescer. (…) 
Eu tenho que dizer que toda a história do filme e da censura veio à mente durante esse episódio (…) 
Eu também pensei em José Mojica Marins (Zé do Caixão), Verhoeven, De Palma, e também, 
inevitavelmente, os anos da ditadura, quando eu era criança, nos anos 70, quando eu não tinha 
permissão para ver os filmes de Sonia Braga nos cinemas porque todos foram classificados 18, às 
vezes com cortes feitos pelo Departamento de Censura. Kleber. 
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For me, the most striking image of this occurs when she enters the archives 
and is confronted with that decaying mess: she is so small next to those 
mountains of files and yet she radiates a kind of spiritual strength that eclipses 
the brutality and perversion they contain. Perhaps it’s because of images like 
this that one is tempted to read allegorical meanings into your film264. 

 

 À parte a polêmica envolta em Aquarius, o que nos fez ressaltar esse texto foi 

seu caráter formal - que brinca com a comunicação ao tratar de seus ruídos, ao 

mesmo tempo que desenvolve uma possibilidade outra que não a entrevista para se 

dizer sobre determinado assunto, dada a intencionalidade prévia nas cartas. Mais sera 

dito sobre Aquarius, sob moldes mais clássicos em outras resenhas. 

 Hernandez narra o manifesto, enquanto testemunha ocular. Entendemos ser 

importante captar esse ponto de vista e o que ele nos conta desta performance:  

 

The director led a demonstration against the recent impeachment of Brazilian 
President Dilma Rousseff while standing alongside cast and crew at the top 
of the iconic red staircase leading into the theater. He and his colleagues held 
signs decrying the recent actions back home. “A coup took place in Brazil” and 
“The world cannot accept this illegitimate government,” read the simple black-
on-white signs. Inside the theater, the audience erupted in support of the 
protest and when Mendonça Filho entered the theater, they again exploded, 
cheering on the filmmaker and his cast and crew. A large banner was unfurled 
just a few rows in front of the screen as the crowd grew louder. “Stop coup in 
Brasil,” the green-on-white cloth sign read as more people held up signs. 
Festival director Thierry Frémaux introduced the name of the director over a 
microphone and the audience cheered in unison265 (HERNANDEZ, 2016, p.1). 

 

 A projeção que Aquarius angariou com a atitude em Cannes tem sabor agridoce 

pois não trouxe somente louros e sob, a perspectiva da máquina do cinema brasileiro, 

o momento referendava preocupações. Michael Gibbons apontava que demorou “20 

anos para a indústria cinematográfica brasileira se recuperar do colapso do 

financiamento cultural nos anos 90. Em apenas alguns dias, o novo governo interino 

                                                           
264 Tradução livre da autora: Para mim, a imagem mais marcante ocorre quando ela entra nos arquivos 

e é confrontada com essa bagunça decadente: ela é tão pequena ao lado dessas montanhas de 
arquivos e, no entanto, ela irradia uma espécie de força espiritual que eclipsa a brutalidade e perversão 
que eles contêm. Talvez seja devido a imagens como esta que sentimo-nos tentados a ler significados 
alegóricos em seu filme. 
265 Tradução livre da autora: O diretor liderou uma manifestação contra o recente processo de 

impedimento da presidente brasileira, Dilma Rousseff, enquanto estava ao lado do elenco e da equipe 
no topo da icônica escada vermelha que levava ao teatro. Ele e seus colegas mantiveram sinais 
criticando as ações recentes em casa. "Um golpe ocorreu no Brasil" e "O mundo não pode aceitar esse 
governo ilegítimo", leia os simples sinais de preto a branco. Dentro do teatro, o público entrou em 
erupção em apoio ao protesto e quando Mendonça Filho entrou no teatro eles voltaram a explodir, 
animando o cineasta e seu elenco e equipe. Uma grande bandeira foi desdobrada apenas algumas 
fileiras na frente da tela enquanto a multidão aumentava "Pare o golpe no Brasil", o letreiro verde-em-
branco, lido, como mais pessoas mantiveram sinais. O diretor do festival, Thierry Frémaux, apresentou 
o nome do diretor sobre um microfone e o público animou em uníssono. 
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já acabou com o Ministério da Cultura e eles insinuaram cortes radicais aos incentivos” 

(GIBBONS apud HERNANDEZ, 2016, p.1). 

 Na edição de setembro/outubro da Film Comment temos uma resenha de 

Yonca Talu sobre Aquarius, desta vez nos moldes da crítica tradicional, que vai 

desdobrando o argumento do filme em meio às construções formais do cineasta que 

o realizou. Ao mesmo tempo, anuncia o lançamento para 21 de outubro do filme 

Aquarius de Kleber Mendonça Filho, co-produção Brasil / França.  

 Talu (2016b) inicia apresentando o cineasta como um artista de brio, que 

escolhe seus temas atraído para a história e o caráter de seus personagens, 

carregando sua expressão visual de um humanismo intransigente que torna seu 

trabalho intrinsecamente político na atualidade. Para Talu (2016b, p.1), “With 

Aquarius, the filmmaker reaffirms his desire to address the contemporary tensions of 

Brazil, but does not ascribe explicit political ambitions to his film”266. Por isso, Clara, a 

resplandecente protagonista de Aquarios, plena de vida aos 65 anos, está destinada 

a ocupar o lugar entre as heroínas mais valentes e tenazes do cinema. 

 

From her sensuous, Bond Girl - like emergence from the ocean, to her 
morning exercise complete with taekwondo moves, Clara (Sônia Braga) 
conveys a warrior spirit even through her most ordinary actions. A widow and 
retired music critic, she leads a simple and leisurely existence in the Brazilian 
coastal town of Recife, immersed in lustful memories summoned by the tunes 
of her youth and the sunlight that shines through the large windows of her 
almost century-old apartment overlooking the beach. Engrossed in this 
luminous daydream, one could wish for Clara’s placid routine to constitute the 
entire film, but director Kleber Mendonça Filho has a trenchant tale of 
corporate malfeasance in store beneath his sensitively drawn portrait of an 
aging woman267 (TALU, 2016b, p.1).  

 

 Desta forma a crítica, que também é cineasta, apresenta a síntese/sinopse do 

filme.  Aos poucos, vai puxando os fios do filme e desencadeia uma tessitura com 

pontos de concepção, atuação, estéticos de uma versão construtiva de Aquarius. Talu 

                                                           
266 Tradução livre da autora: com Aquarius, o cineasta reafirma seu desejo de enfrentar as tensões 

contemporâneas do Brasil, mas não atribui ambições políticas explícitas ao seu filme.  
267 Tradução livre da autora: De sua sensual, Bond Girl - emergida do oceano, até o exercício da manhã 

completado com movimentos de taekwondo, Clara (Sônia Braga) transmite um espírito guerreiro 
mesmo através de suas ações mais comuns. Uma viúva e crítica de música aposentada, ela conduz 
uma existência simples e tranquila na cidade costeira brasileira de Recife, imersa em memórias 
luxuosas convocadas pelas músicas de sua juventude e a luz do sol que brilha através das grandes 
janelas de seu apartamento quase centenário com vista para a praia. Absorvida neste sonho luminoso, 
pode-se desejar que a rotina plácida de Clara constitua todo o filme, mas o diretor Kleber Mendonça 
Filho tem uma história vigorosa de malversação corporativa sob seu retrato desenhado sensivelmente 
de uma mulher envelhecida. 
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(2016b, p.1) parte do pressuposto que o espirituoso cineasta “(…) never imbues his 

narrative with darkness. Unembellished yet jovial, Aquarius is deep down a celebration 

of life—a life filled with invigorating Queen songs, Dionysian girls’ nights out, and loving 

family reunions”268. Ainda que remeta aos filmes neo-realistas por sua premissa 

argumentativa, pondera Talu (2016b), o filme de Mendonça Filho “draws on the color 

palette and mood of 1970s American cinema, the vibrant and lascivious films of Robert 

Altman and Brian De Palma, which the cinephile director grew up watching”269.   

 Contudo, afora a todas as análises que a crítica faz ao filme e a Mendonça 

Filho, quando refere-se a performance da atriz Sonia Braga, o tratamento ganha um 

tom mais alto, como evidencia-se no trecho a seguir:  

 

But most memorable of all is the ravishing Braga’s magnetic and unflinching 
performance. Achieving an uncanny blend of fragile serenity and ferocious 
intensity, Braga embodies a woman of all seasons: a poised and affectionate 
grandmother as much as she is a ruthless and sultry warrior. This icon of 
Brazilian cinema abandons herself to Mendonça’s camera with the generosity 
and enthusiasm of an actress who has been waiting for this role her entire life, 
and in the process lets us into Clara’s, and her own, multifaceted and inspiring 
sou270 (TALU, 2016b, p.1) 

 

3.4 ECOS E DISSONÂNCIAS NA CRÍTICA DE CINEMA BRASILEIRO EM NOVA 

IORQUE 

 

 É importante destacar que os filmes eleitos para as resenhas criticas e 

indicativas, em sua maioria, incluíram os eventos organizados pelas instituições 

pesquisadas, mesmo que a um primeiro olhar isso não fique evidente, pela presença 

de alguns filmes não pertencentes aos listados em nossa base de dados, levando em 

conta que durante doze anos nossa cartografia registrou 401 filmes exibidos, os quais 

muito dificilmente estariam todos referenciados por resenhas críticas na imprensa 

                                                           
268 Tradução livre da autora: (…) nunca impregna sua narrativa com escuridão. Despojado e ainda jovial, 

Aquarius é, no fundo, uma celebração da vida - uma vida cheia de revigorantes canções do Queen, 
dionisíacas noites de mulheres e amáveis encontros familiares. 
269 Tradução livre da autora: desenha a paleta de cores e o humor do cinema americano dos anos 1970, 

os filmes vibrantes e lascivos de Robert Altman e Brian De Palma, que o diretor cinéfilo cresceu 
assistindo. 
270 Tradução livre da autora: Mas o mais memorável de todos é a performance magnética e inabalável 

de Braga. Alcançando uma misteriosa mistura de serenidade frágil e intensidade feroz, Braga encarna 
uma mulher de todas as estações: uma avó equilibrada e afetuosa tanto quanto ela é uma guerreira 
implacável e sensual. Este ícone do cinema brasileiro se abandona à câmera de Mendonça com a 
generosidade e o entusiasmo de uma atriz que esperava esse papel de toda a sua vida e, no processo, 
nos deixa entrar em Clara e sua própria alma multifacetada e inspiradora. 
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nova-iorquina e os filmes criticados no The Times e na Film Comment, nos quais 

apenas uma pequena parte deles (12%) não está arrolado em nossa base de 

pesquisa. É interessante também notar que em ambos veículos de imprensa nem 

sempre as resenhas críticas são textos reflexivos extensos e/ou aprofundados sobre 

o tema, mas em geral tangiversam algum eixo e/ou aspecto do(s) filme(s) que referem. 

Contudo, o caráter das resenhas críticas na imprensa parte de princípios que visam 

democratizar e disseminar a leitura para o grande publico, aspecto que 

justifica/conforma limites de especialização do discurso. Afinal, o público do The Times 

e da Film Comment é amplo e diverso - mesmo que na revista o interesse seja focado 

no Cinema. Por tanto, vale considerar que: 

 

A democracia cultural pressupõe a existência não de um público único e 
uniforme, mas de vários públicos, no plural, com suas necessidades, suas 
aspirações próprias e seus modos particulares de consumo e fruição. Nesta 
nova perspectiva abandona-se uma visão unidirecional, terreno de certezas, 
onde se sabia que cultura deveria ser privilegiada, assumindo o universo da 
diversidade cultural, isto tanto no fazer quanto na recepção deste fazer. 
(BOTELHO, 2009, p. 1) 

 

 Nessa perspectiva, a diversidade e amplitude do público são passíveis de gerir 

a eleição dos filmes que serão criticados, por que verificamos que muitas destas 

escolhas ecoam tanto no The New York Times quanto na Film Comment. As 

justificativas são diversas, mas em geral atreladas à receptividade do filme, como 

trajetória premiada, indicação positiva (no meio de cinema e/ou pela critica 

especializada) ao longo dos festivais que passaram antes de serem exibidos em Nova 

Iorque ou mesmo a reputação do diretor do filme em questão, o que aponta que a 

crítica dos jornais não está longe do que ‘funciona’, no mercado de cinema, mesmo 

que por intermédio da fala e da critica especializada em cinema.  

 Nota-se que os críticos que escrevem sobre os filmes brasileiros são, em geral 

os mesmos, o que é de praxe nos meios de imprensas, os quais têm um número 

especifico de colunistas para determinada área, que por sua vez se revesam nas 

pautas. Agora, especialmente no caso do The New York Times, o nome do crítico 

Stephen Holden se sobressaiu. Num primeiro momento, levantamos a hipótese de 

que seria por que o critico tivesse trabalhando no Brasil, mas não era o caso; Holden 

é um dos mais preparados críticos do The Times, estando entre os três críticos oficiais 

do jornal desde 2000, diferentemente do segundo crítico que mais escreveu críticas 

sobre filmes brasileiros no jornal, Larry Rohter, um jornalista que atua em várias áreas 
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e que foi correspondente do The New York Times no Brasil, durante parte do período 

pesquisado. Outros críticos que assinam as resenhas analisadas do jornal são 

colaboradores. Na Film Comment, a produção das resenhas críticas pareceu mais 

equilibrada, pois as repetições numericamente são quase as mesmas, com vários 

críticos colaboradores da revista escrevendo sobre os filmes brasileiros.  

 Outro aspecto é a presença na crítica, tanto no The New York Times quanto na 

Film Comment, de comparações do cinema brasileiro - através de seus cineastas, 

mais com o cinema europeu e americano do que com o cinema latino-americano. Tal 

fato traz indicações tanto sobre a crítica americana em si quanto o cinema brasileiro 

por si, chamando a atenção que todas as comparações remetidas ao cinema brasileiro 

foram com o cinema europeu ou com o cinema americano, exceto por uma delas. 

Percebemos a referência no cinema europeu e americano, mais fortemente - seja por 

ser mais conhecido destes críticos, seja por ser mais valorada por estes. Contudo, 

pode também indicar que o cinema brasileiro - como talvez grande parte do cinema 

mundial, tenham suas referências primeiras e principais, no cinema europeu e norte-

americano. Afinal, foram estas as indústrias pioneiras e mais efetivamente bem-

sucedidas, mesmo que muito diferentes em diversos caminhos produtivos. E a 

ausência das referências comparativas com o cinema latino-americano, basea-se em 

uma menor interlocução destes. Mas vale lembrar que temos vários festivais latino-

americanos, nos quais o Brasil participa. Assim, não podemos pensar em um 

isolacionismo, pois não seria realista. E, ao contrário, os esforços nos últimos anos 

têm sido em congregar mais o cinema latino-americano. Ainda temos de considerar 

que a cultura brasileira é diversa da cultura latino americana em muitos aspectos - o 

que pode gerar um olhar imagético diferenciado em seus cineastas e, por conseguinte, 

uma diferente leitura da critica.  

 No que tange às temáticas abordadas, como ponto de reflexão da crítica, em 

geral, como já apontamos anteriormente, referem em grande maioria a desigualdade 

social brasileira. No entanto, sempre vista sob a tendência de um olhar otimista sobre 

o povo brasileiro, utilizando termos como ‘honesto’, ‘repleto de sonhos’; e, ao mesmo 

tempo, muitas outras vezes destacam a ‘falta-de-consciência’, a ‘resiliência’ da 

população brasileira, que em certa medida indica que enxergam o Brasil e os 

brasileiros ainda sob a figura do bom selvagem271. Outra referência que aprece em 

                                                           
271 Referindo ao conceito de Rousseau (1993) sobre os indivíduos que viviam em estado de natureza e 

exibiam qualidades superiores. 
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alguns momentos, tanto em análises do The Times quanto da Film Comment, é 

referente ao Tropicalismo - como um movimento cultural importante; que no caso 

deste eco, é previsível, pois não há como o crítico fugir desta temática.  

 Destacamos uma nota acima nesta partitura do ponto de vista da crítica, que 

surge a partir dos escritos sobre os filmes de Kleber Mendonça Filho, que reportam 

aos anos 2012 a 2016, quando se vislumbram ainda aquela perspectiva quase 

romântica acerca do potencial da nação brasileira. No entanto, de diferentes formas, 

os críticos apontam mudanças na sociedade e localizam essa transformações na 

identidade dos sujeitos/personagens retratados, por que “as velhas identidades, que 

por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas 

identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado” (HALL, 1999, p. 7).  

 Nos filmes retratados, há sempre uma ou outra presença de conflito racial, luta 

de classe, violência e pobreza, mas estas temáticas não estão inseridas nas narrativas 

levantando bandeiras escrachadas, aparecendo subliminares e/ou transversais no 

desenvolvimento dos argumentos, conferindo um caráter mais existencial e universal 

para esses temas. É importante observar que a violência de gênero, presente em 

alguns dos filmes criticados, não mereceu destaque - talvez pelo peso da questão ser 

menos digerível ao grande público; contudo, ressalvas sejam feitas às referências ao 

Brasil como um país extremamente machista.  

 Embora o Brasil seja retratado na maioria dos filmes como um cenário muito 

violento – e a violência está exposta em todas as esferas da sociedade e suas 

instituições, e os críticos reconheçam e destaquem essa faceta brasileira, em muitos 

momentos temos pistas de que permanece (para esses mesmos críticos) uma ideia 

sobre o Brasil como como um lugar onde os conflitos de classe/raça são camuflados. 

Por exemplo, um filme como Que horas ela volta? (traduzido para o inglês como 

Second Mother desloca um pouco - mas nem tanto o argumento do filme), no qual os 

críticos identificam o conflito da protagonista enquanto empregada em tempo integral 

vivendo na residência dos patrões e enquanto mãe vivendo longe da filha para poder 

sustentá-la, mas não adentram de forma categórica nas questões da exploração do 

trabalho presente no roteiro - as críticas giram suas ponderações em torno da 

conduta/postura dos personagens em relação ao patrimônio (casa) ou suas relações 

de afeto - opção compreensível por ser o locus de dramaticidade, mas que referenda 

uma condescendência com essa parte/questão da narrativa, na medida que constitui 
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um debate que remete aos resquícios arcaicos da dinâmica colonial da casa grande 

e senzala. 

 O elemento atuação aparece como eixo de muitas das resenhas - talvez por 

formação ou opção estilística, em que para atrizes e atores do cinema brasileiro são 

atribuídos grande parte da qualidade e/ou sucesso do filme, e às vezes mencionando 

a condução do diretor, mas não necessariamente. Coincidentemente ou não, em geral 

esses atores que foram ressaltados pela crítica são atores de renome no Brasil, alguns 

com prêmios em festivais internacionais. Assim, mais uma vez, identifica-se a crítica 

navegando na corrente.  

 Alguns filmes obtiveram resenhas em ambos os meios de comunicação, apesar 

de ser impossível determinar o que faz esses e não outros alcançarem essa dupla 

visibilidade. Ponderamos que os motivos podem estar relacionados a uma trajetória 

positiva ou de destaque nos festivais nacionais e internacionais, bem como pelas suas 

temáticas - que permeiam alguns debates na contemporaneidade. As produções que 

foram criticadas durante os anos de 2003 a 2016, tanto no The Times quando na Film 

Comment foram: Aquarius, Boi Neon, Cidade de Deus, Hoje eu quero voltar sozinho, 

Macunaíma, Ônibus 174, Que horas ela volta. O último filme citado, The Second 

Mother (na versão em inglês), trata sobre o trabalho doméstico - tema que no seu ano 

de lançamento teve sua legislação aprovada. Observamos que o debate também é 

recente nos Estados unidos (a primeira carta de direitos do(a) trabalhador(a) 

doméstico(a) foi aprovada somente em 29 de novembro de 2010 no Estado de Nova 

Iorque272); Ônibus 174 e Cidade de Deus debatem a violência brasileira, em especial 

no Rio de Janeiro e debatem  sobre a vulnerabilidade de menores diante esse 

contexto; Macunaíma, filme clássico que trata da brasilidade sob os cânones 

modernistas, revista no cinema sob a perspectiva dos tempos da ditadura militar nos 

Brasil;  Hoje eu quero voltar sozinho, que aborda a diversidade sob o ângulo do gênero 

e da deficiência na juventude; Boi Neon, que apresenta algumas facetas do universo 

rural do nordeste brasileiro - pouco conhecido na atualidade, bem como a temática 

das relações entre ser humano e animais; por fim, Aquarius, tocando na ferida aberta 

da moradia e da especulação imobiliária no Brasil, que também diz respeito aos 

americanos, principalmente depois do processo da Bolha Imobiliária vivida em 2008, 

mas também por que a moradia em cidades grandes como Nova Iorque configura o 

maior custo no orçamento familiar dos cidadãos comuns e sua manutenção um 

desafio diário diante um mercado ávido. 
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 Em quase todo período que analisamos, a imagem do Brasil pela imprensa nos 

Estados Unidos (vide matérias lidas na The Economics, The New York Times e Wall 

Street Journal) era de um pais em franco desenvolvimento econômico, politico e 

social, ponto de vista que de certa forma era reverberado também na resenhas desses 

críticos, que imaginavam um Brasil mais “higienizado” do que o Brasil do Cinema 

Novo, mais “civilizado”, mais “globalizado” na representação de brasilidade, presente 

nos filmes que analisam. Contudo, está implícito nas resenhas criticas que o Brasil 

ainda tem muito chão pela frente, por que a realidade brasileira é sempre vista como 

repleta de precariedades econômicas e idiossincrasias sociais.   

 Mesmo assim, a positividade sobre o cinema brasileiro se fez notar quase em 

uníssono, pois com raras exceções se lê afirmações negativas (que não chegam a 

10%). Mesmo que as criticas não preguem a excelência dos filmes brasileiros, em 

geral são otimistas e veem aspectos interessante na condução destes. Todavia, esse 

fato não surpreende tanto, pois estamos falando de filmes que tiveram uma boa 

repercussão - e em geral com base em suas qualidades, assim os críticos estariam 

apenas reverberando as belas facetas destas produções. 

 





4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Em um olhar amplo sobre a tese, em seus três momentos constitutivos, 

identifica-se que a trajetória deste circuito exibidor de filmes em Nova Iorque, durante 

os anos de 2003 a 2016, mostra sua relevância na circulação de cinema internacional, 

presente na cena cultural e urbana da cidade, em especial na segunda metade da 

primeira década do século XXI. O registro de sua cartografia, per si, contribui para a 

memória desta presença (sob o crivo das curadorias) aos interessados em cinema - 

saibam como por alguns anos foi possível efetivar um diálogo com a arte e a cultura 

brasileira, através desses filmes, que potencialmente sedimentam uma memória do 

cinema brasileiro em Nova Iorque. 

 Esse registro também aponta que no dialogo com o cinema brasileiro, por 

intermédio de seus filmes, no qual o papel das instituições culturais tem sido 

fundamental, por que no processo de curadoria e produção de seus eventos 

exibidores de filmes brasileiros ocorre constituição de acervo, o que configura 

possibilidades outras de visualização da obra em momentos futuros. Tais acervos 

constituem material passível de reflexão, em sua representação, inclusive no campo 

do mercado, nacional e internacional, pois, sob determinada perspectiva, agregam 

valor à obra quando passam a integrar o acervo permanente das instituições; 

inclusive, é um tema de pesquisa fértil para o campo das Artes, que ainda parece 

pouco explorado.  

 O mapa da exibição de filmes brasileiros em Nova Iorque de 2003 a 2016 

geograficamente abrange a parte central da cidade (Manhatan), mesmo que realize 

pequenas investidas no bairro brasileiro (Astoria). No entanto, ao analisarmos esse 

mapa socialmente, percebemos diversos vetores de contato com a populacao 

residente na cidade, pois ocorreram exibições em espaços culturais mais e menos 

restritos (universidades e museus respectivamente), mas também ocorreram em 

espaços públicos de grande amplitude, como o Central Park. Tais diferenças também 

constituem diferentes modos de ver e/ou diferentes públicos.  

 A descrição de inspiração etnográfica realizada nos indicou a presença, em 

cada instituição, de curadorias dedicadas e afiadas na pesquisa da produção recente 

(mesmo no caso do MoMA, que desde sempre esteve articulado com o Festival do 

Rio), visando um conjunto de filmes exibidos a cada evento com temáticas integradas 

em diversas nuances da cultura brasileira. Na perpectiva de Renato Ortiz (2006), que 
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compreende a noção de cultura em sua dinamicidade entre a dimensão política 

inerente às relações sociais, a regularidade com que o tema da música popular 

brasileira emerge como eixo norteador dos eventos reflete o papel desta na 

representação do Brasil - como algo genuíno positivo na cultura brasileira. Em 

contraponto, mas com similar regularidade, aparecem as temáticas da violência e da 

desigualdade social - nunca declaradas como fio condutor, talvez pelo aspecto 

negativo que gerem, referindo a um Brasil como nação ‘em situação de risco’ com um 

desafio complexo e um caminho longo a ser vencido e completado para chegar a sua 

autonomia plena.   

 Considerando o tempo e espaço de exibição na cidade de Nova Iorque os dois 

eventos principais em nossa pesquisa - MoMA exibindo 157 filmes durante uma 

década e do BRAFF-NY com 196 filmes em 12 anos, possuem pontos em comum que 

sintetizamos a seguir: a) manutenção de uma programação anual apresentando filmes 

de curta-metragem e de longa-metragem; b) configuravam-se enquanto ponto de 

encontro para brasileiros; c) exibiam as produções recentes de filmes brasileiros; d) 

presença nas projeções de atores/atrizes e diretores (as) dos filmes que participavam 

da edição; d) Quase todas suas atividades localizaram-se em Manhatan; e) suas 

produções foram realizadas por mulheres; f) contaram com patrocínio do Governo 

brasileiro em alguma medida. 

 Os outros programas presentes na pesquisa, Museum of Moving Image -MoMI, 

Film Society of the Lincon Center - FSLC e Columbia University, não são menos 

importantes e reveladores no desenho cartográfico, porém apresentam-se num 

espaço e tempo mais restrito, com intensidades oscilantes. No entanto, como 

questionou Barbero (2002, p.12): “quem disse que a cartografia só pode representar 

fronteiras e não construir imagens das relaçõees, dos entrelaçaamentos, dos 

caminhos em fuga e dos labirintos”. 

 As retrospectivas foram elementos importantes no todo cartográfico, 

configurando relevos de intensidade que possibilitaram a percepção de onde e como 

o olhar das curadorias se concentrou. Nesses diferentes retratos de cineastas 

brasileiros, o foco foi fixado majoritariamente em documentaristas - Eduardo Coutinho, 

Cao Guimarães, Gabriel Mascaro, mesmo considerando as extensas retrospectivas 

dos veteranos Carlos Diegues e Nelson Pereira dos Santos - diretores que realizam 

os dois tipos de cinema. A narrativa presente nessas retrospectivas alude 

fundamentalmente a três gerações: uma marcada pelo brilho da “velha guarda” do 
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cinema nacional, constituída de cineastas relacionados - cada qual em sua medida - 

ao cinema novo; uma segunda que busca o contraste entre arte e cinema como a de 

Guimarães; e por fim, uma terceira via que transita uma nova paleta de cores aliada a 

tecnologia - representada por Mascaro. Assim, no que concerne às retrospectivas está 

dado que o cinema brasileiro foi bem representado, afinal todos os cineastas 

destacados são reconhecidos pela qualidade e originalidade na maioria de seus filmes 

quando da produção destes.  

 Um detalhe que diz respeito aos títulos cinematográficos exibidos foi o 

surpreendente número mínimo de repetições (5%) destes, considerando que as 

curadorias trabalham na direção de pinçar a produção recente e de qualidade. Em 

alguns anos, somando-se os eventos, foram projetados mais de 40 filmes, entre curta-

metragens e longa-metragens. Relembramos aqui que essa gama de filmes constitui 

nossa cartografia, delineada pelas linhas fixas dos Programas, os quais em suas 

diversidades revelam tensões, intensidades, regularidades e desvios.  

 Na dinâmica interna da cartografia, emergiram resultados inesperados como a 

presença quase absoluta das mulheres nas curadorias desses eventos e outros 

imaginados, como a presença de mulheres diretoras participantes do circuito. No 

cruzamento dos dados obtidos na observação dos dados produzidos pela pesquisa 

documental, foi possível verificar que, na diversidade expressa no circuito exibidor de 

filmes brasileiros, nota-se uma subdivisão binária sobre os tipos de filmes, em 

avenidas paralelas - uma de Ficção e outra de Documentário. Neste aspecto, o 

resultado de 45% de presença de documentários no cômputo geral da exibição 

espelha um momento de crescimento deste tipo de filme no Brasil e no mundo. A 

presença de curta-metragens em quase todas as instituições estudadas referenda 

uma alternativa de visibilidade, para a maioria desses filmes, visto a dificuldade de 

exibir documentários. 

 Assim, o filme brasileiro que tem sido exibido em Nova Iorque abrange um olhar 

de Brasil voltado para as relações sociais presentes na cultura, ora no espaço urbano 

ora nos recônditos do interior brasileiro. Em geral, trata de temas universais, que 

ganham especificidade no contexto desse Brasil diverso.  

 Entendemos que a análise das resenhas críticas mostraram, mais uma vez, 

que a presença dos filmes brasileiros em Nova Iorque tem sido marcada por 

regularidades irregulares, ou seja, os filmes chegam e são exibidos na cidade, mas 

não há como prever ou prospectar quando ou quantos filmes serão exibidos. No 
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entanto, sabemos que em alguma medida serão exibidos. Então, uma questão 

importante que advém do estudo é a circulação do filme brasileiro em Nova Iorque, 

que apontou uma media de exibição de 30 filmes ao ano. 

 Considerando a gama de títulos elencados - mais de 400 filmes em 12 anos, e 

ponderando os critérios de escolha da critica diante da diversidade desse conjunto, 

podemos concluir que alguns são escolhidos em detrimentos dos outros, não de forma 

aleatória, mas também não de forma completamente orquestrada. A pesquisa indica 

que um filme com uma trajetória de sucesso em festivais, de um diretor conceituado 

e com boas criticas, tem as melhores chances de ser eleito para objeto de critica no 

exterior. Foi o caso da maioria dos filmes que receberam criticas: Aquarius, Que horas 

ela volta, Boi Neon, O som ao redor, Hoje eu quero voltar sozinho, entre os mais 

recentes.  

 Seguindo na mesma direção, em linhas gerais, temos a presença dos filmes 

brasileiros referidos na imprensa em Nova Iorque em caráter informativo. Contudo, 

em alguns casos, em formato de resenhas criticas, que versam sobre o universo dos 

filmes e de seus diretores. Neste caso, também grifamos um olhar sobre o Brasil, que 

quando veiculado no jornal ou na revista, possuem um potencial amplificador, muitas 

vezes formador de opinião e modos de pensar acerca do Brasil, estimulando o olhar 

do público nova-iorquino sobre o que ver e por que ver. Algumas vezes, inclusive, 

esse olhar rememora o próprio cinema brasileiro, ao destacar seus filmes, 

reconstruindo sua historia. Todavia, na perspectiva de que: 

 

As histórias devem compor a história hoje. Não mais História, mas Histórias. 
Histórias que podem abarcar – no caso nacional – uma quantidade 
expressiva de manifestações que permitam iluminar todas as esferas. A 
pluralidade detalha, dá tons característicos, contradiz, complementa. 
Preenche lacunas onde inexistem documentos. São complementares, 
conflitantes. Instalam tensões e não acordos homogêneos. É parte e é todo. 
Permitem pensar a história no plural. Não só como somatória, mas, ao 
contrário, como singularidade e experiência, como nos fala Koselleck, 
desmontando e pondo a nu as construções de “comunidades imaginadas” de 
que fala Benedict Anderson (2008) ao estudar justamente o nacionalismo. 
Contraste, tensão, contradição, complementação. Colorido, vivências, 
rupturas e permanências. (SCHVARZMAN, 2017, p.146)   

 

 Esse traçado identitário presente na cartografia é constituído pelas resenhas 

criticas que escolhem determinados filmes e configuram uma fala sobre o Brasil a 

partir da filmografia selecionada pelos curadores para compor o circuito de exibição 

de filmes brasileiros em Nova Iorque. Nessa interação mediada pela curadoria e pela 
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imprensa, identificamos leituras criticas no The New York Times e Film Comment 

sobre brasilidade(s) expressa(s) sob diversas roupagens nos filmes brasileiros que 

compõem nosso estudo. 

 Outro aspecto, acerca tanto do circuito exibidor e quanto do ponto de vista da 

crítica sobre os filmes brasileiros exibidos em Nova Iorque, presentes na tese, consiste 

na possibilidade de apontar caminhos para o mercado de cinema brasileiro em Nova 

Iorque. 

 O trajeto observado e estudado na tese, indicam que o futuro da exibicao de 

cinema em Nova Iorque ainda depende do desenvolvimento do cinema brasileiro, na 

medida em que em tempo de crescimento e incentivos à producao da cinematografia 

brasileira, o número de filmes assistidos foi maior; portanto, a visibilidade do cinema 

foi mais efetiva no exterior. No entanto, as novas formas de exibicao de filmes, por 

exemplo, em aplicativos como Netflix, Vimeo, entre outros, possibilitam ao estrangeiro 

uma outra via para ver e conhecer os filmes brasileiros. 
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ANEXO C - MoMA PRESS RELEASE PREMIÈRE BRAZIL 2004 
 

 
  

 

   MoMA PRESENTS CUTTING-EDGE CONTEMPORARY BRAZILIAN FILMS   
AT NEW YORK’S FILM FORUM  

  
Second Annual Series of Fiction and Documentary Films, Including World and U.S. Premieres,  
With Several Filmmakers in Attendance  
  
Premiere Brazil!  
  
June 23–29, 2004  
Film Forum, 209 West Houston Street, New York  
  
NEW YORK, May 20, 2004 — The Museum of Modern Art presents Premiere Brazil! its second annual 

exhibition of contemporary Brazilian cinema, June 23 through 29, 2004. This 11-film exhibition presents fiction 

and documentary work from Brazilian directors, including the world premiere of Joel Zito Araujo’s Filhas do 

Vento (Daughters of the Wind, 2004), and concludes with the landmark O Pagador de Promessas (The Given 

Word), which won director  

 Anselmo Duarte the Palme D’Or at the 1962 Cannes Film Festival. The exhibition is presented at Film Forum, 

209 West Houston Street, one of the temporary venues where MoMA is presenting film and media programs 

prior to the reopening of the Museum in midtown Manhattan on November 20. The exhibition was organized 

by Jytte Jensen, Curator, Department of Film and Media, The Museum of Modern Art, and Ilda Santiago, 

Director, Rio de Janeiro International Film Festival, in collaboration with The Brazilian Film Festival of Miami.  

In addition to presenting this year’s films at an alternative venue, Premiere Brazil! makes another novel 

departure by giving one-week runs to two of the features in the series: Filhas do Vento (Daughters of the 

Wind) and A Pessoa é para o que Nasce (Born to Be Blind, 2003), directed by Roberto Berliner. In Filhas do 

Vento (Daughters of the Wind) director Araujo, making his feature debut, assembled the largest cast of black 

actors ever seen in a Brazilian film to tell a complex story of redemption among sisters, mothers, and 

daughters. Araujo substitutes the slight, stereotypical roles usually played by black actors in Brazil’s most 

popular medium, the soap opera, for full, multifaceted characterizations while subversively employing many 

of the storytelling aspects of soap opera production to convey the story. A Pessoa é para o que Nasce (Born 

to Be Blind) is a deeply moving documentary of three sisters, all blind from birth, who eke out a living by 

singing on the streets of their native Campina Grande in northeastern Brazil. Over a 10-year period, debut 

director Berliner chronicles their ups and downs, from the mundane realities of waking up at home and getting 

dressed to an acclaimed festival performance before an audience of over 3,000 people, introduced by musical 

great Gilberto Gil. The film takes an interesting turn, however, when Berliner finds himself a part of the story 

he is filming.  

 
  

 

 

This year’s strong documentary strand continues with Guilherme Coelho’s Fala Tu (Lives of Rhyme, 

2003), a powerful film about three amateur musicians from Rio de Janeiro whose lives in the city’s slums, or 

favelas, give them the experiences and determination to develop their own version of rap with which to tell their 

stories. The subject of Silvio Tendler’s Glauber O Filme, Labirinto Do Brasil (Glauber the Movie, Labyrinth of 

Brazil, 2003) is Glauber Rocha, director, film critic, journalist, and controversial thinker, who died in 1981 at age 
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42, and whose contributions to Brazilian cinema elevated that country’s profile internationally. O Prisioneiro da 

Grade de Ferro (auto-retratos) (The Prisoner of the Iron Bars [Self-Portraits], 2003), directed by Paulo 

Sacramento, is a powerful account of the Brazilian penitentiary system as seen from the inside. A year before 

the demolition of the Carandiru Detention Center—the same prison fictionalized in Hector Babenco’s recent 

Carandiru (2003)—inmates learned how to use video cameras and started recording daily life inside the biggest 

jail in Latin America. The unprecedented access results in an immensely affecting story of desperation and hope 

in a prison filled beyond capacity—at its peak it housed over 7,000 inmates.   

Fiction features include the acclaimed Narradores De Javé (The Story Tellers, 2002), in which the 

prospect of flooding from a major dam project prompts the inhabitants of Javé to attempt writing a report on the 

great achievements in their small village’s history. Director Eliane Caffé crafts a celebration of storytelling in which 

the villagers recount tales about their lives and homes. In Deus é Brasileiro (God Is Brazilian, 2003), which has 

been a major box office success in its home country, veteran director Carlos Diegues envisions an irreverent 

road trip on which an eclectic trio must track down a substitute for God, who is taking a break from the daily grind 

of looking after Earth and its inhabitants. Set in Brazil’s northeast, with some spectacular countryside scenery, 

this playful film is also an intriguing take on the less stifling contemporary attitudes towards religion that prevail 

in this predominantly Catholic country. This year’s classic screening, Anselmo Duarte’s O Pagador de Promessas 

(The Given Word), is a searing indictment of the religious and social strictures in 1960s Brazil.  

There are also two shorts in the series: Um Caffé com Miécio (A Caffé with Miécio, 2003), a vigorous, 

affectionate, and inventive piece on portraitist and cartoonist Caffé, featuring an original composition by lionized 

singer/songwriter Caetano Veloso; and Quimera (2003), directed by Eryk Rocha and Tunga, an homage to the 

Surrealist tradition.  

“This year’s selection of the newest Brazilian films we present at Film Forum is particularly exciting and 

timely,” says Ms. Jensen. “Many of the films are world, U.S., or New York premieres, and it is especially gratifying 

that the series’ exposure and popularity in New York has prompted Joel Zito Araujo to entrust us with the world 

premiere of Filhas do Vento (Daughters of the Wind). We are casting a wide net with respect to genre and style, 

but all the films are prime examples of the newly revitalized energy pulsating through the Brazilian film industry 

on all levels—production, distribution, and financing.”  

Brazilian cinema has emerged in recent years through the imposition of screening and production quotas, 

as well as sheer talent, to occupy places in several critics’ “Best Of” lists, as well as attaining commercial success. 

MoMA’s extensive 1998 exhibition, the 70-title Cinema Novo and Beyond, was the most comprehensive series 

of Brazilian films ever screened in the United States. Since then, a number of factors have combined 

to elevate the profile of Brazilian cinema worldwide: state-supported financial incentives to 

encourage local film production; the increased popularity of the Rio de Janeiro International Film 

Festival and the Brazilian Film Festival of Miami; the emergence of several new talents; and the 

consolidation of the reputations of other, more established directors. In Premiere Brazil! MoMA 

presents an annual film exhibition whose title is drawn from a sidebar of the Rio festival that presents 

the most original and accomplished new films from a country that is becoming as well-known for its 

accomplishments on the screen as in the fields of music and soccer.  
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Premiere Brazil! is a collaboration between The Department of Film and Media, The Museum of Modern Art, 

New York, and Festival do Rio in association with The Brazilian Film Festival of Miami.   
We are grateful to The International Council of The Museum of Modern Art for their support. Special thanks to 

Film Forum.  
Hotels courtesy of Millennium Hotels and Resorts.  
This release and downloadable hi-res images are available at www.moma.org/press   

  

  
#    #   #  

  

  

  

  
No. 15  
Press Contact: Paul Power, (212) 708-9847, or paul_power@moma.org  
MoMA Film at Film Forum, 209 West Houston Street (between Sixth Avenue and Varick Street), New York NY 

10014.  
  

 Box Office Hours: Monday through Sunday, 12:30–10:30 p.m.  
 Daily Admission:  $10, $5 Film Forum members and children under 12. MoMA members free with valid membership card. Seniors may attend 

Mon-Fri  
 matinees (i.e. commencing before 5:00 p.m.) for $5.  
Ticketing:  Cash sales of tickets are available only at the Film Forum box office during box office hours only on day of show 

(note exception for MoMA members). Film tickets will not be distributed at MoMA QNS. Tickets may be 
purchased online at www.filmforum.com up to seven days in advance (does not apply to MoMA members). 
There is a $1 service charge for online tickets. A limited number of tickets for each film will be available to 
MoMA members three days in advance of each screening at the Film Forum box office. There is no charge to 
MoMA members for this service. For information on the daily film schedule, the public may call the Film Forum 
box office recording at  (212) 727-8110.  

Subway:  ● 1 or 9 Local train to Houston St station. Walk east on Houston St for Film Forum  
● A, C, E and B, D, F, V trains to West 4th St station.  Walk 4 blocks south on Sixth Ave to Houston St 

and then one block west for Film Forum.  
● C or E train to Spring St station. Walk 4 blocks north on Sixth Ave to Houston St and then one block 
west for Film Forum.  

Bus:  ●  7th Avenue/Varick Street M20 downtown to Houston St; Sixth Ave M6 uptown to Houston St; M1 to Park 
Avenue and 23 St.; M101,  
M102, or M103 to Third Avenue and 23 St.  
●  Crosstown M5 and M21, both of which stop on West Houston Street at Film Forum. 

For detailed program information go to www.moma.org or www.filmforum.com.  
  

  

  

  

  
PREMIERE BRAZIL!  

  
SCREENING SCHEDULE  
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Wednesday, June 23  
   
1:00 p.m.  
  

Quimera. 2003. Brazil. Directed by Eryk Rocha and Tunga. With Tunga.  
The young filmmaker Eryk Rocha and internationally celebrated sculptor Tunga 
have crafted an engaging homage to the Surrealist tradition. Using as inspiration 
the Greek Chimera—a mythological hybrid of man and animal—they create a 
strongly affecting, dreamlike, and purely visual mental exchange. 15 min. U.S. 
PREMIERE  
Fala Tu (Lives of Rhyme). 2003. Brazil. Directed by Guilherme Coelho.   
Far from the MTV version of rap, Fala Tu is a street-level view of three people 
who live and breathe rap, and whose lives and experiences are expressed in how 
they write and sing. These resilient amateur musicians, two men and one woman, 
struggle to survive in the slums of Rio de Janeiro. The filmmaker’s rapport with his 
three protagonists gives him access to unguarded moments, as he accompanies 
them through a year of ups and downs around the city, in their workplaces, in 
various pirate radio stations, at religious ceremonies, during family gatherings, 
and in their private homes. This documentary provides rare insight into what it 
takes to try and make something of your life in one of Rio’s poor favelas. In 
Portuguese, English subtitles. 74 min. NEW  
YORK PREMIERE  

   
3:00 p.m.  O prisioneiro da grade de ferro [auto-retratos] (The Prisoner of the Iron Bars 

[SelfPortraits]). 2003. Brazil. Directed by Paulo Sacramento.   
A year before the demolition of Brazil’s Carandiru Detention Center (the same 
prison fictionalized in the recent film Carandiru, by Brazilian director Hector 
Babenco), inmates were taught how to use video cameras and started recording 
daily life inside the biggest jail in Latin America. Shot during one year by a crew of 
professional filmmakers and prisoners, the film offers an unprecedented look 
inside the Brazilian prison system. This fascinating series of portraits—and self-
portraits—captures immensely affecting stories of desperation and hope in a 
prison filled beyond capacity.  In Portuguese, English subtitles. 123 min.   

   
5:30 p.m.  Glauber o filme, labirinto do Brasil (Glauber the Movie, Labyrinth of Brazil). 

2003. Brazil.  
Directed by Silvio Tendler.   
Structured around Glauber Rocha’s huge public funeral in Rio de Janeiro’s Lage 
Park, this documentary features interviews with some of his friends and 
colleagues about the life and death of an artist who—perhaps more than anyone 
else—gave Brazilian cinema its identity. Leading the early 1960s Cinema Novo 
movement, Glauber Rocha’s exuberant, revolutionary personality tied him 
intimately to the life of his country; his premature death in 1981 is still an 
emotional issue for many Brazilians. Withheld for eighteen years, this tribute to 
the mythical filmmaker, critic, and provocative and controversial thinker is as 
grand and intimate as the artist and his continuing influence. In Portuguese, 
English subtitles. 100 min. NEW YORK PREMIERE  

   
  

  
8:00 p.m.  A pessoa é Para o que nasce (Born to Be Blind). 2003. Brazil. Directed by 

Roberto Berliner.  Berliner’s debut documentary feature tells a complex tale of love 
and death, anguish and art. Three blind sisters have been eking out a living for 
years by singing in the streets of Campina Grande in northeastern Brazil. The 
filmmaker immerses us in daily lives and routines with scenes of moving intimacy as 
the sisters, linked by their extraordinary twist of fate, somehow manage to get by. 
When, early in the film, the sisters tell their stories one by one, their accounts are 
accompanied by an extraordinarily inventive use of music; the entire film pulses with 
rhythm as the sisters’ lives transition from obscurity to fame, finally coming full circle. 
This surprising film implicitly deals with the filmmaker’s relationship with and 
commitment to his subjects over several years, and documents how the act of 
filming someone changes everything.  In Portuguese, English subtitles.  
84 min. U.S. PREMIERE  
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10:00 p.m.  Filhas do Vento (Daughters of the Wind). 2004. Brazil. Directed by Joel Zito 
Araujo. With Milton Goncalves, Ruth de Souza, Lea Garcia, Maria Ceica.   
Assembling the largest cast of black actors ever seen in a Brazilian film, this first 
fiction feature film by acclaimed documentarian Araujo is a moving and complex 
story about redemption between sisters, mothers, and daughters. The film tells the 
stories of the female protagonists, starting at a funeral in the present and traversing 
back and forth between contemporary time and the 1960s and ‘70s. The film 
touches upon themes pertinent to women everywhere, but in small-town Brazil the 
ghosts of slavery and racism linger and affect the characters’ lives in subtle ways. In 
a brilliant piece of political and social storytelling, the filmmaker substitutes the 
stereotypical roles usually played by black actors in Brazil’s most popular medium, 
the soap opera, for full, multifaceted characterizations—even as he cleverly employs 
many of the telenovella’s methods of  
communicating to wide audiences. In Portuguese, English subtitles. 85 min. 
WORLD PREMIERE  

  

  
Thursday, June 24  
   
1:00 p.m.     
  

O Pagador de Promessas (The Given Word). 1962. Brazil. Directed by Anselmo 
Duarte. With Leonardo Villar, Glória Menezes, Dionísio Azevedo, Norma Bengell, 
Geraldo Del Rey, Roberto Ferreira.   
With searing black and white cinematography (by Chick Fowle) this tremendously 
moving tale carries a strong political and social punch. In its commitment to the 
individual against the powers that be it is as relevant today as when it was awarded 
the 1962 Palme D’Or in Cannes. The film was championed by François Truffaut on 
the jury and beat out such contenders as Federico Fellini, Luchino Visconti, 
Michelangelo Antonioni, Luis Buñuel, and Robert Bresson. 1962 became a 
fundamental year for Brazilian Cinema because of the national impact of the 
European recognition. Ze is an exceedingly poor man from the Brazilian backlands. 
His most prized possession is his donkey. When his donkey falls terminally ill, Ze 
makes a promise to God. If his donkey recovers, he will carry a cross—like Jesus—
all the way from the backlands to the state capital. When the miracle happens, Ze 
leaves on his journey. He makes it to the church, but there is a problem. The priest 
refuses to accept the cross once he hears the reason for such sacrifice and in short 
time the peasant’s mission is turned into a media circus, misinterpreted by 
everyone. In Portuguese, English subtitles. 98 min.  

3:00 p.m.     
  

Filhas do Vento (Daughters of the Wind). See Wednesday, June 23, 10:00 p.m.  

5:30 p.m.     Deus é Brasileiro (God is Brazilian). 2003. Brazil. Directed by Carlos Diegues. 
With Antonio Fagundes, Paloma Durate, Wagner Moura.   
Diegues—best known as one of the masters of Brazil’s influential Cinema Novo 
movement—has clearly had fun creating this playful and poignant comedy, which 
was a runaway hit on its home turf. God, having decided to take a vacation from his 
endless toil minding Earth and the impossible  

5  
  

human race, must first recruit a temporary substitute. To track down the man he considers best 

suited for the job, he goes to Brazil’s northeast, joined by fisherman/con artist Taoca and the 

tough-acting, lovely Mada. The trio’s spirited road trip unfolds across stunning stretches of the 

diverse Brazilian countryside. The locations, the frequently odd residents, Taoca’s religious-

iconfilled dreams, and the wacky twists of the journey itself all become integral parts of this comic 

fantasy. In Portuguese, English subtitles. 110 min. NEW YORK PREMIERE  
  

  
8:00 p.m.     Glauber o filme, labirinto do Brasil (Glauber the Movie, Labyrinth of Brazil). See Wednesday, 

June 23, 5:30 p.m.  
  

 10:00 p.m.  A pessoa é Para o que nasce (Born to Be blind). See Wednesday, June 23, 8:00 p.m.  
  

  
Friday, June 25  
  

 1:00 p.m.    Deus é Brasileiro (God is Brazilian). See Thursday, June 24, 5:30 p.m.  
  

 3:30 p.m.    A pessoa é Para o que nasce (Born to Be blind). See Wednesday, June 23, 8:00 p.m.  
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 5:45 p.m.    Filhas do Vento (Daughters of the Wind). See Wednesday, June 23, 10:00 p.m.  

  
 8:00 p.m.    Quimera  
             Fala Tu (Lives of Rhyme). See Wednesday, June 23, 1:00 p.m.  

  
10:00 p.m.   Um Caffé com o Miécio (A “Caffé” with Miécio). 2003. Brazil. Directed by Carlos Adriano.  This 

film is a rigorous yet poetic and atmospheric portrait of Caffé, a beloved Brazilian caricaturist and 

music collector. Caffé’s caricatures from the 1950s to the 1990s are brought to vibrant life by the 

camera and the film’s spellbinding soundtrack. In Portuguese, English subtitles. 15 min. U.S.  
PREMIERE  
  
Narradores de Javé (The Story Tellers). 2002. Brazil. Directed by Eliane Caffé. With Jose 

Dumont, Nelson Xavier, Nelson Dantas, Gero Camilo, Matheus Nachtergaele.   
To save their town from being flooded by the waters from a hydroelectric dam, the eccentric 

inhabitants of the small village of Javé decide on a unique strategy to defend themselves: they 

will write a report on the great achievements in their history, thus justifying their preservation. 

Since most people in the community can spin a good yarn but barely know how to write their own 

names, they enlist the help of a somewhat shady postman (played by the incomparable Jose 

Dumont) to commit their stories to paper. Directed with sensitivity and humor by Eliane Caffé, this 

breezy fable about the inconsistency of memory and the truth within the lie is a subtle ode to the 

indomitable spirit of ordinary people. In Portuguese, English subtitles. 100 min. U.S. PREMIERE  
  

  
Saturday, June 26  
   
1:00 p.m.     
  

A pessoa é Para o que nasce (Born to Be blind). See Wednesday, June 23, 8:00 
p.m.  

3:00 p.m.     Um Caffé com o Miécio (A “Caffé” with Miécio)  
            
  

Narradores de Javé (The Story Tellers). See Friday, June 25, 10:00 p.m.  

5:30 p.m.  Onde anda você (Where Have You Been). 2004. Brazil. Directed by Sergio 
Rezende. Written by  
Rezende and Leopoldo Gerran. With Juca De Oliveira, José Wilker, Drica Moraes, Regiane 

Alves,  
6  

  
José Dumont.   
With outstanding performances by a cast that includes several Brazilian film legends, Where 

Have You Been is a valentine to friendship and to the possibility of forging new emotional bonds. 

Set amid some of Brazil’s most beautiful landscapes and small towns, the film is suffused with 

both a generous feeling of nostalgia and a firm belief in the spirited energy of the younger 

generation. Felício, an old comedian, is distraught after his partner Mandarim’s suicide. When he 

finds out his former love Paloma has died as well, he leaves São Paulo and heads for the 

faraway State of Piauí, in northern Brazil, in search of a new partner for his act. He believes that if 

he manages to find him, the good times will return. In Portuguese, English subtitles. 100 min.  
   
8:00 p.m.    
  

Filhas do Vento (Daughters of the Wind). See Wednesday, June 23, 
10:00 p.m.  

10:00 p.m.   Deus é Brasileiro (God is Brazilian). See Thursday, June 24, 5:30 
p.m.  

  

  
Sunday, June 27  

   
1:00 p.m.     
  

Filhas do Vento (Daughters of the Wind). See Wednesday, June 23, 
10:00 p.m.  

3:00 p.m.     Um Caffé com o Miécio (A “Caffé” with Miécio)  
            
  

Narradores de Javé (The Story Tellers). See Friday, June 25, 10:00 p.m.  
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5:30 p.m.  
  

Onde anda você (Where Have You Been). See Saturday, June 26, 5:30 
p.m.  

8:00 p.m.     
  

A pessoa é Para o que nasce (Born to Be blind). See Wednesday, June 
23, 8:00 p.m.  

10:00 p.m.   Quimera  
            Fala Tu (Lives of Rhyme). See Wednesday, June 23, 1:00 p.m.  

  

  
Monday, June 28  

   
1:00 p.m.     
  

Glauber o filme, labirinto do Brasil (Glauber the Movie, Labyrinth of Brazil). See 
Wednesday, June 23, 5:30 p.m.  

3:00 p.m.     
  

A pessoa é Para o que nasce (Born to Be blind). See Wednesday, June 23, 8:00 
p.m.  

5:00 p.m.     Um Caffé com o Miécio (A “Caffé” with Miécio)  
            
  

Narradores de Javé (The Story Tellers). See Friday, June 25, 10:00 p.m.  

7:30 p.m.     
  

Filhas do Vento (Daughters of the Wind). See Wednesday, June 23, 10:00 p.m.  

9:30 p.m.     O prisioneiro da grade de ferro [auto-retratos] (The Prisoner of the Iron Bars   
             [Self Portraits]). See Wednesday, June 23, 3:00 p.m.  

  

  
Tuesday, June 29  

  
 1:00 p.m.     Filhas do Vento (Daughters of the Wind). See Wednesday, June 23, 10:00 p.m.  

  
 3:00 p.m. Onde anda você (Where Have You Been). See Saturday, June 26, 5:30 p.m.  

  
7  

  
Brazilian films ever screened in the United States. Since then, a number of factors have combined to elevate 

the profile of Brazilian cinema worldwide: state-supported financial incentives to encourage local film 

production; the increased popularity of the Rio de Janeiro International Film Festival and the Brazilian Film 

Festival of Miami; the emergence of several new talents; and the consolidation of the reputations of other, 

more established directors. In Premiere Brazil! MoMA presents an annual film exhibition whose title is drawn 

from a sidebar of the Rio festival that presents the most original and accomplished new films from a country 

that is becoming as well-known for its accomplishments on the screen as in the fields of music and soccer.  

  
Premiere Brazil! is a collaboration between The Department of Film and Media, The Museum of Modern Art, 

New York, and Festival do Rio in association with The Brazilian Film Festival of Miami.   
We are grateful to The International Council of The Museum of Modern Art for their support. Special thanks to 

Film Forum.  
Hotels courtesy of Millennium Hotels and Resorts.  
This release and downloadable hi-res images are available at www.moma.org/press   

  

  
#    #   #  
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No. 15  
Press Contact: Paul Power, (212) 708-9847, or paul_power@moma.org  
MoMA Film at Film Forum, 209 West Houston Street (between Sixth Avenue and Varick Street), New York NY 10014.  
  

 Box Office Hours: Monday through Sunday, 12:30–10:30 p.m.  
 Daily Admission:  $10, $5 Film Forum members and children under 12. MoMA members free with valid membership card. Seniors may attend Mon-Fri  

 matinees (i.e. commencing before 5:00 p.m.) for $5.  
Ticketing:  Cash sales of tickets are available only at the Film Forum box office during box office hours only on day of show (note 

exception for MoMA members). Film tickets will not be distributed at MoMA QNS. Tickets may be purchased online at 
www.filmforum.com up to seven days in advance (does not apply to MoMA members). There is a $1 service charge 
for online tickets. A limited number of tickets for each film will be available to MoMA members three days in advance 
of each screening at the Film Forum box office. There is no charge to MoMA members for this service. For 
information on the daily film schedule, the public may call the Film Forum box office recording at  (212) 727-8110.  

Subway:  ● 1 or 9 Local train to Houston St station. Walk east on Houston St for Film Forum  
● A, C, E and B, D, F, V trains to West 4th St station.  Walk 4 blocks south on Sixth Ave to Houston St and 

then one block west for Film Forum.  
● C or E train to Spring St station. Walk 4 blocks north on Sixth Ave to Houston St and then one block west 
for Film Forum.  

Bus:  ●  7th Avenue/Varick Street M20 downtown to Houston St; Sixth Ave M6 uptown to Houston St; M1 to Park Avenue 
and 23 St.; M101, M102, or M103 to Third Avenue and 23 St.  
●  Crosstown M5 and M21, both of which stop on West Houston Street at Film Forum. For 

detailed program information go to www.moma.org or www.filmforum.com.  
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ANEXO D -  PRESS SCREENING - MoMA PREMIÈRE BRAZIL 2005 

 

 





ANEXO E - PRESS LUNCH MoMA PREMIERE BRAZIL 2005. 

 

 





ANEXO F - PRESS LIST MoMA PREMIÈRE BRAZIL 2006 

 

 





ANEXO G - PRESS RELEASE MoMA PREMIÈRE BRAZIL 2007 
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ANEXO H -  LISTA DA IMPRENSA CONVIDADA - MoMA PREMIÈRE BRAZIL 2009 

 

 





ANEXO I - HISTÓRICO DOS FESTIVAIS DA PRODUTORA INFFINITO. 
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APÊNDICES 

 





APÊNDICE A - LISTA DE SINOPSES DOS FILMES REGISTRADOS NA 

PESQUISA 

 
 

Código 

Título original - Ano de 
Produção - 

Título em inglês - Diretor(a) - 
Duração 

 
                                 Sinopse 
 

225 
180 Graus; 2010; 180º; Eduardo 

Vaisman; 85min 

180º avança e recua no tempo para convidar o espectador 
a montar dois instigantes quebra-cabeças: a história de 
um triângulo amoroso e a autoria de um livro de sucesso. 
Anna e Russell são namorados de longa data e trabalham 
num jornal do Rio. 

76 
2 Filhos de Francisco; 2005; Two 
Sons of Francisco; Breno Silveira; 

119 min 

Francisco, lavrador do interior de Goiás, tem um sonho 
aparentemente impossível: transformar dois de seus nove 
filhos numa famosa dupla sertaneja. Morando numa 
casinha de adobe, em meio ao nada e horas distante do 
vilarejo mais próximo, ele não mede esforços para ver os 
filhos cantores.  

226 
3x4; 2010; 3x4; Cauê Nunes; 

6min 
Silva sonha em ser escritor, mas descobre que não tem 
ideias próprias. O que fazer? O que escrever? 

124 

5 Frações de uma Quase 
História; 2007; 5 Pieces of Almost 

a Story; Armando Mendz; Cris 
Azzi; Cristiano Abud; Guilherme 

Fiúza; Lucas Gontijo; Thales 
Bahia; 96min 

Longa-metragem coletivo, que nasceu da vontade de um 
grupo de realizadores com experiência em filmes e 
videoclipes. Cinco personagens têm suas vidas 
modificadas a partir de um quente final de semana. 1ª 
estória: Carlos (Leonardo Medeiros) é um fotógrafo que 
tem adoração por pés femininos. Ele pretende realizar um 
trabalho envolvendo sua obsessão, mas enfrenta 
problemas para encontrar os pés e a modelo ideal. 2ª 
estória: Um homem se projeta em personagens de filmes 
através da televisão, o que o faz realizar uma viagem entre 
o delírio e a realidade. 3ª estória: Akim (Nivaldo Pedrosa) 
é um funcionário burocrático de um tribunal de justiça, que 
foi chamado às pressas para um encontro às escondidas 
com um juiz veterano (Jece Valadão). Lá ele recebe a 
oferta de ganhar muito dinheiro caso assuma um crime 
cometido pelo juiz. 4ª estória: Antônio (Cláudio Jaborandy) 
trabalha em um matadouro. Ele nota que seu casamento 
está em crise, até que descobre a traição da esposa. 5ª 
estória: Lúcia (Cynthia Falabella) é uma secretária 
desiludida, que sonha em se casar. Ela marca um 
encontro às escuras com Beto (Murilo Grossi), que 
conhece através de um programa de rádio, mas ao 
encontrá-lo logo fica nítido que eles têm expectativas 
diferentes para este encontro. 

64 

5 x Favela, Agora Por Nós 
Mesmos; 2010; 5 x Favela, Now 
by Ourselves; Luciana Bezerra; 
Cacau Amaral; Rodrigo Felha; 

Wava Novais; Manaíra Carneiro; 
Cadu Barcellos; Luciano Vidigal; 

103 min 

Em 1961, cinco jovens cineastas de classe média, 
oriundos do movimento estudantil universitário, 
realizavam o filme "Cinco Vezes Favela". Carlos Diegues, 
Joaquim Pedro de Andrade, Leon Hirszman, Marcos 
Farias e Miguel Borges. Agora, outros jovens, realizam um 
documentário que apresenta cinco filmes de ficção, de 
cerca de 20 minutos cada um, sobre diferentes aspectos 
da vida em suas comunidades. 
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269 

5 x Favela: Pacificação; 2012; 
Peace in Rio; Diversos: Wagner 
Novais; Luciano Vidigal; Cadu 

Barcellos; Rodrigo Felha; 96min 

Dividido em cinco episódios. Em "Morro" os habitantes de 
comunidades que já possuem Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPPs) instaladas entram em confronto com 
pessoas que vivem em comunidades ainda não atendidas 
por elas. 

50 
500 Almas; 2004; 500 Souls; Joel 

Pizzini; 109 min 

Documentário sobre a perda de identidade baseado na 
cultura dos índios Guatós. Filmado na ilha Insua, Pantanal, 
e em localidades como Cáceres, Poconé e Corumbá 
(Mato Grosso), Rio de Janeiro, Recife e Berlim 
(Alemanha). 

157 
69-Praça da Luz; 2008; 69-Luz 
Square; Carolina Markowicz; 

Joana Galvão; 20 min 

Prostitutas de idade avançada ganham a vida na Praça da 
Luz, em São Paulo. Relatos inusitados e surpreendentes 
de cinco mulheres que revelam em detalhes suas 
experiências em todos esses anos de profissão. 

271 
À Beira do Caminho; 2012; 

Roadside; Breno Silveira; 100min 

João é um caminhoneiro que passa seus dias na estrada. 
Sozinho e em silêncio, ouve insistentemente um CD com 
canções de Roberto Carlos e assim tenta se esquecer dos 
dramas de seu passado. Tentativa que se frustra quando 
entra em seu caminho o menino Duda. 

256 
A casa das Horas; 2010; The 

Hours´Home; Heraldo Cavalcanti; 
19min 

Dona Celeste percebe que, por falta de tempo, ninguém 
mais olha o céu, que os brigadeiros agora vêm em lata, e 
que a cidade perdeu o cheiro dos jardins, que não existem 
mais; 

147 
A Casa do Tom: Mundo, Monde, 
Mondo; 2007; The House of Tom; 

Ana Jobim; 58min 

A história de amor de Ana com o maestro Tom Jobim. Tem 
como fio condutor o poema Chapadão, que Tom começou 
a escrever quando escolheram o terreno no alto do Jardim 
Botânico para construírem sua casa. 

410 
A Cidade; 2012; The Village; 

Liliana Sulzbach; 15 min 
Narrativa sobre uma cidade de idosos, sem nenhum 
jovem. 

322 
A coleção Invisível; 2013; The 

invisible Collection; Bernard Attal; 
89min 

Para resolver a crise financeira da loja de antiguidades de 
sua família, Beto se aventura ao interior da Bahia em 
busca de uma coleção de gravuras raras. Ali ele encontra 
Samir, o colecionador, e a sua família arruinada pela 
decadência das plantações. 

296 
A Dama do Estácio; 2012; The 

lady from Estácio; Eduardo Ades; 
22min 

Zulmira é uma velha prostituta. Um dia ela acorda 
obcecada com a ideia de que vai morrer. Ela precisa de 
um caixão. 

185 
A dois passos do Paraíso; 2009; 
Two steps from paradise; Alan 
Russel; Waine Gontijo; 15min 

Mais de 25 anos depois de “A Dois Passos do Paraíso”, 
da Banda Blitz, estourar nas rádios de todo o País, o vídeo 
recria a história da “Mariposa Apaixonada de Guadalupe” 
e do caminhoneiro “Arlindo Orlando” 

44 
A Dona da História; 2004; The 
Owner of the History; Daniel 

Filho; 89min 

Rio de Janeiro, 1968. Quando tinha 18 anos Carolina 
(Débora Falabella) conhece o grande amor da sua vida, 
Luís Cláudio (Rodrigo Santoro), seu primeiro e único 
namorado, com quem se casa. 

146 

A Encomenda do Bicho 
Medonho; 2006; The Horrible 

Beast`s Order; André da Costa 
Pinto; 15min 

Barbeiro e escultor, David Ferreira despertou curiosidade 
e admiração em quem teve oportunidade de conhecer 
suas histórias e engenhocas intrigantes. Aos sete anos de 
idade, sonhou com um bicho que, como dizia ele: "Era um 
bicho grande, feio e medonho. 

182 
A Erva do rato; 2008; The Herb of 

the rat; Julio Bressane; 80min 

Livremente inspirado em "A Causa Secreta" e "Um 
Esqueleto", de Machado de Assis, "A Erva do Rato" funde 
dois elementos dos contos: a relação do homem com a 
morte e a incompreensível relação que estabelece com os 
animais. Ele e Ela caminham por um cemitério… 
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379 
A Festa da menina morta; 2008; 
The Death’ Girl Feast; Matheus 

Nachtergaele;  

Há 20 anos uma pequena população do Amazonas 
comemora a Festa da Menina Morta. O evento celebra o 
milagre realizado por Santinho, que recebeu em suas 
mãos, da boca de um cachorro, os trapos do vestido de 
uma menina desaparecida. 

341 
A Grande Cidade; 1966; 'THE 

BIG CITY; Carlos Diegues; 
01:20:00 

Chegando no Rio de Janeiro do nordeste brasileiro, Luzia 
(Anecy Rocha) procura por seu noivo Jasão. Durante sua 
busca, Luzia conhece Calunga, um canalha local que 
mostra a cidade para ela, e Inácio, que está pensando em 
voltar para casa no Nordeste. 

115 
A grande Família; 2006; The Big 
Family; Maurício Farias; 104min 

Adaptação para o cinema da popular série de TV exibida 
pela Rede Globo, na qual Marco Nanini e Marieta Severo 
formam o casal e chefes de uma família da periferia 
carioca sempre em pé-de-guerra; 

267 
A Hora e a Vez de Augusto 

Matraga; 2011; Matraga; Vinicius 
Coimbra; 106 min 

Baseado no conto de Guimarães Rosa, o filme conta a 
história de Augusto Matraga, fazendeiro falido e violento 
que vive acima da lei no sertão de Minas Gerais. Em 
dificuldades ele cai numa emboscada que quase o leva à 
morte. 

214 
A Ilha; 2009; The Island; Alê 

Camargo; 9min 
Um rapaz preso numa ilha. Ação, mistério e muito tchá-
tchá-tchá. 

74 
A Máquina; 2004; The Machine; 

João Falcão; 90min 

Karina sonha ser atriz e partir para o mundo. Antônio, 
apaixonado por ela, promete trazer o mundo para 
Nordestina, um povoado perdido no interior do Brasil onde 
ninguém quer ficar. A cidade se divide entre os que estão 
indo embora e os que pensam em deixa. 

408 
A memória que me 

contaram;2013; Memories They 
Told Me; Lucia Murat; 95 min 

Sobre memorias de revolucionários. 

361 

A Música segundo Tom Jobim; 
2012; The Music According to 
Antonio Carlos Jobim; Nelson 

Pereira dos Santos; 88min 

Um documentário em homenagem a Tom Jobim. 

415 
A onda Traz, O Vento Leva; 
2014; Ebb and Flow; Gabriel 

Mascaro; 21min 
Rodrigo é surdo e trabalha numa equipadora instalando 
som em carros. 

11 

A pessoa é para o que nasce; 
1999; Born to Be Blind; Roberto 
Berliner; Leonardo Domingos; 

84min 

Documentário sobre três irmãs cegas que cantam para 
sobreviver nas ruas de Campina Grande, na Paraíba; 

319 
A Queima; 2013; The Burning; 

Diego Benevides; 13min 

No universo mítico que permeia os canaviais, entre 
sensações e tradições relativas à queima da cana-de-
açúcar, nasce a chegada de um personagem misterioso. 
Nos três dias que antecedem a queima, Macário surge 
para impedir o fogo; 

259 
A suprema Felicidade; 2010; The 

Supreme Happiness; Arnaldo 
Jabor; 127min 

"A suprema felicidade" é a história de uma família de 
classe média em sua busca pela felicidade. A trama segue 
Paulo, desde os 08 até os 18 anos de idade, nos anos 
1950 no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa e encantada. 
Ele descobre o amor e o sexo. 

252 
A Tempestade; 2010; Storm; 

Cesar Cabral; 10min 

Um marujo solitário navega, através de oceanos 
tumultuados por tempestades, em busca do reencontro 
com sua amada. Ele segue uma rotina rígida de afazeres 
até que mudanças inesperadas em sua rota alteram seu 
destino 
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260 

A verdadeira história da bailarina 
de vermelho; 2010; The true 

history of balerina in red; 
Alessandra Colasanti; Samir 

Abujamra; 17min 

Dançarina de um dos quadros de Edgar Dégas abandona 
a tela, ganha o mundo e desaparece no carnaval carioca; 
mistura de universo acadêmico, arte de vanguarda e 
submundo do sexo. O filme conta com locações em Paris, 
NY e RJ. 

366 

A vida Privada dos Hipopótamos; 
2014; I touched All Your Stuff; 
Maíra Bühler; Matias Mariani; 

89min 

Narra a estória de Chris Kirk, um americano afável e 
aparentemente crédulo, que se encontra preso num 
cárcere brasileiro por tráfico de drogas e reconta um 
romance com uma mulher nipo-colombiana atraente e 
evasiva que deu errado 

68 
Achados e Perdidos; 2005; Lost 
and Found; José Joffily; 100min 

Vieira é um delegado aposentado e principal suspeito do 
assassinato de sua amante Magali. Para piorar sua 
situação, surge Monteiro, ex-colega da polícia que o 
chantageia e traz à lembrança de um passado de mortes. 
Quando o mundo começa a desabar 

125 
Acidente; 2006; Accident; Cao 

Guimaraes; Pablo Lobato; 72 min 

Um poema composto por 20 nomes de cidades de Minas 
Gerais, Brasil, é o corpo rítmico deste filme, que se abre 
ao imprevisto e ao improviso. Instigados pelos nomes 
destas cidades, a equipe percorre por uma primeira vez 
cada uma delas.  

231 
Além da Estrada; 2010; Beyond 
the road; Charly Braun; 85min 

Sem perspectivas, Santiago, um argentino próximo de 
seus trinta anos, decide ir ao Uruguai conhecer um terreno 
deixado por seus pais, mortos tragicamente alguns anos 
antes. Na chegada, ele encontra Juliette, uma jovem belga 
em busca de um amor do passado  

258 
Alma do osso; 2004; 'The Soul of 
the Bone; Cao Guimaraes; 74min 

Um olhar revelador da existência solitária e isolada de um 
homem velho morando numa caverna 

22 
Alô Carnaval; 1936; Alô Carnaval; 

Adhemar Gonzaga; Wallace 
Downey; 96min 

Conta a dificuldade de dois autores em conseguir um 
empresário para sua revista chamada 'Banana da terra'. 
Indo a um cassino, lembram-se de que ali seria o local 
ideal e procuram o empresário, que recusa a oferta. 

380 
Amarelo manga; 2002; Mango 
Yellow; Claudio Assis; 108m 

Uma estória intrigante sobre moradores de baixa-renda 
em Recife 

228 
Amor?; 2010; Love?; João 

Jardim; 100min 

Mistura poética de documentário com ficção, "Amor?' é um 
filme sobre relações amorosas que envolvem alguma 
forma de violência. Atrizes e atores interpretam o 
depoimento sincero de pessoas que viveram situações 
que envolvem ciúmes, culpa, paixão e poder; 

373 
Amores urbanos; 2016; Restless 

Love; Vera Egito; 95min 

Em sua estreia como diretora, Vera Egito retrata o ponto 
de vista de sua geração com uma precisão incrível e um 
senso de humor impressionante. Embora as melhores 
amigas, Julia, Micaela e Diego (interpretada pela estrela 
do pop-rock Thiago Pethit). 

129 
Andarilho; 2007; Drifter; Cao 

Guimaraes; 80min 

Entre Montes Claros e Pedra Azul, no nordeste de Minas 
Gerais, três andarilhos solitários percorrem trajetórias 
distintas, relacionando-se, cada qual à sua maneira, com 
os elementos de um mundo onde tudo é transitório. 
Segundo filme da trilogia da solidão 

52 
Anjos do Sol; 2006; Angels of the 

Sun; Rudi Lagemann; 96min 

Maria (Fernanda Carvalho) é uma jovem de 12 anos, que 
mora no interior do nordeste brasileiro. No verão de 2002 
ela é vendida por sua família a um recrutador de 
prostitutas. Após ser comprada em um leilão de meninas 
virgens, Maria é enviada a um prostíbulo. 
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93 
Antônia; 2006; Antônia; Tata 

Amaral; 90min 

Na Vila Brasilândia, periferia de São Paulo, quatro jovens 
mulheres negras batalham pelo sonho de viver de sua 
música. Amigas desde a infância, Preta (Negra Li), 
Barbarah (Leilah Moreno), Mayah (Quelynah) e Lena 
(Cindy) deixam os backing vocais do conjunto. 

176 
Apenas o fim; 2008; That’s It; 

Matheus Souza; 80 min 

Para fugir de sua vida comum, uma garota abandona seus 
pais, seus amigos e o namorado Antônio sem dar 
explicações. Porém, antes de partir, ela resolve passar a 
última hora com o namorado, tendo com ele uma longa 
conversa, enquanto caminham pela faculdade. 

398 
Apocalipopótese e Depois; 1968; 

Apocalipopótese and After; 
Raymundo Amado; 78 min 

Manifestação pensada inicialmente pelo Hélio Oitiica - que 
propunha uma arte grupal, ao ar livre, longe da ditadura 
das galerias, onde o povo pudesse se manifestar 
livremente com participação nas ações propostas pelos 
artistas. 

384 
Aquarius; 2016; Aquarius; Kleber 

Mendonça Filho; 142 min 

Clara is a retired music critic and the only remaining 
resident of the titular apartment building in Recife. Trouble 
starts when an ambitious real estate promoter who has 
bought up all of Aquarius’s other units comes knocking on 
Clara’s door. 

53 
Árido Movie; 2005; Arido Movie; 

Lirio Ferreira; 120min 

Jonas (Guilherme Weber) é o repórter do tempo de uma 
grande rede de TV, que mora em São Paulo, mas está 
rumo à sua cidade-natal, localizada no interior do 
nordeste. O motivo é a morte de seu pai (Paulo César 
Pereio), com quem teve pouquíssimo contato. 

273 
As Canções; 2011; Songs; 
Eduardo Coutinho; 125min 

Diante das câmeras, 18 personagens escolhidos pelo 
documentarista Eduardo Coutinho expõem suas 
experiências através de lembranças ligadas a verdadeiros 
clássicos da música brasileira. 

326 
As melhores coisas do mundo; 

2010; The best things in the 
world; Laís Bodanski; 100min 

Em um conto juvenil, doce e divertido, que se desenrola 
em São Paulo (com trilha sonora exímia), a vida 
despreocupada de um menino de 15 anos é complicada 
por uma revelação chocante. 

204 
As Rainhas; 2008; Queen of 
Brazil; Fernanda Tornaghi e 

Ricardo Bruno; 71m 

Fábio, um rapaz de Rondônia, vai para o Rio de Janeiro 
com o objetivo de se tornar a próxima Miss Brasil Gay. O 
documentário conta a história de Fabio e seu parceiro 
rumo ao concurso nacional de beleza que mobiliza a vida 
de vários rapazes em todo o país.  

241 
Assim como ela; 2011; Just Like 

Her; Flora Diegues; 16min 

América, uma famosa atriz brasileira, transforma sua crise 
existencial em um espetáculo assistido de perto por sua 
maior fã; 

94 
Atabaques Nzinga;2006; 

Atabaques Nzinga; Octávio 
Bezerra; 84min 

Filme musical sobre a Cultura Afro Brasileira, cuja 
estrutura narrativa se traduz por um jogo de búzios, onde 
nossa protagonista Ana chega atraída pelo “chamado do 
tambor” em busca de seu auto- conhecimento e seu 
caminho. 

363 
Ausência; 2015; Absence; Chico 

Teixeira; 88min 

Uma história inovadora e emocionante a adolescência na 
vida do carismático Serginho, que em seus 15 anos de 
idade lida com as questões familiares, a sexualidade e a 
pressão das expectativas sociais, enquanto busca o amor 
e a liberdade para perseguir seu destino. 

418 
Avenida Brasilia Formosa; 2010; 

Avenida Brasília Formosa; 
Gabriel Mascaro; 60min 

Fábio que é garçom e cinegrafista. Registra importantes 
eventos no bairro de Brasília Teimosa (Recife) 
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390 

Azyllo muito louco; 1970; The 
Alienist/A Very Crazy Asylum; 
Nelson Pereira dos Santos; 83 

min 

Livre adaptação da obra O Alienista, de Machado de 
Assis. O filme conta a história do padre Simão Bacamarte, 
que chega à pequena cidade de Serafim para investigar 
um certo fenômeno de loucura. 

158 
Babilônia 2000; 2000; Babilônia 

2000; Eduardo Coutinho; 110 min 

Na manhã do último dia de 1999, uma equipe de cinema 
sobe o morro da Babilônia, no Rio de Janeiro. Nele 
existem duas favelas - Chapéu Mangueira e Babilônia. 
Estas são as únicas favelas situadas na orla de 
Copacabana. 

277 
Bahêa minha vida; 2011; Bahêa 
is My Life; Márcio Cavalcante; 

99min 

ahêa Minha Vida é um longa-metragem que evidencia que 
o BAHIA é mais que um clube, mais que paixão, loucura, 
amor. Quando um torcedor afirma: "Eu sou BAHÊA!", não 
é no sentido figurado, é no literal. Ele é o clube e o clube 
também é ele. 

96 
Baixo das Bestas; 2006; Bog of 
Beasts; Cláudio Assis; 80min 

Auxiliadora (Mariah Teixeira) é uma jovem de 16 anos 
explorada por seu avô, seu Heitor (Fernando Teixeira). Ele 
vê falta de autoridade em tudo à sua volta, mas não pensa 
duas vezes antes de explorar a neta, a exibindo nua para 
caminhoneiro Cícero. 

95 
Balandê/Baião; 2005; 

Balandê/Baião; Antônio Noronha 
Filho - PI; 14min 

A história de Luís Pereira de Andrade, o Zé Coelho, mestre 
do balandê e do baião em Monsenhor Gil. Aos 84 anos, 
ele fala com orgulho da sua música e da sua dança, 
expressões típicas da cultura local. O balandê e o baião 
(não confundir com o ritmo eterniza. 

99 
Bate-Paus; 2005; Club-Clashing; 
Jorge Kuster Jacob – ES; 13min 

O vídeo narra a perseguição sofrida pelos pomeranos e 
seus descendentes no Espírito Santo, durante a Segunda 
Guerra, quando grupos organizados conhecidos como 
“bate-paus” saíam à caça de possíveis “nazistas; 

127 
Bellini e a Esfinge; 2001; Bellini 
and the Devil; Marcelo Galvão; 

120 min. 

Detetive particular é contratado por médico para encontrar 
prostituta. Assassinato muda rumos da investigação. 

37 
Bendito Fruto; 2004; Maria´s 

Place; Sérgio Goldenber ; 90min 

Durante os 9 meses de duração da novela "Primeiro Amor" 
Maria (Zezeh Barbosa), Edgar (Otávio Augusto), Virgínia 
(Vera Holtz), Telma (Lúcia Alves), Choquita (Camila 
Pitanga) convivem juntos. O ponto de encontro é o 
pequeno salão de cabelereiro de Edgar. 

28 
Bens Confiscados; 2005; 

Confiscated Goods; Carlos 
Reinchenbach; 108min 

In Sao Paulo, the betrayed wife of Americo Baldini, a 
powerful and corrupt Senator, turns him in, and his fraud 
schemes and lies are exposed. After his girlfriend's 
consequent suicide, Baldini has his illegitimate son, a 17 
year old, kidnapped. 

356 
Besouro; 2009; Besouro; João 
Daniel Tikhomiroff; 01:34:00 

Aborda a vida do lendário capoeirista besouro 

84 

Beyond brasil:ondas brasileiras 
na musica global; 2009; Beyond 

Ipanema; Guto Barra; Béco 
Dranoff; 93min 

De Carmem Miranda até o século XXI, a influência da 
música brasileira foi muito forte sobre a música 
internacional. Passando pela história da música no Brasil, 
o documentário registra a grande fascinação dos 
americanos pelos gêneros musicais brasileiros,  

232 
Boca do Lixo; 2010; Boca; Flavio 

Frederico; 100min 

Adaptado da autobiografia de Hiroito de Moraes Joanides, 
o filme retrata a atmosfera noturna da Boca do Lixo, região 
de prostituição no centro de São Paulo nos anos 50 e 60. 
Oriundo de uma família de classe média alta, Hiroito 
frequenta a Boca. 
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141 
Bodas de Papel; 2006; Paper 

Wedding; André Storm; 104min 

Candeias é uma pequena cidade do interior de São Paulo, 
esvaziada para a construção de uma usina hidrelétrica. Ali 
vive Nina, que passou boa parte de sua infância na 
companhia do avô, dono do único hotel da cidade, e que 
não resiste à mudança para a capital. 

352 
Boi Neon; 2015; Neon Bull; 
Gabriel Mascaro; 101min 

A trama acompanha um grupo de trabalhadores, que 
viajam pelo interior nordestino, realizando atividades nos 
bastidores das vaquejadas, no entanto mantendo sonhos 
e desejos para além daquelas porteiras 

70 

Boleiros 2 - Vencedores e 
Vencidos; 2006; Pros 2 – 

Winners and Loosers; Ugo 
Giorgetti; 86min 

O bar do Aurélio (Sílvio Luiz), reduto de boleiros famosos, 
está prestes a ser reinaugurado e acaba de ganhar um 
novo sócio, o herói do penta Marquinhos (José Trassi). O 
futebol é o tema central das conversas, que são resumidas 
em três histórias. 

56 
Brasília 18%; 2006; Brasília 18%; 

Nelson Pereira dos Santos; 
102min 

Olavo Bilac (Carlos Alberto Riccelli) é um renomado 
médico legista que trabalha em Los Angeles. Bilac é 
convidado pelo Instituto Médico Legal de Brasília a dar seu 
parecer na perícia de identificação de uma ossada, que 
supostamente pertence à jovem. 

58 
Brilhante; 2005; Diamond; 
Conceição Senna; 83min 

A história de amor entre uma cidade (Lençóis, na Bahia) e 
um filme (''Diamante Bruto''). A cidade baiana foi cenário 
da produção feita em 1977 pelo cineasta Orlando Senna 
(secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura no 
governo Lula); 

97 
Brilhantino; 2005; Brilhantino; 
Ériton Bercaço - ES; 16min 

Depois de perder suas terras, Brilhantino se recusou a ir 
embora, passando a morar em uma caverna. 

233 
Bróder; 2011; Bróder; Jeferson 

De; 90min 

Macu, Jaiminho e Pibe são três amigos de infância que 
nasceram e cresceram na comunidade do Capão 
Redondo, na periferia de São Paulo. Muitos anos depois, 
eles se reencontram. Macu ainda mora no Capão e está 
envolvido com o crime. 

85 
Budapeste; 2009; Budapest; 

Walter Carvalho; 113min 

Adaptação do livro homônimo escrito por Chico Buarque, 
cuja história é centrada no personagem carioca José 
Costa, que trabalha como ghost-writer - aquele que 
escreve no lugar de outras pessoas. Mas ele vai para 
Budapeste e assim surge Zsoze Kósta 

194 
Bye Bye Brasil; 1979; Bye Bye 
Brasil; Carlos Diegues; 100min 

Uma trupe de artistas ambulantes viaja pelo interior do 
Brasil. Um caminhão alegremente colorido carrega a 
'Caravana Rolidei' e suas atrações - Salomé, a Rainha da 
Rumba, Lorde Cigano, o Imperador dos Mágicos e dos 
Videntes e Andorinha, o Rei dos Músculos 

198 
Cabeça à Prêmio; 2009; Head on 

a Platter; Marco Ricca; 104min 

Decadência, poder, traição. Três histórias se entrecruzam 
numa paisagem desoladora de fronteira - fim de linha entre 
o Brasil, o Paraguai e a Bolívia, terra de personagens 
desgarrados, esquecidos, sem ilusões. Um grande criador 
de gado e contrabandista. 

184 

Cabra Marcado para 
Morrer;1964; Twenty Years Later 
– A Man Labeled to Die; Eduardo 

Coutinho; 119 min 

Em 1962, o líder da liga Camponesa de Sapé (PB), João 
Pedro Teixeira, é assassinado por ordem de latifundiários. 
Um filme sobre sua vida começa a ser rodado em 1964, 
com a reconstituição ficcional da ação política que levou 
ao assassinato. 

24 
Cabra-Cega; 2004; Cabra-Cega; 

Toni Venturi; 102 min 

Anos 1970. Brasil Grande, a ditadura da violência. Um 
jovem guerrilheiro confinado no apartamento de um 
simpatizante. Lá fora, a rua e os companheiros sendo 
dizimados; aqui dentro, uma história de amor e loucura; 
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62 
Cachoeira; 2010; Waterfall; 

Sergio José de Andrade; 14min 

Inspirado em fatos reais. Um grupo de jovens indígenas 
do alto Rio Negro, no Amazonas, participa de rituais, 
ingerem substâncias e fazem um pacto mortal e místico 

187 
Cachorro Quente Vodu; 2009; 

Voodoo Hot Dog; Elano Ribeiro 
Baptista; 13min 

A história mostra, de forma bem-humorada, que a 
superstição e o futebol andam sempre juntos. Toda a ação 
acontece durante uma partida de futebol de salão em que, 
em meio a uma animada torcida, uma menininha e seu 
cachorro-quente atormentam. 

190 
Café com Leite; 2007; You, Me, 
and Him; Daniel Ribeiro; 18 min 

Quando os planos para o futuro mudam, novos laços entre 
Danilo, Lucas e Marcos são criados. Entre videogames e 
copos de leite, dor e decepção, eles precisam aprender a 
viver junto 

25 
Cafundó; 2005; Cafundó; Paulo 

Betti; Clóvis Bueno; 101min 

João de Camargo (Lázaro Ramos) viveu nas senzalas em 
pleno século 19. Após deixar de ser escravo, ele fica 
deslumbrado com o mundo em transformação ao seu 
redor e desesperado para viver nele. O choque é tanto que 
faz com que João tenha alucinações 

108 
Caixa Dois; 2007; Money on the 

Side; Bruno Barreto; 83min 

Luiz Fernando (Fúlvio Stefanini) é um banqueiro rico, que 
em uma transação de precatórios consegue um ganho 
extra de R$ 50 milhões. Como o doleiro que geralmente 
desconta o cheque e envia os dólares para sua conta em 
Zurique está em coma, Luiz decide usar 

371 
Califórnia; 2015; California; 

Marina Person; 91min 

Em sua característica de estreia vibrante, Person - atriz, 
personalidade televisiva de renome e anfitriã da MTV por 
18 anos - narra uma nostálgica história de vida em 1984, 
um momento crucial na história brasileira. 

395 
Campo de Jogo; 2014; Sunday 

Ball; Erick Rocha; 71 min 
Documentário sobre futebol 

372 
Campo Grande; 2015; Campo 
Grande; Sandra Kogut;109 min 

Depois que dois filhos são abandonados na porta de um 
prédio em Ipanema, com uma nota para um estranho que 
vive lá, as famílias envolvidas são varridas para um 
turbilhão de mudanças profundas. 

250 

Canções do exílio: A labareda 
que lambeu tudo; 2010; Sounds 

of the Exile; Geneton Moraes 
Neto; 88min 

Canções do Exílio: a Labareda que Lambeu Tudo reúne 
depoimentos de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge 
Mautner e Jards Macalé sobre um período conturbado da 
vida brasileira: a onda de prisões que se seguiu à 
decretação do AI-5, em 1968. Presos em São Paul 

114 
Cão sem dono;2007; Stray Dog; 
Beto Brant; Renato Ciasca;; 82 

min 

Narra a história de um homem de vinte e cinco anos de 
idade que já está cansado de viver. Morando num prédio 
alto com vista para o Rio Guaíba, acompanhado apenas 
de um cachorro que adotou na rua e contando com apoio 
financeiro dos pais, sua maior pretensã 

81 
Cartola - Música Para os Olhos; 

2007; Cartola; Lírio Ferreira; 
Hilton Lacerda; 88min 

Vida e morte do sambista Cartola - sua infância, suas 
anedotas, suas composições, suas diversas profissões, 
sua relação com a escola de samba Mangueira, seu 
enterro, além de depoimentos de familiares, críticos, 
historiadores e sambistas da velha guarda; 

92 
Casa de Alice; 2007; Alice's 

House; Chico Teixeira; 90min 

Alice tem cerca de quarenta anos e mora num bairro de 
periferia de São Paulo. Ela divide a casa com sua mãe, 
Dona Jacira, seu marido, o taxista Lindomar, e seus três 
filhos Lucas, Edinho e Junior. Alice trabalha como 
manicure num salão de beleza. Em casa, 

359 
Casa Grande; 2014; Casa 

Grande; Felipe Barbosa; 114min 
Adolescente de 17 anos tenta fugir das imposições de sua 
vida p privilegiada de elite no RJ. 

346 
Castanha; 2014; Castanha; Davi 

Pretto; 95min 

apresenta a vida cotidiana de João Carlos Castanha, um 
ator de 52 anos, que sustenta a sí e sua mãe, trabalhando 
como transformista em boates e festas,  
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101 
Cheiro do ralo; 2007; Drained; 

Heitor Dhalia; 112min 

Lourenço (Selton Mello) é dono de uma loja de compra e 
venda de objetos usados. Obcecado por uma garçonete 
(Paula Braun) e perturbado pelo fedor de um ralo nos 
fundos de seu escritório, aos poucos ele troca a frieza de 
negociar pelo prazer de explorar. 

234 
Chico Xavier; 2010; Chico Xavier;  

Daniel Filho; 125min 

Cinebiografia do médium e líder espírita brasileiro Chico 
Xavier, adaptada do livro "As Vidas de Chico Xavier", de 
Marcel Souto Maior. A história parte da famosa entrevista 
dada por Chico no programa de TV "Pinga-Fogo", da TV 
Tupi, em 1971. 

340 
Chuvas de Verāo; 1978; Summer 

Showers; Carlos Diegues; 
140min 

O recém aposentado Afonso (Jofre Soares) escolhe 
desfrutar de uma vida pacífica em sua casa suburbana. 

303 

Cidade de Deus: Dez anos 
depois; 2013; City of god - 10 

years later; Cavi Borges; Luciano 
Vidigal; 70min 

O documentário pretende trabalhar com o tema dos dez 
anos depois, um olhar sobre o passado e o presente dos 
atores e personagens do filme. Numa mistura de realidade 
e ficção, algumas cenas marcantes de Cidade de Deus 
serão recriadas com os mesmos atores. 

86 

Cinderelas, Lobos e um Príncipe 
Encantado; 2008; Cinderellas, 

Wolves, and a Prince Charming; 
Joel Zito Araújo; 106 min 

Cerca de 900 mil pessoas por ano são traficadas pelas 
fronteiras internacionais exclusivamente para fins de 
exploração sexual. Entretanto, apesar de todos os 
perigos, jovens mulheres brasileiras, ao entrar no mundo 
do turismo sexual. 

385 
Cinema Novo; 2016; Cinema 

Novo; Eryk Rocha; 90 min 

Um ensaio poético, um olhar aprofundado e um retrato 
íntimo sobre o Cinema Novo, movimento cinematográfico 
brasileiro que colocou o Brasil no mapa do cinema 
mundial, lançou grandes diretores (como Glauber Rocha, 
Nelson Pereira dos Santos e Cacá Diegues). 

27 

Cinema, Aspirinas e Urubus; 
2004; Cinema, Aspirin, and 
Vultures; Marcelo Gomes;  

105 min 

Em 1942. No sertão do Brasil, encontram-se dois homens 
muito diferentes: o alemão Johann, que fugiu da guerra, 
aceitando um emprego para vender a mais nova droga 
miraculosa, a aspirina; e o sertanejo Ranulfo, mais um dos 
muitos agricultores expulsos de sua terra. 

75 

Coisa mais linda - história e 
casos da bossa nova; 2005; This 

is Bossa nova - History and 
Stories; Paulo Thiago; 123min 

Um documentário de celebração dos 40 anos da Bossa 
Nova. Com entrevistas e apresentações exclusivas de 
grandes nomes como Roberto Menescal e Carlos Lyra, 
'Coisa mais linda' traz imagens de shows, apresentações 
internacionais e artistas estrangeiros. 

279 
Colegas; 2012; Buddies; Marcelo 

Galvão; 103min 

Colegas é uma divertida comédia que aborda de forma 
inocente e poética coisas simples da vida através do olhar 
de três jovens com síndrome de Down apaixonados por 
cinema. Um dia, inspirados pelo filme Thelma & Louise, 
eles resolvem fugir no Karmann-Ghia. 

391 

Como era gostoso o meu 
Francês; 1972; How Tasty Was 

My Little Frenchman; Nelson 
Pereira dos Santos; 84 min 

No Brasil de 1594, um aventureiro francês fica prisioneiro 
dos Tupinambás. Enquanto aguarda para ser executado, 
o estrangeiro aprende os hábitos dos índios e se une a 
uma selvagem, que tenta ajudá-lo a fugir. 

248 
Como esquecer; 2010; So hard to 
forget; Malu de Martino; 100min 

Júlia é uma professora de literatura inglesa que luta para 
reconstruir sua vida depois de viver uma intensa e 
duradoura relação amorosa com a enigmática Antônia. 
Uma trama instigante que fala de pessoas comuns 
enfrentando os desafios de superar as dores. 

405 

Compilação super 8; 2014; 
Experiments in Film Form and 
Poetics: Brazil/Europe/USA; 

Varios; 107min  

Compilação de filmes super 8 que fazem interface com a 
obra de hélio Oiticica.  
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281 
Confete; 2012; Confetti; Jo 

Serfaty; Mariana Kaufman; 15min 

Confete se desloca com os corpos através do tempo 
suspenso nas cores e nos sons do Carnaval. O filme 
percorre o caminho do confete desde a fabrica até o chão 
das ruas do Rio de Janeiro na Quarta-feira de Cinzas.  

46 
Contra Todos; 2004; Up Against 

All; Roberto Moreira; 95min 

Teodoro mantém uma relação conturbada com sua família 
e espera transformar sua vida fugindo com a evangélica 
Terezinha. Sua mulher, Cláudia, procura alívio mantendo 
um caso com Júlio, o filho do açougueiro. Já sua filha 
Soninha beira a marginalidade. 

87 
Contratempo; 2008; 

Contretemps; Malu Mader; Mini 
Kerti; 98min 

A salvação pela música é o tema do documentário, que 
mostra a vida das crianças do Projeto Villa-Lobinhos, 
dedicado a ensinar música erudita em comunidades 
carentes do Rio de Janeiro 

189 
Coração Vagabundo; 2008; 
Wandering Heart; Fernando 

Grostein Andrade; 60min 

Penetra-se na intimidade de Caetano Veloso, 
acompanhando-o em duas turnês, nos EUA e no Japão. 
Diante da câmera, ele se prepara nos bastidores e 
confessa alguns momentos de insegurança – como 
quando lamenta supostas falhas no seu inglês numa 
entrevista. 

63 
Corações Sujos; 2011; Dirty 

Hearts; Vicente Amorim; 107min 

Adaptação do best-seller de Fernando Morais, a história 
se passa no interior de São Paulo e narra as experiências 
do imigrante japonês Takahashi e sua esposa Miyuki 
diante de um novo mundo. Logo após a Segunda Guerra 
Mundial, uma nova guerra foi travada:  

249 
Cortina de Fumaça; 2010; 

Smokescreen; Rodrigo Mac 
Niven; 88min 

Cortina de Fumaça coloca em discussão a política de 
drogas vigente no mundo, dando atenção às suas 
consequências político-sociais em países como o Brasil e, 
em particular, na cidade do Rio de Janeiro. Por meio de 
entrevistas nacionais e internacionais. 

49 
Crime Delicado; 2005; Delicate 

Crime; Beto Brant; 87min 

Antônio Martins é um crítico de teatro consagrado, que 
dedica suas noites aplicadamente ao seu ofício. Seus 
relacionamentos humanos são distantes e ele sente-se 
seguro, sempre no controle de suas emoções. Um dia, 
num bar, conhece a jovem Inês. Desinibida, 

247 
Curtas de Cao Guimares; 2010; 

Short-Movies Selection; Cao 
Guimaraes;  

Diversos curtas do autor que foram exibidos 
constantemente no MoMA PS1. 

121 

Daqui nóis não arreda o pé; 
2005; We Ain´t  Leaving this 

Place; Jairo Teixeira dos Santos - 
MG; 15min 

As irmãs Tonha e Aparecida são o alvo da zombaria da 
molecada e da ira de alguns moradores de Santana do 
Jacaré, que querem expulsá-las da cidade; 

355 
David Perlov’s Diary; 1983; David 
Perlov’s Diary; Davi Perlov & Mira 

Perlov; 330min 

Documentário autobiográfico sobre a vida de David Perlov 
em Israel.  

239 
De Pernas Pro Ar; 2010; Head 
Over Heels; Roberto Santucci; 

97min 

De Perna Pro Ar” é uma comédia romântica que analisa 
as delícias e agruras da vida amorosa contemporânea: 
seus limites, alegrias, fantasias e insatisfações. Alice, 35 
anos, é casada e com um filho. Workaholic, sua atividade 
profissional rouba quase todo seu tempo e saúde. 

285 
De Pernas pro Ar 2; 2012; Head 
Over Heels 2; Roberto Santucci; 

98min 

Alice é uma executiva bem-sucedida no mercado de sex 
shop no Brasil. Prestes a abrir sua primeira loja em Nova 
York, em sociedade com Marcela, ela vai descobrir que o 
novo negócio pode colocar em risco a sua felicidade e o 
casamento com João. 
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131 
De tempos em Tempos; 2006; 

From Time to Time; Ana Johann; 
22 min 

De tempos em tempos a identidade vai alterando. as 
pessoas vão modificando os espaços, os espaços vão as 
modificando. O cenário é Cruz Machado, Paraná em uma 
colônia de poloneses. Por ruas estreitas a narradora vai 
conduzindo o espectador. 

364 
Depois da Chuva; 2014; After the 

rain; Claudio Marques; Marilia 
Hughes; 95min 

É 1984 em Salvador, Bahia, quando ocorreu as primeiras 
eleições presidenciais do Brasil após 20 anos de ditadura. 
À medida que a escola se prepara para as suas primeiras 
eleições do Grêmio estudantil, o despertar político de Caio 
de dezesseis anos começa, 

51 
Depois daquele baile; 2006; After 

that Ball; Roberto Bomtempo; 
108min 

Dóris (Irene Ravache) é uma viúva sensual, que mora em 
Belo Horizonte e leva a vida cuidando de uma pensão. Ela 
é ajudada por Bete (Ingrid Guimarães), sua sobrinha, que 
veio para a cidade com o objetivo de estudar enfermagem. 

263 
Desenrola; 2010; Untangle; 
Rosane Svartman; 88min 

Aos 16 anos de idade, a romântica Priscila se vê pela 
primeira vez sozinha em casa: a mãe viajou a trabalho e 
vai passar 20 dias fora. É nesse curto espaço de tempo 
que sua vida passa por grandes mudanças e diversas 
“primeiras vezes” acontecem. 

3 
Desmundo; 2003; Desmundo; 

Alain Fresno; 101min 
Órfã de Portugal é enviada para casamento forçado no 
Brasil colonial, mas apaixona-se por comerciante judeu; 

14 
Deus é Brasileiro; 2003; God Is 

Brazilian; Cacá Diegues; 110min 
Deus está cansado. Decide tirar férias e, para isso, 
procura substituto brasileiro pra olhar pela humanidade; 

334 
Deus é Brasileiro; 2002; God is 

Brazilian; Carlos Diegues;110 min 

Deus (Antônio Fagundes), que se cansou dos erros 
perpétuos dos seres humanos e das escolhas 
terríveis,resolve tirar férias em uma estrela distante, longe 
da Terra. Antes disso, ele recruta o pescador Taoca 
(Wagner Moura) como seu guia, levando-o a missão  

400 
Deus e o diabo na terra do sol; 
1964; Black God, White Devil; 

Glauber Rocha; 125 min 

Manuel é um vaqueiro que se revolta contra a exploração 
imposta pelo coronel Moraes e acaba matando-o em uma 
briga. Ele passa a ser perseguido por jagunços e foge com 
sua esposa Rosa, juntando-se aos seguidores do beato 
Sebastião. 

236 
Diário de uma busca; 2010; 

Diary, Letters, Revolutions…; 
Flávia Castro; 105 min 

Celso Afonso Gay de Castro morreu aos 41 anos de idade, 
em Porto Alegre. Entre seu nascimento (1943) e sua morte 
(1984), uma vida de militância, fuga, sucessivos exílios, 
amores e filhos. Como o título sugere, o filme é um diário 
de viagem. 

229 
Distantes; 2011; Apart; Bruno 

Peres; 15min 

Os irmãos Felipe e Fabrício não se viam há dois anos, 
desde a morte da mãe. O reencontro provoca a lembrança 
de boas memórias da infância e adolescência, mas os 
poucos dias de convivência trazem à tona os conflitos mal 
resolvidos do passado 

161 
Divã; 2009; In Therapy; José 

Alvarenga Jr.; 93min 

A história de uma mãe de família que tem sua vida virada 
do avesso quando decide procurar um analista. 
Adaptação para o cinema da peça de teatro homônima 
baseada no romance de Martha Medeiros. 

35 
Do luto à luta; 2005; From Grief 
to Struggle; Evaldo Mocarzel; 

75min 

O documentário de Evaldo Mocarzel mostra o mundo dos 
portadores de síndrome de Down, que atinge cerca de 8 
mil bebês a cada ano no Brasil. O longa é retratado a partir 
da ótica de um downiano, que tem uma visão muito 
peculiar, sensorial e engraçada. 
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7 
Dois Perdidos numa noite 

suja;2002; Two Lost in a Dirty 
Night; José Joffily; 110min 

Paco (Débora Fallabela) e Tonho (Roberto Bomtempo) 
são imigrantes brasileiros ilegais em Nova York. Tonho, 
tímido, mineiro como outros milhares de clandestinos, 
sonha em ser bem-sucedido, mas sente saudades da 
família e do Brasil. 

409 
Doméstica; 2012; Housemaids; 

Gabriel Mascaro; 101min 
Sete adolescentes assumem a missão de registrar por 
uma semana a sua empregada doméstica 

59 
Dormente; 2005; Dormente; Joel 

Pizzini; 15min 

Um filmensaio que versa sobre os espaços de passagem, 
elegendo a estação de trem e a ferrovia como ambientes 
emblemáticos desse fenômeno contemporâneo, tão 
certeiramente denominado "não-lugar" por Marc Augé;  

287 
Dossiê Jango; 2012; Jango 

Report; Paulo Henrique 
Fontenelle; 102min 

João Goulart havia sido eleito democraticamente 
presidente do Brasil, mas foi expulso do cargo após 
o golpe de Estado de 1 de abril de 1964. Depois do fato, o 
ex-presidente se refugiou na Argentina, onde morreu em 
1976, quando estava planejando voltar. 

30 
Doutores da Alegria; 2005; 

Doctor´s of Happiness; Mara 
Mourão; 98min 

O dia-a-dia dos hospitais que recebem visitas do grupo 
Doutores da Alegria, formado por atores que se vestem de 
palhaços para alegrar as crianças internadas. A 
transformação pela qual o ambiente passa com a simples 
presença dos palhaços. 

4 
Durval Discos; 2002; Durval 

Records; Anna Muylaert; 96min 

Durval (Ary França) e sua mãe Carmita (Etty Fraser) vivem 
há muitos anos na mesma casa onde funciona a loja 
Durval Discos, que já foi muito conhecida no passado mas 
hoje vive uma fase de decadência devido à decisão de 
Durval em não vender CDs e se manter a loja de discos. 

195 
Dzi Croquette; 2009; Dzi 

Croquette; Tatiana Issa; Raphael 
Alvarez; 110min 

A trajetória do grupo teatral que se tornou símbolo da 
contracultura ao confrontar a ditadura usando a ironia e a 
inteligência; resgata a trajetória do grupo que se tornou 
símbolo da contracultura ao confrontar a ditadura usando 
a ironia e a inteligência. 

240 
E aí, Hendrix; 2011; Hey 

Hendrix?; Pedro Paulo Carneiro; 
Roberto Lamounier; 82min 

Documentário que mostra a trajetória de Jimi Hendrix em 
Londres e traz histórias e curiosidades sobre a vida do 
maior guitarrista de todos os tempos, morto 
prematuramente aos 27 anos, em setembro de 1970. 

207 
É proibido fumar; 2009; Smoke 

Gets in Your Eyes; Anna 
Muylaert; 86min 

Baby é uma professora de violão que deseja viver uma 
grande paixão. Com a mudança de Max, um músico de 
bar, para o apartamento vizinho ao seu, ela tem a chance 
de realizar seu sonho. 

282 
ED; 2013; Ed; Gabriel Garcia; 

13,55 min 
Conheça Ed. Conheça a vida de Ed. Conheça a 
extraordinária vida que Ed quer deixar para trás 

5 
Edifício Master; 2002; Edifício 

Master; Eduardo Coutinho; 
100min 

Durante uma semana, Eduardo Coutinho e sua equipe 
conversaram com 27 moradores de um enorme edifício de 
apartamentos em Copacabana. Entre eles um casal de 
meia-idade que se conheceu pelos classificados de um 
jornal, uma garota de programa que sustenta a familia. 

102 
Edilamar; 2005; Edilamar; Ivy 

Goulart - SC; 15min 

Um trágico acontecimento envolvendo Edilamar irá marcar 
a vida de seus amigos, parentes e outras pessoas da 
cidade. 

302 
Efeito Casemiro; 2013; Casemiro 

Effect; Clarice Saliby; 15min 

A história do evento ufológico mais importante- ainda que 
desconhecido- do Brasil, ocorrido em 1980 no pacato 
município de Casimiro de Abreu, estado do Rio de Janeiro 
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368 
Ela volta na quinta; 2014; She 

comes back on thursday; André 
Novais Oliveira; 108min 

Um retrato emocionante e revelador de uma família 
mineira, que registra os irmãos e pais idosos do diretor no 
microcosmo do dia-a-dia de suas vidas, tentando 
esclarecer a separação deu seus pais após 35 anos de 
casamento. 

283 
Elena; 2012; Elena; Petra Costa; 

82min 

Elena viaja para Nova York com o mesmo sonho da mãe: 
ser atriz de cinema. Deixa para trás uma infância passada 
na clandestinidade dos anos de ditadura militar. Deixa 
Petra, a irmã de sete anos. Duas décadas mais tarde, 
Petra também se torna atriz e embarca a NY. 

412 
Eles voltam; 2012; They will 

come back; Marcelo Lordello; 
105min 

Narra uma estória sobre os afetos, as aventuras e as 
descobertas de dois irmãos 

196 
Elvis e Madonna; 2010; Elvis & 

Madonna; Marcelo Laffitte; 
100min 

Elvis é uma motociclista que sonha em um dia se tornar 
fotógrafa. Com as dificuldades do dia a dia em realizar seu 
desejo, ela segue sua vida trabalhando como entregadora 
de pizzas. Madona, por sua vez, é um travesti que trabalha 
como cabelereira,. 

253 
Ensolarado; 2010; Sunny; 
Ricardo Targino; 14min 

Uma família frente ao gesto humano simples e 
extraordinário de dizer adeus debaixo da luz intensa do sol 

36 
Entreatos; 2004; Intermissions; 
João Moreira Salles; 107 min 

De 25 de setembro a 27 de outubro de 2002, a equipe de 
ENTREATOS acompanhou passo a passo a campanha de 
Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. O 
filme revela os bastidores de um momento histórico 
através de material exclusivo. 

396 
Era Uma vez eu, Verônica; 2012; 

Once Upon a Time Veronica; 
Marcelo Gomes; 91 min 

Recém-formada em medicina, Verônica atravessa um 
momento crucial em sua vida e questiona sua escolha 
profissional, seus laços afetivos e sua capacidade de lidar 
com a vida nova. 

73 
Esses Moços; 2005; The Kids; 

José Araripe Jr; 86min 

Darlene e Daiane, duas meninas que fogem do interior 
chegam à cidade baixa em Salvador e encontram 
Diomedes, um senhor idoso que foi agredido e está 
desmemoriado. Juntos, exploram a cidade. Diomedes 
conduz as meninas através da estrada de ferro. 

327 

Esta Noite Encarnarei no Teu 
Cadáver; 1967; This Night I Will 

Possess Your Corpse; Jose 
Mojica Marins; 108min 

Saindo das margens da cultura brasileira como um 
pesadelo prolongado, o ícone do terror brasileiro Coffin 
Joe (Zé do Caixāo) retorna, inclinando-se para a busca da 
criança perfeita. 

261 

Esta pintura dispensa flores; 
2010; This Painting Dispenses 
Flowers; Luiz Carlos Lacerda; 

20min 

Documentário sobre a obra do pintor contemporâneo 
Victor Arruda inspirada nos artistas esquizofrênicos; nas 
HQs de Carlos Zéfiro; no desenhista Robert Crumb e em 
grafites pornográficos de banheiros masculinos. 

31 
Estamira; 2004; Estamira; Marcos 

Prado; 121 min 

Aos 63 anos, Estamira é esquizofrênica, vive e trabalha há 
mais de 20 anos no Aterro Sanitário de Jardim Gamacho, 
RJ. O filme conta sua vida desde 2000, quando ela 
começou a se tratar num centro psiquiátrico público, e 
acompanha todo o processo de tratame 

130 
Estômago; 2007; Estômago: A 

Gastronomic Story; Marcos 
Jorge; 100min 

Na vida há os que devoram e os que são devorados. 
Raimundo Nonato descobriu um caminho à parte: ele 
cozinha. E é nas cozinhas de um boteco, de um 
restaurante italiano e de uma prisão que Nonato vive sua 
intrigante história. Ele aprende as regras da sociedade. 
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154 
Estratégia Xavante; 2006; The 

Xavante Strategy; Belisário 
Franca; 86min 

Documentário que narra a estratégia visionária do cacique 
Ahopowê, da tribo Xavante, que, em 1973, propôs a sua 
tribo o envio de oito meninos para serem criados por 
famílias de brancos na cidade de Ribeirão Preto, em São 
Paulo. 

286 
Eu ainda te amo; 2012; I still Love 

You; Henrique Faria; 5min 

Após conhecerem-se em um estacionamento de 
bicicletas, Christina e Dolores apaixonam-se pelas ruas de 
Amsterdam até que surge a inesperada pergunta: Quanto 
tempo dura uma paixão e até onde ela pode nos levar? 
Existe explicação? 

105 
Eu me lembro; 2005; I 

Remember; Edgard Navarro; 
108min 

A vida de um jovem desde seu nascimento até à fase 
adulta, acompanhada em paralelo aos acontecimentos do 
Brasil nas décadas de 50, 60 e 70; 

265 

Eu Receberia as Piores Notícias 
dos Seus Lindos Lábios; 2011; I’d 

Receive the Worst News from 
Your Beautiful Lips; Beto Brant; 

104 min 

Um triângulo amoroso envolve Cauby, um fotógrafo de 
passagem pelo interior da Amazônia, a bela e instável ex-
prostituta Lavínia e seu marido, o pastor Ernani, que 
acredita ser possível consertar as contradições do mundo. 
Três vértices de uma paixão. 

224 
Ex isto; 2010; Ex isto; Cao 

Guimaraes; 86min 

Livremente inspirada na obra "Catatau", de Paulo 
Leminski, a narrativa parte da hipótese histórica 
imaginada pelo poeta curitibano: "E se René Descartes 
tivesse vindo ao Brasil com Maurício de Nassau?". 

32 
Fabio Fabuloso; 2004; Fabio 

Fabolous; Pedro Cezar;Ricardo 
Bocão;Antonio Ricardo;; 63min 

O filme conta de forma bem-humorada, e em tom de 
fábula, a trajetória do paraibano Fábio Gouveia, 
considerado por unanimidade o maior surfista brasileiro de 
todos os tempos. Além de muito surfe e do registro dos 
momentos mais importantes de sua carreira. 

82 
Fabricando Tom Zé; 2004; 

Fabricating Tom Ze; Decio Matos, 
Jr; 85min 

O documentário pretende proporcionar um 'insight' que 
destaque aspectos da carreira de Tom Zé que o tornam 
único no meio musical mundial. FABRICANDO TOM ZÉ 
abordará seu experimentalismo, radicalismo e sua 
ousadia, marcas presentes na trajetória de sua vida. 

13 
Fala Tu; 2003; Fala Tu; 

Guilherme Coelho; 74min 

A vida, os sonhos e a intimidade de três rappers cariocas 
que fazem uma crônica musical da cidade. Macarrão, 33 
anos, pai de duas filhas, é apontador do jogo do bicho e 
morador do Morro do Zinco, no Estácio. 

365 
Faroeste Caboclo; 2014; Brazilian 
Western; Rene Sampaio; 105min 

O drama sobre crime passional, que se desenrola em 
Brasília, ao final da década de 1980, narra a saga épica 
de João de Santo Cristo 

89 
Favela on Blast; 2008; Favela on 
blast; Leandro HBL and Wesley 

Pentz (DJ Diplo); 80min 

Um retrato da cultura em torno do Funk Carioca através 
do registro das interações humanas, lingüísticas e 
estéticas no cotidiano das comunidades carentes do Rio 
de Janeiro. Ponto de interseção, de encontro de classes 
sociais distintas, 

88 
Feliz Natal; 2008; December; 

Selton Mello; 104 min 

Homem que trabalha em ferro-velho, cercado de pedaços 
e peças enferrujadas, tenta montar o quebra-cabeça da 
própria existência e esquecer os fantasmas do passado. 
Perto do natal e das festas de final de ano, ele tenta uma 
reaproximação com a família. 

33 
Feminices; 2004; Feminices; 
Domingos de Oliveira; 72min 

Quatro mulheres, na virada dos 40, resolvem escrever 
suas confissões. A ideia é usar este material em um 
espetáculo teatral, seguindo a linha de algo idêntico que 
fizeram há 10 anos;  
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238 

Ferocidade entre a Urbe e a 
Flora; 2010; Ferocity between the 

urbs and the flora; Márcio B. 
Venturi; 13min 

Elias chega ao trabalho de sua mulher, Dalila, com um 
presente: um carro novo. De repente, à distância, ele vê 
um homem agredindo e arrastando Dalila para dentro de 
uma floresta nas redondezas. Agora, Elias tem que achá-
la na floresta... Com o pé quebrado 

12 
Filhas do Vento; 2004; Daughters 

of the Wind; Joel Zito Araújo; 
85min 

Duas irmãs de personalidade completamente diferentes 
têm destinos de vida também opostos. Uma permance ao 
lado do pai em pequena cidade do interior. A outra decide 
se arriscar no Rio de Janeiro e se torna uma atriz 
consagrada. Anos mais tarde elas irão se encontrar. 

377 
Flores Raras; 2013; Reaching for 
the Moon; Bruno Barreto; 106min 

Narra o relacionamento amoroso entre Elizabeth Bishop e 
Lota de Macedo Soares 

330 
Foi Bom o dia?; 1942; Went the 
day well?; Alberto Cavalcanti; 

92min 

Uma comédia britânica aparentemente aconchegante, 
transforma-se em um violento thriller da Segunda Guerra 
Mundial, um obra de arte subversiva, adaptada de uma 
história Graham Greene 

183 
Fronteira; 2007; Threshold; 

Rafael Conde; 85min 

Interior de Minas Gerais, início do século XX. Maria 
(Débora Goméz) vive em um velho sobrado, onde possui 
a fama de ser santa. Porém a chegada de sua tia Emiliana 
(Berta Zemel), que veio empenhada em preparar o grande 
milagre dela. 

175 
Fumando Espero; 2008; Smoking 
i wait; Adriana L. Dutra; 104min 

A trajetória do tabagismo na sociedade dos séculos XX e 
XXI, por meio de entrevistas com anônimos e celebridades 
– como Eduardo Moscovis, Carla Camurati, Scarlet Moon, 
Miúcha, Ney Latorraca, entre outro – pontuam o filme.  

331 
Ganga Zumba; 1963; Ganga 

Zumba; Carlos Diegues; 92min 

No final do século dezesseis, os escravos que 
trabalhavam nos moinhos de cana de açúcar do nordeste 
brasileiro conspiraram para fugir para Quilombo dos 
Palmares, um refúgio para escravos negros fugitivos. 

309 
Gata velha ainda mia; 2013; 

Never too old to Meow; Rafael 
Primot; 90min 

Gloria Polk, a decadent bitter old writer , decides at last to 
open her house to Carol, a young journalist who lives in 
the same apartment building , and give her an interview 
about her return to literature after a long break . 

72 
Gatão de Meia Idade; 2005; The 
40 – Something Player; Antônio 

Carlos da Fontoura; 85min 

Cláudio, um charmoso designer quarentão, vive conflitos 
típicos da idade, mas curte a vida com total disponibilidade 
para as namoradas e os amigos. Entre várias aventuras 
amorosas, ele tenta administrar a relação com a filha e 
com a ex-mulher. 

280 
Gaúchos Canarinhos; 2007; 

Canary Gaúchos; Rene Goya 
Filho ; 15min 

 Um homem que criou um país. O documentário conta a 
história de um criador e de sua maior criação. Uma criação 
que deu identidade a uma nação. Estamos falando da 
camisa amarela da seleção brasileira de futebol, criada 
pelo gaúcho Aldyr Schle. 

369 
Girimunho; 2011; Swirl; Clarissa 
Campolina; Helvecio Marins, Jr.; 

90min 
Após a morte de seu marido, Bastu busca uma nova vida 
na pequena cidade rural de Minas Gerais, aos 81 anos.  

15 

Glauber o Filme, Labirinto do 
Brasil; 2002; Labyrinth Glauber - 

The Brazilian Movie; Silvio 
Tendler; 98min 

"Glauber o Filme, Labirinto do Brasil" é um documentário 
sobre a vida e a morte de Glauber Rocha, o polêmico 
cineasta baiano que revolucionou o cinema, promovendo 
uma radical revisão na cultura brasileira. 

305 
Graça; 2013; Grace; Anna Clara 

Peltier; 15min 
Graça é uma atleta de nado sincronizado que tenta 
superar o seu próprio corpo. 

65 
Heleno; 2011; Heleno; José 
Henrique Fonseca; 107min 

Biografia sobre a trágica vida de Heleno de Freitas, 
jogador do time de futebol carioca Botafogo, que exibia 
talento nos gramados e polêmica na vida particular. 
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397 
Hélio Oiticica; 2012; Hélio 

Oiticica; César Oiticica Filho; 
94min 

Hélio Oiticica foi um dos artistas que melhor uniu a 
reflexão com a criação artística. Suas ideias e 
proposições, expressas não apenas em textos, mas 
também em depoimentos e entrevistas, revolucionaram a 
arte e a cultura, tornando-o um dos mais importantes 
artista plástico brasileiro. 

201 

Histórias de Amor duram apenas 
90 minutos; 2010; Love Stories 

Last Only 90 Minutes; Paulo 
Halm; 90min 

Zeca, um jovem escritor, imerso em uma novela que ele 
nah pode escrever. Ele está com 30 anos e comporta-se 
como um adolescente. Ele é talentoso, mas desregrado. 
Ele escreve duas frases, então abandona o trabalho. 

276 
Histórias de Borboletas; 2012; A 

story of butterflies; Marcelo 
Brandão; 15min 

Baseado num conto de Caio Fernando Abreu, apresenta 
um jovem casal num momento em que a mulher decide 
internar o marido num hospital psiquiátrico. Logo após 
deixá-lo, ela passa a ter as mesmas sensações e sintomas 
que levaram o marido à internação. 

298 
Hoje; 2011; Today; Tata Amaral; 

87min  

Vera (Denise Fraga) é uma ex-militante política que 
recebe uma indenização do governo, em decorrência do 
desaparecimento do marido, vítima da repressão 
provocada pela ditadura militar. Com o dinheiro ela 
consegue comprar um apartamento próprio. 

348 
Hoje eu quero voltar sozinho; 

2014; The way he looks; Daniel 
Ribeiro; 96 

Narra a vida de um garoto cego que lida com a buscas 
pela independência e as descobertas da sexualidade. 

159 
Hotxua; 2007; Hotxuá; Letícia 

Sabatella; Gringo Cardia; 70min 

Documentário sobre a tribo indígena krahô, que vive em 
Palmas, Tocantins. Marca a estreia na direção da atriz 
Letícia Sabatella e do artista plástico e cenógrafo Gringo 
Cardia. Eles acompanharam o dia a dia dos krahô e 
retratou a Festa da Batata. 

8 
Houve uma vez Dois 

Verões;2002; Two Summers; 
Jorge Furtado; 75min 

Chico (André Arteche) é um jovem ingênuo que acredita 
que um dia encontrará o grande amor de sua vida. Roza 
(Ana Maria Mainieri) é uma jovem que só pensa em 
conseguir dinheiro suficiente para realizar sua sonhada 
viagem para a Austrália. 

119 
Inesquecível; 2007; 

Unforgettable; Paulo Sérgio 
Almeida; 87min 

Diego Borges (Murilo Benício) é um famoso ator de 
cinema que vive o melhor momento de sua vida e de sua 
carreira. No mesmo dia em que termina as filmagens de 
seu melhor trabalho ele se casa com seu grande amor, a 
estilista Laura Monteiro. 

210 
Insolação; 2009; Sunstroke; 
Felipe Hirsch and Daniela 

Thomas; 93min 

Insolação conta histórias de desertos amorosos. "Amor e 
perdas. Perdas, principalmente”, na fala de uma das 
personagens. Numa cidade vazia, castigada pelo sol, 
jovens e velhos confundem a sensação febril da insolação 
com o início delicado da paixão. 

67 
Irma Vap - O Retorno; 2006; Irma 

Vap – The Return; Carla 
Camurati; 70min 

Dois produtores resolvem fazer uma remontagem da 
peça, mas Tony Albuquerque, um dos atores da versão 
original e dono dos direitos da peça, está temporariamente 
paralítico e sendo manipulado pela irmã Cleide, que não 
deixa ninguém chegar perto do irmão.  

9 
Janela da Alma; 2001; Window of 

the Soul; João Jardim; Walter 
Carvalho; 73min 

19 personalidades fazem revelações inesperadas sobre 
como se veêm e como percebem o mundo. Com Wim 
Wenders, Hermeto Pascoal e José Saramago; 

335 
Jards; 2012; Jards; Erick Rocha; 

93min Dcoumentário sobre Jards Macalé 
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306 
Jessy; 2013; Jessy; Paula Lice; 

Ronei Jorge; Rodrigo Luna; ; 
14,5min 

Jéssica Cristopherry! Assim se chamavam todas as 
personagens da infância de Paula Lice. Atriz, dramaturga 
e mulher, Paula conta com o apoio das madrinhas para 
resgatar Jéssica e realizar o desejo de ser transformista; 

132 
Jesus no Mundo Maravilha; 2007; 

Jesus in the Wonder World; 
Newton Cannito; 74min 

Jesus, Lucio e Pereira são ex-policiais que forão expulsos 
da corporação e agora trabalham em um parque de 
diversões. O constrangimento da exoneração levou Jesus 
a tentar suicidio. Hoje, ele coordena o trabalho de 28 
seguranças e sonha com sua volta à corporação. 

336 
Joana Francesa; 1975; Joanna 

the frenchwoman; Carlos 
Diegues; 112min 

A expatriada francesa Joanna (Jeanne Moreau) possui um 
bordel de São Paulo em 1930. Um cliente que se apaixona 
por ela leva Joanna ao seu moinho de cana-de-açúcar. 

169 
Jogo de Cena; 2006; Playing; 
Eduardo Coutinho; 103 min 

Mulheres desconhecidas e atrizes famosas se revezam 
em depoimentos pessoais num jogo onde o espectador 
nunca sabe quem está representando. Atendendo a um 
anúncio de jornal, oitenta e três mulheres contaram suas 
histórias de vida num estúdio. 

77 
Jogo Subterrâneo; 2003; 

Underground Game; Roberto 
Gervitz; 109min 

Um músico de passado misterioso cria uma diversão 
intrincada: ele 'escolhe' uma mulher a esmo no trem e 
traça sua provável 'rota'; se ela seguir o caminho por ele 
imaginado, o músico vai falar com a moça; 

156 
Juventude; 2007; Youth; 

Domingos de Oliveira; 72 min 

David, Antonio e Ulisses foram amigos a vida toda. Desde 
sua reunião, ainda adolescentes, para uma representação 
colegial de "A Ceia dos Cardeais", de Julio Dantas, o 
clássico português. Passados 50 anos, reúnem-se uma 
noite para comemorar seu encontro. 

133 
L.A.P.A.; 2007; L.A.P.A.; Cavi 

Borges; Emilio Domingos; 75min 

Documentário sobre o universo do hip hop e o cotidiano 
de quem busca sobreviver de música no Brasil, tudo 
ambientado no tradicional bairro da Lapa carioca. 

179 
Lavagem do Bonfim; 2009; The 

cleansing of Bonfim from Bahia to 
New York; Ives Goulart; 6min 

Acredita-se que a Lavagem teve origem nos tempos em 
que os escravos eram obrigados a lavarem as escadarias 
da Igreja do Bonfim. Desde 1804, esse ritual é feito pelas 
baianas todos os anos, em Salvador. Hoje o cortejo não é 
apenas das baianas. 

308 
Lembranças de Maura; 2013; 

Memories of Maura; Bruna Lessa; 
16min 

Alice aos oito anos de idade se muda com os pais para 
casa da avó que sofre de uma doença degenerativa.Nesse 
ambiente ela terá que aprender a conviver com essa nova 
realidade;  

386 
Limite; 1931; Limite; Mário 

Peixoto; 114 min 

Em um pequeno barco à deriva, duas mulheres e um 
homem relembram seu passado recente. Uma das 
mulheres escapou da prisão; a outra estava desesperada; 
e o homem tinha perdido sua amante. Cansados, eles 
param de remar e se conformam com a morte. 

288 
Linear; 2012; Linear; Amir 

Admoni; 6min  A linha é um ponto que saiu caminhando. 

220 
Lixo Extraordinário; 2010; Waste 

Land; Lucy Walker; 90min 

Acompanha o trabalho do artista plástico Vik Muniz em um 
dos maiores aterros sanitários do mundo: o Jardim 
Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Lá, ele fotografa 
um grupo de catadores de materiais recicláveis, com o 
objetivo inicial de retratá-los.  
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163 
Loki - Arnaldo Batista; 2008; Loki 
- Arnaldo Batista; Paulo Henrique 

Fontenelle; 120 min 

Cinebiografia do músico Arnaldo Baptista, ex-integrante 
dos Mutantes, contada através de um quadro traçado pelo 
próprio artista. A pintura é intercalada com imagens 
históricas que remetem aos principais momentos de sua 
trajetória artística. 

192 
Lula, o Filho do Brasil; 2009; 

Lula, Son of Brazil; Fabio Barreto; 
130min 

Sobre a vida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sua 
trajetória pessoal e profissional é contada desde o seu 
nascimento, em 1945, no sertão pernambucano, até 1980, 
quando morre sua mãe, Dona Lindu, e ocorre sua 
ascensão como líder sindical no ABC. 

353 
Luz del Fuego; 1982; Luz Del 

Fuego; Davi Neves; 96min 
Baseado livremente na vida da vedete e naturista Luz del 
Fuego, com cenas eróticas. 

376 
Madame Satā; 2002; Madame 

Sata; Karim Aïnouz;  
Trata sobre um travesti lendário que viveu no Rio de 
Janeiro no pós II Guerra. 

107 

Maksuara - Crepúsculo dos 
Deuses; 2007; Maksuara, Twilight 

of Gods; Neville D'Almeida; 
85min 

O filme contra a trágica história que os índios brasileiros 
vêm presenciando nos últimos 500 anos, com toda a 
miséria e abandono. O índio Maksuara conta sobre a 
sabedoria dos índios que moram na floresta em uma 
perfeita harmonia com a natureza. 

242 
Malu de Bicicleta; 2010; Malu on 

a Bicycle; Flávio Ramos 
Tambellini; 90min 

O filme conta a história de Luiz Mario, um empresário da 
noite paulistana e bon vivant, que tem aos seus pés 
mulheres de todos os tipos, com quem vive romances 
tórridos, mas não se envolve emocionalmente. Até que, de 
passagem pelo Rio de Janeiro, apaixona-se. 

202 
Mamonas para sempre - O doc; 
2009; Mamonas 4-ever; Cláudio 

Kahns; 85min 

A história de Bento, Dinho, Júlio, Samuel e Sérgio, que 
iniciaram na música através da banda Utopia e atingiram 
a fama nacional com o grupo Mamonas Assassinas. Uma 
história de sucesso que chegou ao fim devido a um trágico 
acidente aéreo. 

404 
Mangue-Bangue; 1971; Mangue-

Bangue; Neville D’Almeida;       
62 min 

O filme aborda a corporeidade dos seres humanos, sobre 
a condição humana como inteiramente potencializada, 
transcendida e contida por corpos em sua dimensão 
escatológica final. 

134 

Manoel Inácio e a música do 
começo do mundo; 2005; Manoel 

Inácio and the Music of the 
Beginning of the World; Leonardo 

Alves; 15min 

Entre as bandas cabaçais do sertão da Paraíba se destaca 
o grupo Os lnácios, formado por descendentes de uma 
família de pifeiros. Atualmente, a banda Os Inácios está 
fora de atividade devido ao falecimento da esposa de Seu 
Manoel Inácio. 

349 
Many Thousands Gone; 2015; 

Many Thousands Gone; Ephraim 
Asili.; 9min 

Narrativa com tratamento intimista que traca paralelos 
entre Salvador, Brasil e Harlem - New York, nos Estados 
Unidos. 

289 

Margaret Mee e a Flor da Lua; 
2012; Margareth Mee and the 
Moonflower; Malu de Martino; 

78min 

Documentário sobre a vida e obra da pioneira e visionária 
ilustradora botânica Margaret Mee, uma das mais 
importantes artistas do século 20 e defensora incansável 
da necessidade de preservação da flora brasileira. Por 
meio do relato de sua vida. 

351 
Mate me por favor?; 2015; Kill me 
please; Anita Rocha da Silveira; 

101min 

Uma narrativa que se desenrola no Rio de Janeiro, entre 
um grupo de jovens intrigados com a uma onda de 
assassinatos sombrios assola a região. 

321 
Mato sem Cachorro; 2013; The 

Dognapper; Pedro Amorim; 
122min 

Deco (Bruno Gagliasso) and Zoé (Leandra Leal) fall in love 
after saving a puppy with narcolepsy. The relationship 
ends two years later and Zoe takes the couple's dog with 
her. For the first time, Deco has to take a stand, and 
retrieve his dog; 
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406 

Matou a Família e Foi ao Cinema; 
1969; Killed the Family and Went 
to the Movies; Julio Bressane; 80 

min 

Um rapaz de classe média baixa carioca mata os pais a 
navalhadas e vai ao cinema ver "Perdidos de Amor". 
Márcia, uma jovem rica e insatisfeita, aproveita uma 
viagem do marido para ir até sua casa de Petrópolis, onde 
recebe a visita de uma velha amiga. 

290 

Mauro Shampoo - Jogador, 
cabelereiro e homem; 2005; 
Mauro Shampoo; Leonardo 

Cunha Lima; Paulo Henrique 
Fontenelle; 20min 

Mauro Shampoo, cabelereiro e ex-jogador de futebol, ficou 
famoso por jogar no Ibis Sport Club conhecido como o Pior 
Time de Futebol do Mundo. 

243 
Mea Culpa; 2010; Mea Culpa; 

Julio Lellis; 93min 

Mãe de família tradicional, atormentada por trauma vivido 
no passado, decide procurar psicóloga em início de 
carreira que, surpreendentemente, se envolve no caso. 

354 
Memorias de Helena; 1969; 
Memorias de Helena; Davi 

Neves;  
Amigos recordam suas ligações com Helena, através de 
um diário deixado pela moça; 

392 
Memórias do Cárcere; 1984; 
Memoirs of Prison; Nelson 

Pereira dos Santos; 185 min 

Ramos é preso injustamente e passa a conviver com 
ladrões e assassinos perigosos. Ele escreve sobre as 
terríveis condições e maus-tratos que os detentos 
recebem na cadeia e, com a ajuda da esposa e de amigos, 
consegue publicar seus escritos. 

71 
Meninas; 2005; Teen Mothers; 

Sandra Werneck; 71min 

Evelin, 13 anos, está grávida de um jovem de 22 anos que 
deixou o tráfico de drogas recentemente. Luana, 15 anos, 
declara que planejou sua gravidez, pois desejava ter um 
filho só para ela. Edilene, 14 anos, espera um filho de Alex, 
que também engravidou. 

135 
Meu nome não é Johny; 2008; 
My Name Ain't Johnny; Mauro 

Lima; 124 min 

João Guilherme Estrella é um jovem da classe média que 
se torna o rei do tráfico de drogas da zona sul do Rio de 
Janeiro. O rapaz inteligente e adorado pelos pais passa a 
ser investigado pela polícia e enfrenta a dura realidade de 
um criminoso; 

39 
Meu tio matou um cara; 2004; My 
uncle killed a guy; Jorge Furtado; 

87min 

Éder (Lázaro Ramos) é preso ao confessar ter matado 
uma pessoa. Duca (Darlan Cunha), um menino de 15 
anos, sobrinho de Éder, tem certeza que o tio está 
assumindo o crime para livrar a namorada, Soraia 
(Deborah Secco), ex-mulher do morto. 

6 
Militância; 2002; Militancy; Carlos 

Adriano; 10min 

A produção deste curta foi viabilizada com patrocínio 
Petrobras. Ensaio experimental e investigação poética 
sobre a essência original e os primórdios estruturais do 
cinema. Numa data incerta, entre 1874 e 1887, o fotógrafo 
brasileiro Augusto Militão de Azevedo. 

360 
Minha mae é uma peça; 2013; 

My Mother is a character; Andre 
Pellenz; 84min Uma paródia sobre uma mãe super protetora.  

69 
Moacir - Arte Bruta; 2005; Moacir 

- Arte Bruta; Walter Carvalho; 
72min 

Moacir tem 42 anos. Negro, com problemas de audição, 
fala e formação óssea, é um pintor que vive num recanto 
do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em 
condições de pobreza. Ausente do mundo exterior, passa 
o dia desenhando e pintando com lápis de cera. 

166 

Morrinho: Deus Sabe de Tudo 
Mas Não é X9; 2008; Morrinho: 

God Knows Everything but Is Not 
a Snitch; Fábio Gavião; Markão 

Oliveira; 85min 

documenta acontecimentos importantes na história do 
Morrinho, um projeto social e cultural sediado na favela 
Pereira da Silva, zona sul do Rio de Janeiro.A trajetória 
dos criadores do Morrinho, uma imensa maquete de 
comunidades do Rio de Janeiro. 
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167 
Moscow; 2009; Moscow; Eduardo 

Coutinho; 80min 

 Em Belo Horizonte, o Grupo Galpão e o diretor de teatro 
Enrique Diaz se dispuseram a enfrentar o desafio de 
"montar", em três semanas, a peça "As Três Irmãs", de 
Anton Tchekcov. O filme é composto de fragmentos dos 
workshops, improvisações e ensaios                      

80 
Mulheres do Brasil; 2006; Women 
of Brazil; Malu de Martino; 96min 

Mulheres do Brasil conta a história de cinco mulheres que 
amam, trabalham e sonham em cinco cidades brasileiras. 
Esmeralda deixa a pequena Bom Jesus da Lapa e vai 
fazer a vida na cidade grande. A estudante Ana quer 
conhecer o mundo e encontrar-se. 

325 

Musica segundo Tom 
Jobim;2011; Music According to 
Tom Jobim; Nelson Pereira dos 

Santos; 88min 

Um tributo de um artista brasileiro lendário para outro, 
Música segundo Tom Jobim é uma história contada 
através da emoção. Teclando através de clipes de 
performances musicais, o aclamado diretor Nelson Pereira 
dos Santos mostra como o estilo bossa nova,  

137 
Não por acaso; 2007; Not by 
Chance; Philippe Barcinsky ; 

90min 

Três personagens obcecados por controle precisam 
aprender a lidar com perdas para conquistar quem amam. 
Estréia na direção de longas do cineasta Philippe 
Barcinski, que realizou o premiado curta ''Palíndromo''; 

284 

Nem que tudo termine como 
antes; 2012; Even it All ends like 
before; Mariana Martinez; Daniel 

Caselli; 13min 

Com medo de que o amor acabe com a passagem do 
tempo, um casal apaixonado marca, desde o começo da 
relação, a data do término. Eles acreditam que 
interrompendo o relacionamento, irão manter o amor 
preservado, eterno. 

91 

Nenhum Motivo Explica a Guerra; 
2006; AFROREGGAE - Nenhum 
Motivo Explica a Guerra; Carlos 

Diegues; Rafael Dragaud; 82 min 

Em seu primeiro documentário, Carlos Diegues foca suas 
lentes na malha histórica, social - e especialmente 
humana - por trás de uma apresentação do Grupo Cultural 
AfroReggae. Junto com Rafael Dragaud, Cacá Diegues 
passou semanas entrevistando os integrantes. 

40 
Nina; 2004; Nina; Heitor Dalla; 

90min 

Nina (Guta Stresser) é uma jovem de sensibilidade 
agudíssima e mente fragilizada, que procura meios de 
sobrevivência numa metrópole desumana. A proprietária 
do apartamento onde mora, Dona Eulália (Myriam Muniz), 
uma velha mesquinha e exploradora. 

221 

No meio do rio entre as 
árvores;2009; Within the River, 

Among the Trees; Jorge 
Bodanzky; 70min 

No meio do rio, entre as árvores é o resultado de uma 
expedição ao Alto Solimões, onde foram ministradas 
oficinas de vídeo, circo e fotografia às comunidades 
ribeirinhas, dentro de reservas ambientais. 

110 
Noel - O poeta da Vila; 2006; 

Noel – The Samba Poet; Ricardo 
Van Steen; 90min 

Anos 20: Noel Rosa tem um defeito no queixo, que 
disfarça com o cigarrinho pendurado na boca. Estudante 
de Medicina, toca no Bando dos Tangarás, um regional 
com jovens do bairro. 

245 
Noitada de Samba; 2010; 

Samba’s Evening; Céli Leal; 
75min 

A história da formação de A Noitada de Samba, que em 
1971, em plena ditadura militar, tornou-se um foco de 
resistência política e cultural, reunindo com frequência 
compositores e intérpretes dos morros e da periferia; 

244 
Nosso Lar; 2010; Our Home; 

Wagner de Assis; 109min 

A vida após a morte é o tema central desse drama sobre 
a transformação de um homem em sua surpreendente e 
edificante experiência no plano superior. Com uma 
direção de arte grandiosa e efeitos especiais jamais vistos 
em produções locais. 

388 
O Amuleto de Ogum; 1974; The 
Amulet of Ogum; Nelson Pereira 

dos Santos; 112 min 

A história é narrada pelo cego Firmino, um violeiro 
nordestino. No sertão, Maria leva seu filho Gabriel a um 
centro de umbanda, a fim de buscar proteção. O rapaz 
ganha um amuleto, capaz de gerar grande cobiça. 
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152 
O auto-comunicador falante; 

2006; The Talking Loudspeaker; 
Paulo Augusto Vieira; 15min 

Nelson Fortunato trabalhou em todos os cinemas que 
Nova Europa já teve e, durante décadas, narrou a vida da 
comunidade por meio de seu sistema de alto-falantes, 
anunciando notas de falecimento e de utilidades públicas. 

401 
O Bandido da luz vermelha; 
1962; The Red Light Bandit; 
Rogério Sganzerla; 92min 

História inspirada nos crimes do conhecido assaltante 
João Acácio Pereira da Costa, o `Bandido da Luz 
Vermelha', que assalta residências, realiza fugas ousadas 
e gasta o dinheiro de forma extravagante. Encurralado, ele 
recorre a medidas extremas. 

216 
O Bem Amado; 2010; The Well 

Beloved One; Guel Arraes; 
107min 

Baseado na obra de Dias Gomes, O Bem Amado conta a 
história do prefeito Odorico Paraguaçu, que tem como 
meta prioritária em sua administração na cidade de 
Sucupira, a inauguração de um cemitério. De um lado, é 
apoiado pelas irmãs Cajazeiras. 

254 
O Bolo; 2010; The Cake; Robert 

Guimarães; 15min 

Dirce é uma doméstica evangélica que vira do avesso ao 
comer pedaço de bolo de aniversário. De uma hora para a 
outra, ela vê sua sensualidade reprimida aflorar e nem 
mesmo o seu patrão escapa quando sobe o fogo. O que 
ela não sabe é que o patrão é gay. 

43 

O casamento de Romeu e 
Julieta; 2005; Romeu & Julieta 

get married; Bruno Barreto; 
105min 

O Casamento de Romeu e Julieta aborda o tema 
Shakespeariano do amor impossível entre dois jovens, 
filhos de famílias rivais. Ao invés da cidade de Verona, 
seus personagens vivem na moderna e trepidante São 
Paulo e a rivalidade, aqui, surge do futebol. 

251 
O caso libras; 2010; 

Speecheless; Melise Maia; 12min 

Baseado em fatos reais, O Caso Libras conta a história de 
um casal de surdos que embarca num ônibus, discutindo 
em libras (linguagem brasileira de surdos) e o homem 
acaba matando a mulher. Os passageiros do ônibus 
mudam seu destino, indo parar na delegacia. 

26 
O cinema é meu jardim; 2004; 
Cinema is my Garden; Sérgio 

Rezende; 54min 

Ensaio cinematográfico sobre o tema do paraíso e suas 
sutis relações com o cinema. Inspirado em textos do 
Gênesis, reflexões de Sergio Buarque de Holanda e 
Gaston Bachelard, entre outros autores, o filme tem 
pequenas reportagens sobre personalidades. 

178 
O Circo Chegou; 2009; The 

circus is here; Thiago de Souza 
Santos; 15min 

Documentário de curta-metragem produzido pela Quebra 
Cabeça Filmes para o projeto Revelando os Brasis do 
Ministério da Cultura, Instituto Marlin Azul e Canal Futura 

407 
O despertar da besta; 1983; 

Awakening of the Beast; José 
Mojica  Marins; 100min 

Um renomado psiquiatra injeta doses de LSD em quatro 
voluntários a fim de estudar os efeitos provocados pela 
macabra imagem de Zé do Caixão.  

375 
O dia que durou 21 anos; 2012; 

The day that lasted 21 years; 
Camilo Tavares; 77min 

Trata da participação americana no Golpe de 1964 no 
Brasil. 

34 
O Diabo a quatro; 2004; Four for 
None; Alice de Andrade; 108min 

Os destinos de 4 personagens se entrelaçam dentro do 
restrito perímetro de uns poucos quarteirões de 
Copacabana, caldeirão de fantasmas e falsas aparências, 
o avesso do Rio cartão-postal. Dois homens e um menino 
estão apaixonados pela mesma mulher. 

1 

O Dragão da Maldade Contra o 
Santo Guerreiro; 1969; Antonio 

Das Mortes; Glauber Rocha; 
100min 

Sequência de ''Deus e o Diabo na Terra do Sol''. Matador 
de cangaceiros contratado para exterminar bando 
descobre nos criminosos um idealista e revê seus 
conceitos; 

255 
O Fim do sem fim; 2001; The End 
of the Endless; Cao Guimaraes; 

92min 
Documentário sobre o desaparecimento iminente de 
certos trabalhos e profissões no Brasil 
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181 
O fim e o Princípio; 2005; The 

End and the Beginning; Eduardo 
Coutinho; 110 min 

Afirma o diretor Eduardo Coutinho que não havia nada 
programado ou roteirizado para este filme. Ele apenas 
juntou a equipe e foi para o sertão da Paraíba. Ele sabia 
somente que estava à procura de pessoas que pudessem 
contar suas histórias.  

230 
O Garoto Barba; 2010; Beard 
boy; Christopher Faust; 14min 

Fábula sobre uma criança que, devido a uma rara doença, 
tem barba. Felipe gosta de ser como é, mas se sente 
deslocado porque as outras pessoas costumam olhar para 
ele de forma diferente. 

295 
O Gringo; 2011; The Gringo; 

Darko Bajic; 90min 

Vindo de uma país que vivia em constantes guerras, e que 
poucos brasileiros haviam ouvido falar, Dejan Petkovic, 
nasce na Iugoslávia em 10 de Setembro de 1972. 
Especialista em cobranças de faltas, escanteios, 
lançamentos, passes e chutes precisos. 

257 
O Guardado; 2010; The saved; 
Marcelo Felipe Sampaio;Paulo 

Alvarenga;; 13min 

Um homem morador de uma grande metrópole se muda 
para uma aldeia de índios Kadiwéus em Mato Grosso do 
Sul. Na tribo, ele se vê isolado do mundo externo, em 
contato com uma cultura totalmente diferente. Até que um 
dia ele vive uma experiência mística. 

149 

O homem que engarrafava 
nuvens; 2008; The Man Who 
Bottled Clouds; Lírio Ferreira; 

106min 

sobre a vida e a obra do compositor, advogado, deputado 
federal e criador das leis de direitos autorais, Humberto 
Teixeira, também conhecido como 'O Doutor do Baião' 
pela autoria de clássico populares como 'Asa Branca'. 

301 
O lobo atrás da porta; 2013; A 

wolf at the door; Fernando 
Coimbra; 100min  

O desaparecimento de uma criança faz com que seus 
pais, Bernardo (Milhem Cortaz) e Sylvia (Fabiula 
Nascimento), vão até uma delegacia. O caso fica a cargo 
do delegado (Juliano Cazarré), que resolve interrogá-los 
separadamente. 

148 
O Magnata; 2007; The Magnate; 

Johnny Araújo; 100 min 

Magnata (Paulo Vilhena) é um astro do rock e, apesar de 
ser bem-sucedido em sua carreira, vive gastando o 
dinheiro da herança que seu pai lhe deixou com suas 
extravagâncias. Amigo íntimo de Chorão, o sentido de sua 
vida muda quando conhece Cris. 

116 
O Maior Amor do Mundo; 2006; 
The Greatest Love of All; Carlos 

Diegues; 106min 

Antonio (José Wilker) é um famoso e bem-sucedido 
astrofísico brasileiro que é professor em uma universidade 
norte-americana e que recebe a notícia de que é vítima de 
uma doença fatal pouco antes de retornar ao Brasil. 

383 
O melhor som do mundo; 2015; 
The Best Sound in the World; 

Pedro Paulo De Andrade; 13 min 

Vinicius não coleciona figurinhas, nem carrinhos, nem 
gibis. Ele coleciona sons. Mas será possível encontrar o 
melhor som do mundo? 

150 

O mistério do Samba; 2008; The 
Mystery of Samba; Carolina 

Jabor; Lula Buarque de Hollanda; 
90min 

retrata o cotidiano e as histórias da Velha Guarda da 
Portela e a pesquisa que a cantora Marisa Monte realizou 
recuperando composições dos anos 40 e 50 ainda não 
gravadas. A poesia, a musicalidade e a intimidade desses 
senhores e senhoras são desvendadas.  

399 
O Mundo de Lygia Clark;1973; 
The World of Lygia Clark; Anna 

Maria Maiolino; 75min Varios curtas sobre a obra de Lygia Clark 

153 
O mundo em duas voltas; 2007; 
The World in Two Round Trips; 

David Schürman; 92 min 

Em 1519 o capitão português Fernão de Magalhães 
arriscou-se a viajar na contramão das grandes 
navegações e acabou provando que a Terra era redonda. 
Em 1997 a família Schürmann decidiu realizar uma nova 
volta ao mundo, seguindo o trajeto feito por Magalhães. 
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320 
O olho e o Zarolho; 2013; The 

cross-eyed; René Guerra; Juliana 
Vicente;; 17min 

Matheus tem duas mães. Sua mãe número 1 entra em 
crise ao ver os seus desenhos. O Olho e o Zarolho é uma 
fábula sobre a família moderna; 

18 
O Pagador de Promessas; 1962; 

The Given Word; Anselmo 
Duarte; 98min 

A história de Zé do Burro, camponês que promete levar 
uma cruz tão pesada quanto a de Cristo até a Igreja de 
Santa Bárbara. Ele vai enfrentar a prepotência da polícia 
e do clero. Baseado na peça de Dias Gomes. Premiado 
com a Palma de Ouro no Festival de Cannes. 

294 
O Pai do Gol; 2012; The father of 

goal; Luiz Ferraz; 17min 

Acompanharemos na cabine do pai do gol, José Silvério, 
a transmissão de um clássico. Ele conta como 
desenvolveu seu jeito peculiar de se comunicar e as 
razões de transmitir tanta emoção. 

274 
O Palhaço; 2011; The Clown; 

Selton Mello; 88min 

Benjamim (Selton Mello) e o ai Valdemar (Paulo José) 
formam a fabulosa dupla de palhaços Pangaré e Puro 
Sangue. Benjamim é um palhaço sem identidade, CPF e 
comprovante de residência. Ele vive pelas estradas na 
companhia da divertida trupe do Circo Esperança. 

19 

O Prisioneiro da Grade de Ferro 
(auto-retratos); 2004; The 

Prisoner of the Iron Bars; Paulo 
Sacramento; 123min 

Rodado antes da desativação do Carandiru, este 
documentário dá aos detentos uma câmera para que 
registrem, eles mesmos, como é a vida atrás das grades. 

42 
O Redentor; 2004; Redeeemer; 

Cláudio Torres; 95min 

Na década de 70, no Rio de Janeiro, o bairro da Barra da 
Tijuca era uma espécie de terra prometida da cidade. Uma 
das várias construções no local era o Condomínio Paraíso, 
um luxuoso edifício que seria construído pela empreiteira 
do Dr. Sabóia. 

123 
O signo da cidade; 2007; Sign of 
the City; Carlos Alberto Riccelli; 

95min 

Enquanto astros e estrelas se movem pelo céu de São 
Paulo, atirando sua mágica ao acaso, homens e mulheres 
perguntam o que será de seus sonhos e desejos. Gil está 
casado e só. Lydia flerta com o perigo. Josialdo nasceu 
para ser mulher. 

329 
O Som ao Redor; 2012; 

Neighboring Sounds; Kleber 
Mendonça Filho; 131 

Uma estréia narrativa que adentra na vida de um grupo de 
famílias de classe média próspera e residentes em uma 
rua tranquila em Recife, perto de um bairro de baixa renda. 

106 
O sonho de Loreno; 2005; 

Loreno´s Dream; Alana Almondes 
- ES; 16min 

A história de Manoelzinho, cineasta que faz filmes com 
uma velha câmera VHS no interior do ES. Vídeo realizado 
pelo Projeto Revelando os Brasis, da Secretaria do 
Audiovisual do Ministério da Cultura/Instituto Marlin Azul. 

350 
Occidente; 2015; Occidente; Ana 

Vaz; 00:15:00 

Uma narrativa poética com uma ecologia de sinais que 
desenham uma história colonial que se repete: relações 
de poder e celebrações, objetos e fetiches, raízes e 
troncos, poder e classe social na busca de encontrar o seu 
lugar. 

47 
Odiquê ;2004; What´s up?; Felipe 

Joffily; 90min 

Três amigos de classe média - Tito, Duda e Monet - estão 
completamente duros e precisam arrumar dinheiro para 
passar o carnaval na Bahia. Com a ajuda de um amigo de 
classe alta, filho de um político influente local. 

266 
Olhe pra mim de novo; 2011; 

Look at Me Again; Kiko Goifman; 
Claudia Priscilla; 77min 

O atabaque da umbanda em Pacatuba. Um mutirão do 
DNA em Juazeiro. Uma família de albinos em Missão 
Velha. Um road-movie no sertão nordestino conduzido por 
Sillvyo Luccio, transexual masculino. 

193 
Olhos Azuis; 2009; Blue Eyes; 

José Joffily; 11min 

Marshall é o chefe do Departamento de Imigração do 
aeroporto JFK, em Nova York. Comemorando seu último 
dia de trabalho, Marshall resolve se divertir complicando a 
entrada no país de vários latino-americanos. 
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219 
Olhos de Ressaca; 2009; 

Undertow Eyes; Petra Costa; 
17min 

Vera e Gabriel estão casados há sessenta anos. Em Olhos 
de Ressaca eles divagam acerca da própria história: os 
primeiros flertes, o nascimento dos filhos, a vida e o 
envelhecer. Neste re-memorar, imagens de arquivo 
familiar se confundem com imagens do presente. 

209 

Onde a coruja dorme; 2010; 
Straight to the Point; Márcia 
Derraik and Simplício Neto; 

72min 

O cantor Bezerra da Silva tornou-se uma estrela nacional 
nos anos 80 durante a chamada “explosão do pagode”. 
Classificado inicialmente pela crítica como “samba de 
bandido”, sua música encantou o público brasileiro com 
crônicas cáusticas. 

21 
Onde Anda Você; 2004; Where 

Have You Been; Sérgio Rezende; 
103min 

Felício Barreto (Juca de Oliveira) é um comediante 
veterano que vive triste e solitário. Em busca de ser 
novamente feliz, ele passa a inventar uma aventura 
delirante, onde reencontra seu antigo parceiro e sua ex-
esposa, ambos já falecidos. 

155 

Onde Andará Dulce Veiga; 2007; 
What Ever Happened to Dulce 
Veiga; Guilherme de Almeida 

Prado; 135 min 

Nos anos de 1980, um jornalista decide descobrir o 
paradeiro de Dulce Veiga, uma atriz e cantora que 
desapareceu misteriosamente nos anos 1960. O que ele 
não sabe é o quanto terá que descobrir sobre si mesmo 
antes de encontrá-la.  

324 
Ônibus 174; 2002; Bus 174; Jose 

Padilha; 93min 

O sequestro de um em plena zona sul do Rio de Janeiro, 
filmado e transmitido ao vivo por quatro horas, mobilizando 
o país. Ao mesmo tempo, mostra a vida do sequestrador, 
um menino de rua sobrevivente da Chacina da Candelária 

310 
Orfeu; 1999; Orpheu; Carlos 

Diegues; 112min 

Orfeu é um popular compositor de uma escola de samba 
carioca. Residente de uma favela, ele se apaixona 
perdidamente quando conhece a bela Eurídice, uma 
mulher que acaba de se mudar para o local. Mas entre 
eles existe ainda Lucinho, chefe do tráfico local. 

54 
Orfeu Negro; 1959; Black 

Orpheus; Marcel Camus; 106 min 

Na véspera do Carnaval, Eurídice, uma jovem do interior 
do Estado do Rio, descobre a cidade maravilhosa tôda 
enfeitada para sua festa tradicional. Ela vem ao encontro 
de sua prima, Serafina, a qual mora num dos morros da 
cidade. 

177 
Orquestra dos Meninos; 2007; 
The children´s orquestra; Paulo 

Thiago; 95min 

Produção baseada em fatos reais, com história passada 
nos anos de 1980, sobre o maestro Mozart Vieira. Em 
Pernambuco, Mozart é um jovem que decide ensinar 
música para crianças e adolescentes que trabalham no 
campo. 

83 
Os 12 Trabalhos; 2006; The 

Twelve Labors; Ricardo Elias; 
80min 

Para superar seu passado e conseguir um emprego como 
motoboy, Héracles, um jovem negro da periferia, terá de 
realizar doze tarefas ao longo do dia. Nessa jornada, 
apoiado por seu primo Jonas, ele cruzará, entre outros, 
com funcionários públicos, advogados. 

212 

Os amigos Bizarros de 
Ricardinho; 2008; The Bizarre 
Friends of Ricardinho; Augusto 

Canani; 20min 

Amigos Bizarros do Ricardinho conta a história de um 
rapaz levado ao limite da tensão em um ambiente 
corporativo. Quando essa crise torna-se insustentável, ele 
desenvolve uma reação estranha: narra aos seus colegas 
as pequenas e insólitas histórias. 

138 
Os Desafinados; 2008; Out of 
Tune; Walter Lima Jr; 120min 

"Nos anos 60, cinco amigos formam a banda Rio Bossa 
Cinco. Eles buscam o sucesso e sonham tocar no 
Carnegie Hall. Assim, vão para Manhattan e, lá, 
encontram uma musa, filha de uma brasileira e um 
americano, que volta com eles ao Brasil e se junta ao 
grupo. 
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213 
Os famosos e os duendes da 
morte; 2009; The Famous and 
the Dead; Esmir Filho; 90min 

Um garoto de dezesseis anos, fã de Bob Dylan, tem 
acesso ao restante do mundo apenas por meio da internet, 
enquanto vê os dias passarem em uma pequena cidade 
rural de colonização alemã, no sul do Brasil. Mas a partida 
da única pessoa da cidade. 

343 
Os herdeiros; 1970; The Heirs; 

Carlos Diegues; 103min 

No final da turbulenta e fecunda década de 1960, Diegues 
fez esta saga de uma família brasileira, seguindo-os de 
1930 a 1964, ano do golpe de Estado militar. 

215 
Os Inquilinos; 2009; The Tenants; 

Sergio Bianchi; 103min 

Durante os dias de atentado do PCC em São Paulo, a 
realidade de uma família de periferia é alterada com a 
chegada de três jovens barulhentos que alugam a casa 
vizinha. Valter, Iara e seus dois filhos pequenos passam a 
dormir mal. 

20 
Os Narradores de Javé; 2003; 
The Story Tellers; Eliane Caffé; 

142min 

Habitantes do povaodo de Javé relembram (ou inventam) 
grandes personalidades e eventoshistóricos do local para 
tentar impedi-lo de ser inundado por uma hidrelétrica; 

151 
Os Negativos; 2007; The 

Negatives; Ángel Díez; 52 min 

Os Negativos revela em três atos e numa estrutura 
dramática que respeita a ordem cronológica dos 
acontecimentos, as diferentes fases do relacionamento 
Arlete/Verger: desde o encontro dos dois, na década de 
70, passando pela fundação da Editora Corrupio. 

208 
Os Normais 2; 2009; So Normal 

2; José Alvarenga Jr.; 75min 

Engana-se quem pensava que a saga de Rui e Vani havia 
chegado ao fim. Luiz Fernando Guimarães e Fernanda 
Torres revivem os marcantes personagens em Os 
Normais 2. Assim como na série e na primeira versão para 
o cinema. 

118 
Os Tropeiros; 2005; Troopers; 
Artur Gomes dos Santos - PE; 

15min 

A história dos tropeiros que, até a década de 50, 
transportavam grandes quantidades de produtos pelo 
sertão; 

275 
Os Últimos Cangaceiros; 2011; 
The Last Cangaceiros; Wolney 

Oliveira; 79min 

Durvinha e Moreno formavam um belo casal. Mas durante 
toda a vida esconderam dos familiares um grande 
segredo. Ao completar 95 anos de idade, Moreno decide 
que chegou o momento revelar toda a história para os 
filhos: Durvinha e Moreno foram, na juventude. 

111 

Oscar Niemayer - A via é um 
sopro; 2005; Oscar Niemeyer – 
Life is a Blow; Fabiano Maciel; 

90min 

Oscar Niemeyer - A vida é um sopro é um filme que 
procura se pautar na clareza de suas linhas e na poética 
de suas formas, para (re)construir a história do maior 
ícone da Arquitetura Moderna Brasileira. Uma história 
indissociavelmente ligada às transformação. 

180 
Palavra (En)cantada; 2008; The 

Enchanted Word; Helena 
Solberg; 84min 

A história do cancioneiro brasileiro com um olhar especial 
para a relação entre poesia e música. Dos poetas 
provençais ao rap, do carnaval de rua aos poetas do 
morro, da bossa nova ao tropicalismo, costurando 
performances musicais, imagens e depoimentos. 

311 
Paleolito; 2013; Paleolito; Ismael 

Lito; Gabriel Calegario;; 6min; 

As aventuras de um homem das cavernas e sua busca 
diária por comida. No interior de uma caverna o caçador 
assiste ao despertar do seu aliado Paleolítico e juntos 
saem para caçar uma grande e mal humorada Mamute; 

140 
PANAIR do Brasil; 2007; Panair 
do Brasil; Marco Altberg; 71min 

A história da Panair do Brasil, a empresa pioneira na 
aviação comercial brasileira, contada através dos antigos 
funcionários da empresa e de seus descendentes, 
explorando a influência exercida pela Panair na aviação 
comercial nacional.  
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168 
Paraíso 1975; 2009; Paradise 

1975; Rafael Assumpção; 15min 

Julho de 1975. A intensa geada ocorrida na passagem do 
dia 17 para 18 arrasou a cultura cafeeira em Bela Vista do 
Paraíso, e de modo geral em todo o Paraná. Tendo como 
ponto de partida a “Geada Negra”, o vídeo revisita a 
tragédia particular de um casal. 

142 
Paulo Gracindo - O Bem Amado; 
2007; Paulo Gracindo – The Well 

Beloved; Gracindo Jr; 80min 

Com uma biografia que se confunde com a história da 
comunicação no Brasil, Paulo Gracindo (1911-1995) foi 
um dos atores mais populares do país. Morando em 
Maceió, foi para o Rio aos 20 anos, onde passou fome até 
conseguir uma chance no teatro. 

143 

Pedro de Zé Maria, Um 
Carnaubense Cabra da Peste; 
2006; Pedro de Zé Maria – A 

Tough Guy from Carnauba; Dedé 
Carnaúba; 15min 

Rolar sobre uma moita de urtigas e tomar cachaça 
misturada com o próprio sangue são apenas algumas das 
histórias extraordinárias que os moradores de Carnaúba 
dos Dantas atribuem a Seu Pedro de Zé Maria. 

41 
Pelé Eterno; 2004; Pelé; Anibal 

Massaini; 120 min. 

Trata toda a trajetória do Pelé, "o rei do futebol, desde a 
infância difícil, depoimentos de amigos, as conquistas de 
títulos, curiosidades de sua vida e momentos nunca vistos, 
até se tornar a lenda do maior jogador do mundo. 

38 
Peões; 2004; Metalworkers; 
Eduardo Coutinho; 85min 

A história pessoal de metalúrgicos do ABC paulista que 
tomaram parte no movimento grevista de 1979 e 1980, 
mas permaneceram em relativo anonimato. Eles falam de 
suas origens, de sua participação no movimento e dos 
caminhos que suas vidas trilharam. 

144 

Pindorama - A verdadeira história 
dos sete anões;2007; Pindorama: 

The True Story of the Seven 
Dwarfs; Roberto Berliner; Lula 
Queiroga; Leo Crivelare; 84min 

Uma família como outra qualquer, que mora, vive e 
trabalha numa casa que anda. Assim é a vida de Charles, 
Zuleide, Gilberto, Cleide, Rogério, Claudio e Lobão, sete 
anões irmãos, descendentes do mítico palhaço Pindoba, 
o "menor e mais engraçado palhaço. 

113 
Pixote;1981; Pixote: The Law of 
the Weakest; Hector Babenco; 

125min 

Dito, Lilica, Chico e Pixote - este de apenas dez anos - 
vivem a dura realidade do menor carente num reformatório 
em São Paulo, junto a outros garotos abandonados como 
eles, sendo que alguns já com passado criminal. 
Revoltados com a violência. 

112 

Pixote in Memorian; 2005; Pixote 
in Memoriam; Felipe 

Brisso and Gilberto Topczewski’s; 
80min 

Um reencontro com os personagens de Pixote - A Lei do 
Mais Fraco, filme dirigido por Hector Babenco e lançado 
em 1981. Depoimentos de atores e de parte dos 
profissionais da equipe envolvida na produção do longa-
metragem, personalidades impactadas. 

120 
Polaroides Urbanas; 2007; Urban 

Snap-Shots; Miguel Fallabela; 
82min 

Uma jovem em conflito com a mãe, uma terapeuta incapaz 
de resolver seus problemas, uma dona de casa de classe 
média que não consegue mais sonhar, uma atriz 
consagrada cuja carreira está em decadência e uma 
mulher que, sem querer, foi escolhida como mãe. 

171 
Praça Saens Peña; 2008; Saens 

Peña square; Vinicius Reis; 
100min 

Paulo, professor do ensino médio, e Teresa, gerente de 
uma lanchonete, vivem um casamento sólido. Juntos com 
a filha Bel – uma adolescente de 15 anos – eles formam 
uma típica família de classe média brasileira. Ambos 
cultivam o sonho da casa própria. 

347 
Praia do Futuro; 2013; Future 

Beach; Karim Aïnouz; 01:46:00 

Quando o salva-vidas brasileiro Donato não consegue 
evitar que o nadador se afogue, ele busca o amigo da 
vítima, Konrad, um belo motoqueiro alemão. 

128 
Preto contra Branco; 2004; Black 
Against White; Wagner Morales; 

78min 

Este documentário aborda a questão da diversidade racial 
através de um viés incomum e pouco provável: o universo 
de pessoas envolvidas em um jogo de futebol muito 
peculiar ocorrido todo ano na favela de Heliopólis, a maior 
de São Paulo; 
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203 
Príncipe Encantado; 2009; Prince 

Charming; Sergio Machado; 
Fátima Toledo;; 16min 

Raimundo é um matador de aluguel que agoniza com uma 
doença incurável nos pulmões. Grace é uma prostituta que 
fugiu para a cidade grande para se livrar da perseguição 
do pai de seu filho. Raimundo é de Juazeiro do Norte, no 
Ceará. 

304 
Primeiro dia de um ano qualquer; 

2012; First Day any Year; 
Domingos de Oliveira; 81min; 

O filme começa com o amanhecer e termina com o último 
raio de sol que se esconde na montanha durante um dia 
primeiro do ano numa rica casa de campo nos arredores 
do Rio. Cruzam-se muitos personagens, todos em crise, 
enfrentando as mais variadas finitudes. 

103 
Pro dia nascer feliz; 2006; For a 
Better Day; João Jardim; 87min 

As situações que o adolescente brasileiro enfrenta no 
precário sistema de educação público do país, envolvendo 
preconceito, precariedade, violência e esperança. 
Adolescentes de locais dos mais variados tipos de três 
estados diferentes. 

291 
Proibidão; 2011; Proibidão; 

Ludmila Curi; Guilherme Arruda; 
14min 

 Proibidão é um documentário que encontra no 
personagem MC Smith – um jovem cantor do Complexo 
da Penha – um retrato do universo do funk proibido – 
gênero musical banido da grande mídia, mas, como diz o 
protagonista do filme, conhecido na boca do povão. 

104 
Proibido Proibir; 2006; Forbidden 
to Forbid; Jorge Duran; 100min 

Paulo, que estuda Medicina, Letícia, estudante de 
Arquitetura, e Leon, que está cursando Ciências Sociais, 
são três universitários do Rio de Janeiro que se defrontam 
com dilemas morais e éticos decorrentes de um triângulo 
amoroso latente. 

79 
Quanto Vale ou É por Quilo?; 

2005; What Is It Worth?; Sérgio 
Bianchi; 110min 

Uma analogia entre o antigo comércio de escravos e a 
atual exploração da miséria pelo marketing social, que 
forma uma solidariedade de fachada. No século XVII um 
capitão-do-mato captura um escrava fugitiva, que está 
grávida. 

23 
Quase dois Irmãos; 2004; Almost 
Brothers; Lucia Murat; 103 min 

A relação conflituosa entre a classe média e a favela... A 
história é uma saga de duas famílias, iniciada com a 
amizade, nos anos 50, entre um jornalista e um sambista, 
numa época em que sambas como Cartola e Nelson 
Cavaquinho eram descobertos pela juventude. 

374 
Que horas ela volta?; 2015; The 
Second Mother; Anna Muylaert; 

112min 

The Second Mother centra-se em Val (Casé), uma 
empregada doméstica e trabalhadora na moderna São 
Paulo. Durante muitos anos, a Val atendeu 
obedientemente as necessidades de seus empregados 
ricos, desde cozinhar e limpar até servir como mãe 
substituta. 

337 
Quilombo; 1984; Quilombo; 
Carlos Diegues; 01:59:00 

Diegues retorna ao tema heróico de seu primeiro filme, 
Ganga Zumba, com Tony Tornado protagonizando o o 
lendário líder de escravos fugitivos de um moinho de cana-
de-açúcar em Pernambuco. 

17 
Quimera; 2004; Quimera; Eryk 

Rocha; Tunga;; 16min 

Na mitologia grega quimera é um animal formado por 
vários animais - leão, cabra, serpente. No filme Quimera 
os espectadores encarnam em gatos de rua e assistem 
um homem se barbear. A barba se converte em gato e o 
gato se transforma em barba. Homem e gato. 

292 
Rânia; 2012; Raânia; Roberta 

Marques; 86min 

Fortaleza, Ceará. A adolescente Rânia (Graziela Felix) 
passa seus dias entre a escola municipal, os afazeres 
domésticos e o trabalho em uma barraca. Seu grande 
sonho, no entanto, é de se tornar dançarina. Com sua 
melhor amiga, Zizi (Nataly Rocha). 
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270 
Raul - o início, o fim e o meio; 
2011; Raul; Walter Carvalho; 

120min 

Documentário sobre a vida do conhecido cantor e 
compositor Raul Seixas. O filme desvenda através de 
imagens de arquivo, encontros familiares , conversa com 
artistas, produtores e amigos, a trajetória da lenda do 
Rock. amor livre, Sociedade Alternativa. 

205 

Reidy, a Construção da 
Utopia;2009; Reidy, Building 

Utopia; Ana Maria Magalhães; 
77min 

A trajetória do arquiteto e urbanista Affonso Eduardo Reidy 
(1909-1964) através de sua proposta de transformação do 
Rio de Janeiro em cidade moderna e a repercussão de sua 
obra na atualidade. Em projetos como o Museu de Arte 
Moderna e o Aterro do Flamengo.. 

307 
Revelando Sebastião 

Salgado;2013; Meeting Sebastiao 
Salgado; Betse de Paula; 75min 

Revelando Sebastião Salgado é o primeiro documentário 
brasileiro sobre um dos mais importantes fotógrafos da 
atualidade; 

313 

Rio de fé - Um encontro com 
Papa Francisco; 2013; Rio of 
Faith a Meeeting with Pope 

Francis; Carlos Diegues; 85min 

"Rio de Fé, um encontro com Papa Francisco" é um 
documentário dirigido por Carlos Diegues sobre a 28ª 
Jornada Mundial da Juventude, realizada no Rio de 
Janeiro entre os dias 23 e 28 de julho de 2013 e reuniu 
cerca de 3.7 milhões de jovens. 

393 
Rio, 40 graus; 1956; Rio, 100 
Degrees; Nelson Pereira dos 

Santos; 100 min 

Um dia na vida de cinco garotos de uma comunidade que, 
em um domingo tipicamente carioca e de sol escaldante, 
vendem amendoim em Copacabana, no Pão de Açúcar e 
no Maracanã. 

387 
Rio, Zona Norte; 1957; Rio, 

Northern Zone; Nelson Pereira 
dos Santos; 90 min 

O sambista Espírito da Luz é um homem desiludido. Ao 
fazer uma viagem de trem pelo subúrbio, acaba caindo 
nos trilhos. Enquanto espera ajuda, relembra o tempo em 
que cantava em grandes festas, além de tragédias 
pessoais. 

235 
Riscado; 2010; Craft; Gustavo 

Pizzi; 85min 

Bianca é uma excelente atriz, mas sua carreira ainda não 
deslanchou. Ganha a vida divulgando eventos, fazendo 
sampling e imitando divas do cinema. Após um teste para 
um filme de produção estrangeira, ela é selecionada como 
protagonista e sua sorte começa.  

206 
Rita Cadillac – A Lady Do Povo; 
2007; Rita Cadillac - The lady of 
the People; Toni Venturi; 75min 

Rita Cadillac: rainha dos caminhoneiros, garimpeiros e 
madrinha dos presidiários. O documentário revela os 
momentos mais importantes da vida e da carreira da 
vedete através de depoimentos e imagens inéditas, 
resgatando um rico material de arquivo. 

170 
Romance; 2008; Romance; Guel 

Arraes ; 100min 

História de amor de um casal de atores que vive na 
agitada e conturbada cidade de São Paulo. Ana e Pedro 
encenam uma adaptação de "O Romance de Tristão e 
Isolda" para o teatro, e as cenas de amor e discussões 
sobre a paixão são o pano de fundo. 

262 
Rua de mão dupla; 2010; Two-
Way Street; Cao Guimaraes; 

72min 

Filme feito em super 8 e mini-DV que fala sobre 
Dominguinhos da Pedra, há 41 anos vivendo sozinho em 
cavernas no interior de Minas Gerais. A história retrata o 
cotidiano do personagem, seus rituais diários, o passar do 
tempo. 

314 
S.O.S. Mulheres ao Mar; 2014; 
S.O.S. women Overboard; Cris 

D’Amato; 94min 

Desiludida com o fim de seu casamento, Adriana decide 
reconquistar o ex-marido Eduardo, embarcando no 
mesmo cruzeiro onde ele está com a nova namorada, uma 
estrela de novelas. Motivada pelo livro de autoajuda “SOS 
– Salvando um Sonho”. 

217 
Salve Geral; 2009; Time of Fear; 

Sergio Rezende; 119min 

Lucia, uma professora de piano que ficou viúva 
recentemente, é surpreendida pela notícia de que seu 
único filho matou uma jovem. Decidida a tirar o rapaz da 
prisão, ela se envolve com a organização criminosa 
responsável por uma série de ações. 
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126 
Saneamento Básico; 2008; Basic 

Sanitation; Jorge Furtado; 
112min, 

Comunidade da Linha Cristal, uma pequena vila de 
descendentes de colonos italianos na serra gaúcha, 
reúne-se para tomar providências sobre a construção de 
uma fossa para o tratamento do esgoto. Uma comissão é 
escolhida para pleitear a obra junto à sub-prefeitura. 

172 
Santo Forte; 1999; Santo Forte; 

Eduardo Coutinho; 80min 

Em 5 de outubro de 1997 uma equipe de cinema entra na 
favela Vila Parque da Cidade, situada na Gávea, zona sul 
do Rio de Janeiro. Os moradores assistem à missa 
celebrada pelo Papa na Aterro do Flamengo. 

246 

Santos Dumont: Pré-cineasta?; 
2010; Santos Dumont’s 

Mutoscope: Early Cinema and 
Found Footage Film; Carlos 

Adriano; 64min 

Este documentário parte da descoberta e restauração de 
um raro e desconhecido carretel de fotografias 
reproduzidas de um filme mutoscópio, produzido em 1901, 
em Londres, sobre Santos Dumont  (1873-1932). A 

293 

Santos: 100 anos de futebol 
arte;2012; Santos - 100 years of 

playfull soccer; Lina Chamie; 
92min 

Um retrato do centenário do Santos F.C. onde a história é 
contada por intermédio dos fatos, e, sobretudo, o seu 
significado e emoção. “Nascer, viver e no Santos morrer”, 
a trajetória do primeiro time brasileiro a ser bicampeão 
mundial. 

272 
São Bernardo; 1972; São 
Bernardo; Leon Hirszman;  

113 min 

São Bernardo'' conta a história de Paulo Honório, um 
menino pobre que se transforma em rico fazendeiro. Em 
sua ânsia de poder ele esbarra em um grande obstáculo: 
Madalena, uma professora com quem se casa mas que 
reage ao seu modo tirano de ser. 

61 
Se Eu Fosse Você; 2006; If I 

Were You; Daniel Filho; 94min 

Cláudio, 50 anos, publicitário bem-sucedido, dono da 
própria agência, e Helena, 40 anos, professora de música, 
coordenadora de um coral infantil, são casados há muitos 
anos e já caíram na rotina. É indiscutível que se amam. 

160 
Se eu fosse você 2; 2009; If I 

were you 2; Daniel Filho; 96min 

Nem bem se recuperaram da experiência em que trocam 
de corpo um com o outro (como visto no primeiro filme), 
Cláudio e Helena novamente passam pela transferência 
corpórea. O que leva a isso é que o casal está em crise. 

173 
Se Nada Mais der Certo; 2008; 
Should Nothing Else Work Out; 

José Eduardo Belmonte; 120 min 

Aquele jogo na Barra Funda não deu certo, aquele serviço 
com o Gordo não deu certo, aquele truque do Antenor não 
deu certo, aquele negócio com o padre também não deu 
certo, aquele cara que o Abílio pediu para votar não deu 
certo. 

315 

Seewatchlook - o que você vê 
quando olha o que enxerga; 

2014; Seewathclook -"What do 
you see when you look at"'; 

Michel Melamed; 79min 

O ator Michel Melamed quer encenar uma peça em Nova 
York, com o dinheiro da produção faz essa 
série/documentário. 

402 

Selecao de Curtas; 1974; Short 
Selection; Anna Bella Geiger, 

Ivens Machado, Leticia 
Parente, Sonia Andrade;  

Sinopses não encontradas.   

136 
Sem Controle; 2007; No Control; 

Cris D’Amato; 96min 

Danilo é um diretor de teatro obcecado com a injustiça 
cometida contra o fazendeiro Manoel da Motta Coqueiro, 
caso que iniciou o processo de extinção da pena de morte 
no Brasil. Estimulado por uma mulher linda e misteriosa, 
Danilo ensaia uma peça. 

358 
Senna; 2010; Senna; Asif 

Kapadia; 106min Trjetoria de vida de Airton Senna. 

2 
Separações; 2002; Breaking Up; 

Domingos de Oliveira; 73min 

Comédia romântica que analisa as fases de uma 
separação amorosa: a negação, a negociação, a revolta e 
a aceitação;  
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174 

Simonal - Ninguém Sabe o Duro 
que Dei; 2009; Simonal – no one 
knows how tough it was; Cláudio 
Manoel; Micael Langer; Calvito 

Lea; 98min 

História da ascensão e queda de Wilson Simonal (1939-
2000), cantor que conseguiu status de estrela numa época 
em que no Brasil isso era raridade para artistas negros. De 
origem humilde, ele ganhou destaque na televisão nos 
anos de 1960. 

299 
Somos tão Jovens; 2013; We are 

so young; Antonio Carlos da 
Fontoura; 104 min  

Brasília, 1973. Renato (Thiago Mendonça) acabou de se 
mudar com a família para a cidade, vindo do Rio de 
Janeiro. Na época ele sofria de uma doença óssea rara, a 
epifisiólise, que o deixou numa cadeira de rodas após 
passar por uma cirurgia.  

57 
Sonhos e Desejos; 2006; 

Dancing in Utopia; Marcelo 
Santiago; 93min 

Anos 70. Uma jovem estudante (Mel Lisboa), um professor 
de literatura (Felipe Camargo) e um guerrilheiro ferido que 
está sempre com o rosto coberto (Sérgio Marone) são três 
militantes, que estão confinados em um apartamento em 
Belo Horizonte. 

317 
Sylvia; 2013; Sylvia; Artur 

Ianckievicz; 17min 

Sylvia é uma jovem negra que trabalha como camelô. A 
maior parcela de seu tempo livre é passada em uma 
academia de boxe, aonde Sylvia conhece Nathalia, que se 
torna sua amiga. A relação das duas sofre um abalo 
quando circunstâncias colocam as garotas. 

48 
Tapete Vermelho; 2005; Red 
Carpet; Luiz Alberto Pereira; 

102min 

Quinzinho é um caipira sonhador, morador de uma roça 
distante, dessas que quase nem existem mais. Ele tem 
uma promessa a cumprir: mostrar para seu filho, de 10 
anos, um filme de Mazzaropi num cinema onde esteja 
passando. Com a mulher Zulmira e o burro Poli. 

318 
Tatuagem; 2013; Tattoo; Hilton 

Lacerda; 70min 

Recife, 1978. Clécio Wanderley (Irandhir Santos) é o líder 
da trupe teatral Chão de Estrelas, que realiza shows 
repletos de deboche e com cenas de nudez. A principal 
estrela da equipe é Paulete (Rodrigo Garcia), com quem 
Clécio mantém um relacionamento. 

312 
Tempo da navalha; 2013; 

Razor´s Age; Pedro Jorge;; 
23min 

A vida de José está mudando. Seu neto começa a 
perceber. 

218 
Tempos de Paz; 2009; Time of 

Peace; Daniel Filho; 82min 

Tudo se passa em abril de 1945. Os combates já 
cessavam na Europa, mas o Brasil ainda se encontrava 
tecnicamente em guerra. O embate entre o interrogador 
alfandegário e ex-torturador da Polícia Política de Vargas. 

200 
Terras; 2009; Lands; Maya Da-

rin; 79min 

Na fronteira tríplice entre Brasil, Colômbia e Peru, as 
cidades gêmeas Letícia e Tabatinga formam uma ilha 
urbana cercada pela imensa floresta amazônica. As 
delimitações territoriais são muitas vezes encobertas pela 
densa vegetação e as fronteiras. 

344 
Tieta do Agreste; 1995; Tieta; 

Carlos Diegues; 86min 
Diegues adapta o romance aclamado de Jorge Amado em 
um drama vibrante estrelado por Sonia Braga  

211 
Tomboro; 2009; Tamboro; Sergio 

Bernardes;; 100min 

Tamboro é um documentário que aborda as principais 
questões sociais e ambientais do Brasil. O desmatamento 
da floresta amazônica, a luta pelas terras no campo, a 
favelização e a criminalidade nos grandes centros urbanos 
são projetadas, formando um panorama. 

268 
Transeunte; 2010; Passerby; 

Eryk Rocha; 92min 

Expedito é um senhor aposentado que perdeu os laços 
com a vida. Entre outros anônimos, caminha diariamente 
pelo Centro da Cidade do Rio de Janeiro. Há anos, 
Expedito abandonou o papel de protagonista de sua 
história: tornou-se um figurante que testemunha. 
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117 
Três Irmãos de Sangue; 2005; 
Three Blood Brothers; Ângela 

Reiniger; 103min 

A história de três irmãos, três brasileiros, que fizeram da 
solidariedade sua grande arma na luta pela vida e que 
participaram dos principais acontecimentos que 
mobilizaram o povo brasileiro na segunda metade do 
século 20. Hebert de Souza, o Betinho. 

297 
Três no Tri; 2013; Three in the 
Third; Eduardo Souza Lima; 

15min 

Copa do México, 1970: Pelé faz o gol da virada contra a 
Tchecoeslováquia, ajudando a seleção brasileira rumo ao 
tricampeonato. Orlando Abrunhosa imortalizou o feito na 
foto mais reproduzida mundo afora, mas esta não é a sua 
única façanha 

403 
Triste Trópico; 1974; Triste 

Trópico; Arthur Omar; 80min 

Triste Trópico (título que faz alusão ao livro de Claude 
Lévi-Strauss) conta a trajetória do médico Arthur, que após 
estudar na Europa, volta ao Brasil e acaba se 
transformando em uma figura messiânica. 

316 
Tubarão; 2013; Shark; Leo 

Tabosa;; 13min 
As dificuldades de um estrangeiro em adaptar-se à sua 
nova realidade;  

162 
Última Parada 174; 2008; Last 
Stop 174; Bruno Barreto; 115 

min. 

Drama baseado em fatos reais sobre a vida do rapaz 
Sandro do Nascimento, menino de rua que sobreviveu à 
chacina da Candelária e, em 2000, sequestrou um ônibus 
no Rio de Janeiro. Tendo uma moça como refém na mira 
de seu revólver, a polícia. 

367 
Últimas Conversas; 2015; Last 

Conversations; Eduardo 
Coutinho; 88min 

Um retrato enganadoramente simples e impressionante 
da vida adolescente. Uma série de conversas com jovens 
estudantes carioca sobre seus sonhos, problemas e 
desejos, 

10 
Um Caffé com o Miécio; 2002; A 

Caffé with Miécio; Carlos Adriano; 
15min 

O caricaturista Miécio Caffé (1920-2003) retratou música, 
esportes e política, e reuniu a maior coleção de discos da 
música brasileira. “O Caffé me encantou. Desde o 
Di/Glauber não vejo uma edição sonora tão original, rica e 
estimulante. 

100 

Um documentário sobre Chico 
Abelha; 2005; Documentary 
About Chico Abelha; Maria 
Carneiro da Cunha; 15 min 

Chico Abelha mora na Serra da Mantiqueira vive sem 
eletricidade em local isolado na mata atlântica de onde sai 
para apresentar o programa de radio Estrelas da 
Mantiqueira onde  entrevista heróis anônimos da região. 

417 
Um Lugar ao Sol; 2009; High-
Rise; Gabriel Mascaro; 61min 

Documentário que aborda o universo dos moradores de 
coberturas de prédio das cidades de Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo; 

339 
Um trem para as estrelas; 1987; 

Subway to the stars; Carlos 
Diegues; 93min 

Depois de uma longa noite de amor com a namorada e 
promissora jovem musicista Eunice, Vinicius percebe que 
ela desapareceu.  

90 

Uma pescadora rara no litoral do 
Ceará; 2005; A Rare Fisherman 
on the Coast of Ceará; Sidnéia 

Luzia da Silva - CE; 15min 

A diretora mostra o seu dia-a-dia como pescadora na 
comunidade da Praia da Redonda. Desde os dez anos de 
idade, ela acompanha o pai em seu barco de pesca, 
apesar do preconceito dos que acreditam que o mar não 
é lugar de mulher. 

188 
Urubus têm Asas; 2008; Vultures 

Have Wings; André Rangel; 
Marcos Negrão; 15 min 

Tudo pode ser reciclado. Muito além do lixo; idéias, ações 
e destinos. É assim que uma comunidade enfrenta os 
danos causados pela poluição da cidade que dia-a-dia 
acaba com o mangue, sua fonte de sobrevivência. 

223 
Utopia e Barbárie; 2009; Utopia 
and Barbarism; Silvio Tendler; 

120min 

"Utopia e Barbárie" retrata o mundo pós-segunda guerra 
mundial e suas transformações; as utopias que nele foram 
criadas e as barbáries que o pontuaram. Descreve o 
desmonte das utopias da geração sonhadora de 1968 e 
analisa a criação de novas utopias . 
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55 
Veias e Vinhos - Uma História 

Brasileira; 2005; Blood and Wine; 
João Batista de Andrade; 99min 

Goiânia, 1959. Mateus e sua mulher Antônia inauguram o 
Armazém Brasil. Mas, no dia da inauguração, a polícia 
invade o armazém e prende um homem conhecido por 
Flexa. A cena de violência marcará para sempre a vida 
dessa família de comerciantes; 

338 
Veja esta cançāo; 1995; Rio’s 
love songs; Carlos Diegues; 

104min 

Em um de seus filmes mais musicais, Diegues cria uma 
colcha cinematográfica composta por quatro episódios 
inspirados por um quarteto dos maiores músicos do Brasil 
- Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico 
Buarque. 

66 
Veneno da Madrugada; 2005; In 
Evil Hour; Ruy Guerra; 118min 

A cidade teve um passado, o que pode ser visto em 
algumas construções senhoriais que denotam aqui ter 
havido momentos de progresso. Hoje, contudo, é uma 
cidade parada onde nada de novo acontece. Seus 
cidadãos vivem suas vidinhas individualistas, insípidas 

419 
Ventos de Agosto; 2014; August 
Wind; Gabriel Mascaro; 1h 1m 

Conta a estória de Shirley que deixou a cidade grande 
para viver em uma pequena e pacata vila litorânea 
cuidando de sua avó 

186 
Verônica; 2008; Verônica; 
Mauricio Farias;  109 min 

Verônica é uma professora da periferia do Rio de Janeiro. 
Certo dia, um dos seus alunos permanece na escola 
porque os pais não foram buscá-lo. A professora descobre 
que eles foram assassinados e que o menino está com um 
pendrive que era do pai, com imagem. 

45 
Vestido de Noiva; 2005; The 

wedding Dress; Joffre Rodrigues; 
111min 

Após ser atropelada, Alaíde (Simone Spoladore) é levada 
para o hospital com muitas dores, alucinação e perda de 
memória. Ela se lembra de sua vida desde o momento em 
que leu o diário da cafetina Madame Clessi (Marília Pêra), 
dona do bordel. 

199 

Viajo por que Preciso, Volto por 
que te Amo; 2009; I Travel 

because I Have To, I Come Back 
because I Love You; Marcelo 
Gomes; Kairim Aïnouz; 75min 

Recém-separado da mulher, o geólogo José Renato é 
enviado para realizar uma pesquisa de campo em que terá 
que atravessar todo o sertão nordestino. O objetivo é 
avaliar o possível percurso de um canal que será 
construído a partir do desvio das águas. 

29 
Vida de menina; 2004; Diary of a 
Provincial Girl; Helena Solberg; 

101min 

Helena Morley começa a escrever o seu diário (...). Nesse 
momento da vida, Helena é magra, desengonçada, e 
sardenta: se acha feia. Não é boa aluna, nem comportada 
como sua irmã Luizinha; seu apelido é Tempestade. 

389 
Vidas secas; 1963; Barren Lives; 
Nelson Pereira dos Santos; 100 

min 

A história de uma família pobre da região seca do 
Nordeste e sua luta diária por trabalho e comida para 
sobreviver e superar as dificuldades do ambiente árido em 
que vive. Baseado no livro homônimo de Graciliano 
Ramos. 

145 
Vilas Volantes - O verbo contra o 
vento; 2005; The Drifting Villages; 

Alexandre Veras; 55min 

Através do verbo, habitantes de vilas de pescadores 
obrigados a se deslocarem devido à ação das dunas e 
marés, reconstroem lugares, hábitos e práticas. O 
documentário As Vilas Volantes - O Verbo Contra o Vento 
apresenta o imaginário dessas comunidades. 

78 
Vinicius; 2005; Vinicius; Miguel 

Faria Jr.; 120 min. 

A montagem de um pocket-show em homenagem a 
Vinicius de Moraes por dois atores (Camila Morgado e 
Ricardo Blat) é o ponto de partida para reconstituição de 
uma trajetória sem paralelos no cenário cultural do país. 
Vinícios foi poeta e diplomata e músico. 

60 
Vinil Verde; 2005; Green Vinyl; 
Kleber Mendonça Filho; 16 min 

Mãe dá para filha uma caixa cheia de velhos disquinhos 
coloridos. A menina poderá ouvi-los, exceto o de vinil 
verde. 
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264 
VIPS; 2010; VIPs; Toniko Melo; 

96min 

História baseada em fatos reais, contadas no livro "Vips - 
Histórias Reais de Um Mentiroso”, sobre o trapaceiro 
Juliano de Souza, que possui uma grande habilidade para 
aplicar golpes, sobretudo fazendo-se passar por outras 
pessoas. 

370 
Viramundo;2013; Viramundo; 

Pierre-Yves Borgeaud,; 01:35:00 

Gilberto Gil, músico brasileiro consagrado, que durante 
décadas teve seus shows esgotados e reconhecimento 
internacional, embarca em um novo tipo de turnê mundial 
pelo hemisfério sul. Da Bahia, ele viaja para a terra dos 
aborígenes da Austrália e os municípios da África do Sul, 
terminando na região amazônica brasileira. 

16 
Viva Voz; 2003; Lives of Rhymes; 

Paulo Morelli; 87min 

Duda (Dan Stulbach) é um empresário inseguro, que está 
para receber uma alta quantia em dinheiro proveniente de 
uma transação ilegal. Duda pretende usar a quantia para 
pôr sua vida em ordem, inclusive encerrar o longo 
romance que mantém com Karina (Grazie Massafera) 

222 
Xica da Silva;1976; Xica da Silva; 

Carlos Diegues; 107min 

Na segunda metade do século XVIII, a Coroa Portuguesa 
institui para o distrito Diamantino um sistema de Contratos 
que garantia o monopólio da extração de pedras preciosas 
a um capitalista português escolhido pelo rei. O mais 
famoso desses contratadores, João Fernandes, apaixona-
se pela escrava negra Xica da Silva e a transforma na 
Rainha do Diamante, satisfazendo todos os seus desejos 
extravagantes. 

300 
Zico na Rede;2008; Zico in the 

Net; Paulo Roscio; 60min 

O título Zico na Rede diz exatamente a que esse 
documentário se propõe. É uma festa de gols, todos 
antecedidos por falas curtas e objetivas do próprio Zico e 
colegas como Junior, Adílio, Raul, Edinho ou o folclórico 
Peu, explicando a gênese de cada gol. 

122 
Zuzu Angel; 2006; Zuzu Angel; 

Sérgio Rezende; 110min 

Zuzu Angel é uma estilista de sucesso que divulgou a 
moda brasileira por todo o mundo. Nos anos 70 Zuzu 
também travou uma batalha contra a ditadura militar, 
devido ao desaparecimento de seu filho, Stuart. Stuart 
fazia parte do movimento estudantil da época. 

Fonte: Dados de Pesquisa. 



 



APÊNDICE B - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2003 

 

Quadro 1- Programação MoMA Premiere Brazil 2003    

Título Original e em Inglês Ano Diretor Data Horário 

Houve uma Vez Dois Verões 
(Two Summers)  

2002 Jorge Furtado 23/07/2003 19h 

Dois Perdidos Numa Noite Suja; 
(Two Lost in a Dirty Night) 

2002 Jose Joffily 24/07/2003 14h 

Durval Discos  2002 Anna Muylaert 24/07/2003 16h30min 

Janela da Alma; 
(Window of the Soul) 

2001 
Joāo Jardim & 

Walter 
Carvalho 

24/07/2003 19h 

Houve uma Vez Dois Verões 
 (Two Summers) 

2002 
Jorge 

Furtado 
25/07/2003 14h 

Edifício Master 
(Master: a building in Copacabana) 

2003 
Eduardo 
Coutinho 

25/07/2003 16h30min 

Durval Discos   2002 Anna Muylaert 25/07/2003 18h45min 

Separações; 
(Breaking Up )  

2002 
Domingos de 

Oliveira 
25/07/2003 21h 

Dois Perdidos Numa Noite Suja; 
(Two Lost in a Dirty Night) 

2002 Jose Joffily 26/07/2003 13h 

Desmundo   2002 Alain Fresnot 26/07/2003 15h30min 

Janela da Alma; 
(Window of the Soul) 

2001 
Joāo Jardim e 

Walter 
Carvalho 

26/07/2003 18h 

Edifício Master; 
(Master: a building in Copacabana) 

2003 
Eduardo 
Coutinho 

26/07/2003 20h30min 

Separações 
(Breaking Up) 

2002 
Domingos de 

Oliveira 
27/07/2003 14h 

Desmundo  2002 Alain Fresnot 27/07/2003 15h30min 

Houve uma Vez Dois Verões 
(Two Summers) 

2002 Jorge Furtado 27/07/2003 18h 

Militância 
(Militancy) 

2002 Carlos Adriano 27/07/2003 18h 

Antônio das Mortes; (O dragão da 
maldade contra o santo guerreiro.) 

1969 
Glauber 
Rocha 

28/07/2003 18h15min 

Militância 
(Militancy) 

2002 Carlos Adriano 28/07/2003 20h 

Antônio das Mortes (O dragão da 
maldade contra o santo guerreiro) 

1969 
Glauber 
Rocha 

28/07/2003 20h15min 

 
Fonte: Dados produzidos pela autora. 
 





APÊNDICE C - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2004. 

 

Quadro 2 - Programação MoMA Premiere Brazil 2004 
 

Título Original e em Inglês Ano Diretor Data Horário 

Quimera  - curta-metragem             
Fala Tu (Lives of Rhyme). 

2003 
2003 

Eryk Rocha; 
Tunga; Guilherme 
Coelho 

23/06/2004 13h 

O Prisioneiro da grade de ferro                      
(The Prisoner of the Iron Bars) 

2003 Paulo Sacramento 23/06/2004 15h 

Glauber, o filme Labirinto do Brasil 
(Glauber the Movie, Labyrinth of Brazil) 

2003 Sílvio Tendler  23/06/2004 17h30h 

A pessoa é para o que nasce 
(Born to Be Blind) 

2003 Roberto Berlinder 23/06/2004 20h 

As Filhas do Vento 
(Daughters of the Wind) 

2004 Joel Zito Araújo 23/06/2004 22h 

O Pagador de Promessas 
(The Given Word) 

1962 Anselmo Duarte 24/06/2004 13h 

As Filhas do Vento  
(Daughters of the Wind) 

2004 Joel Zito Araújo 24/06/2004 15h 

Deus é brasileiro 
(God is Brazilian) 

2003 Carlos Diegues 24/06/2004 17h30min 

Glauber, o filme Labirinto do Brasil 
(Glauber the Movie, Labyrinth of Brazil) 

2003 Sílvio Tendler  24/06/2004 20h 

A pessoa é para o que nasce 
(Born to Be Blind) 

2003 Roberto Berlinder 24/06/2004 22h 

Deus é brasileiro 
(God is Brazilian) 

2003 Carlos Diegues 25/06/2004 13h 

A pessoa é para o que nasce 
(Born to Be Blind) 

2003 Roberto Berlinder 25/06/2004 15h30min 

As Filhas do Vento  
(Daughters of the Wind) 

2004 Joel Zito Araújo 25/06/2004 17h45min 

Quimera  - curta-metragem             
Fala Tu (Lives of Rhyme). 

2003 
2003 

Eryk Rocha; 
Tunga; Guilherme 
Coelho 

25/06/2004 20h 

Café com Miécio(A “Caffé” with Miécio) 
Narradores de Javé(The Story Tellers)    

2003 
2002 

Carlos Adriano; 
Eliane Caffé 

25/06/2004 22h 

A pessoa é para o que nasce 
(Born to Be Blind)   

2003 Roberto Berlinder 26/06/2004 13h 

Café com Miécio(A “Caffé” with Miécio) 
Narradores de Javé(The Story Tellers) 

2003 
2002 

Carlos Adriano; 
Eliane Caffé 

26/06/2004 15h30min 

Onde anda você? 
(Where Have You Been) 

2004 Sergio Rezende 26/06/2004 
 
17h30min 
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Título Original e em Inglês Ano Diretor Data Horário 

As Filhas do Vento  
(Daughters of the Wind) 

2004 Joel Zito Araújo 26/06/2004 20h 

Deus é brasileiro 
(God is Brazilian) 

2003 Carlos Diegues 26/06/2004  22h 

As Filhas do Vento  
(Daughters of the Wind) 

2004 Joel Zito Araújo 27/06/2004 13h 

Café com Miécio(A “Caffé” with Miécio) 
Narradores de Javé(The Story Tellers)  

2002 
2002 

Carlos Adriano; 
Eliane Caffé 

27/06/2004 15h30min 

Onde anda você? 
(Where Have You Been) 

2004 Sergio Rezende 27/06/2004 17h30min 

A pessoa é para o que nasce 
(Born to Be Blind)     

2003 Roberto Berlinder 27/06/2004 20h 

Quimera  - curta-metragem             
Fala Tu (Lives of Rhyme).    

2003 
2003 

Eryk Rocha; 
Tunga; Guilherme 
Coelho 

27/06/2004 22h 

Glauber, o filme Labirinto do Brasil 
(Glauber the Movie, Labyrinth of Brazil) 

2003 Sílvio Tendler  28/06/2004 13h 

A pessoa é para o que nasce 
(Born to Be Blind)   

2003 Roberto Berlinder 28/06/2004 15h 

Café com Miécio(A “Caffé” with Miécio) 
Narradores de Javé(The Story Tellers) 

2003 
2002 

Carlos Adriano; 
Eliane Caffé 

28/06/2004  17h 

As Filhas do Vento  
(Daughters of the Wind) 

2004 Joel Zito Araújo 28/06/2004 19h30min 

O Prisioneiro da grade de ferro                      
(The Prisoner of the Iron Bars)                     

2003 Paulo Sacramento 28/06/2004 21h30min 

As Filhas do Vento  
(Daughters of the Wind) 

2004 Joel Zito Araújo 29/06/2004  13h 

Onde anda você? 
(Where Have You Been) 

2004 Sergio Rezende 29/06/2004 
   
15h 

Deus é brasileiro 
(God is Brazilian) 

2003 Carlos Diegues 29/06/2004 17h30min 

A pessoa é para o que nasce 
(Born to Be Blind)   

2003 Roberto Berlinder 29/06/2004   20h 

O Pagador de Promessas 
(The Given Word) 

1962 Anselmo Duarte 29/06/2004   22h 

 Fonte: Dados produzidos pela autora.  

 



APÊNDICE D - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2005 

 

Quadro 3 - Programaçāo MoMA Premiere 2005.   
            

Título do filme e ano Ano Director Data Horário 

Quase dois irmãos   
(Almost Brothers ) 

2004 Lucia Murat 01/07/2005 
19h 

Entreatos    
(Intermissions) 

2004 Joāo Moreira Salles 02/07/2005 
14h 

Quase dois irmãos   
(Almost Brothers )   

2004 Lucia Murat 02/07/2005    
16h15min 

Alô Alô Carnaval.    
Hello, Hello Carnival.  

1936 
Adhemar Gonzaga & 
Wallace Downey 

02/07/2005    
18h30min 

Cabra-cega  
(Playing in the Dark)  

2004 Toni Venturi 02/07/2005 
20h30min 

Quase dois irmãos   
(Almost Brothers )   

2004 Lucia Murat 03/07/2005 13h 

Cinema, aspirinas e urubus 
(Cinema, Aspirin & Vultures) 

2004 Marcelo Gomes 03/07/2005 
15h 

Peões (Metalworkers)  2004 Eduardo Coutinho 03/07/2005     17h 

Vida de menina  
(Diary of a Provincial Girl). 

2004 Helena Solberg 04/07/2005 
15h30min 

Quase dois irmãos   
(Almost Brothers )    

2004 Lucia Murat 04/07/2005 18h 

Estamira 2004 2004 Marcos Pedro 04/07/2005 20h 

Quase dois irmãos   
(Almost Brothers )   

2004 Lucia Murat 06/07/2005 20h 

Quase dois irmãos   
(Almost Brothers )   

2004 Lucia Murat 07/07/2005 18h 

Entreatos   (Intermissions)  2004 Salles 07/07/2005  20h 

Peões (Metalworkers) 2004 Eduardo Coutinho 08/07/2005  18h 

Quase dois irmãos   
(Almost Brothers )   

2004 Lucia Murat 08/072005 
 20h 

Cinema, aspirinas e urubus 
(Cinema, Aspirin & Vultures) 

2004 Marcelo Gomes 09/07/2005 
14h30min 

Alô Alô Carnaval.    
Hello, Hello Carnival.  1936. 

1936 
Adhemar Gonzaga & 
Wallace Downey 

09/07/2005 
16h30min 

Pelé Eterno (Pelé Forever) 2004 Anibal Massaini 09/07/2005 18h30min 

Cabra-cega  
(Playing in the Dark)  

2004 Toni Venturi 09/07/2005 20h45min 
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Título do filme e ano Ano Director Data Horário 

Pelé Eterno (Pelé Forever) 2004 Anibal Massaini 10/07/2005 13h 

Vida de menina  
(Diary of a Provincial Girl) 

2004 Helena Solberg 10/07/2005  15h30min 

Estamira 2004 Marcos Pedro  10/07/2005    17h 

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
 
 
 



APÊNDICE E - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2006. 

 

Quadro 4 - Programaçāo MoMA Premiere 2006.  
              

Título do filme Ano Diretor Data Horário 

2 Filhos de Francisco 
(Two Sons of Francisco) 

2005 Breno Silveira 13/07/2006 18h  

Sonhos e Desejos - Estreia Mundial 
(Dancing in Utopia) 

2006 Marcelo Santiago 13/07/2006  20h30min  

Dormente - Curta-metragem;      
Moacir. Arte Bruta (Moacir Art Brut)  

2006;
2005 

Joel Pizzini;   
Walter Carvalho 

14/07/2006 18h 

Vinyl Verde (Green Vinyl) - Curta               
Crime Delicado (Delicate Crime)  

2005 
Gabriel Santo Filho;  
Beto Brandt 

14/07/2006 20h  

2 Filhos de Francisco 
(Two Sons of Francisco) 

2005 Breno Silveira 14/07/2006 20h  

2 Filhos de Francisco 
(Two Sons of Francisco) 

2005 Breno Silveira 15/07/2006 14h 

500 Almas (500 Souls) 2004 Joel Pizzini 15/07/2006  14h 

Orfeu Negro (Black Orpheus) 1959 Marcel Camus 15/07/2006  16h30min 

Vinicius  2005 Miguel Faria  15/07/2006 19h 

Se eu Fosse Você (If I were you) 2006 Daniel Filho 16/07/2006  14h  

2 Filhos de Francisco 
(Two Sons of Francisco) 

2005 Breno Silveira 16/07/2006 15h  

Quanto vale ou é por Kilo?  
(What is it worth?)  

2005 Sergio Bianchi 16/07/2006 16h30min  

2 Filhos de Francisco 
(Two Sons of Francisco) 

2005 Breno Silveira 17/07/2006 18h30min     

2 Filhos de Francisco 
(Two Sons of Francisco) 

2005 Breno Silveira 19/07/2006 20h30min 

500 Almas (500 Souls) 2004 Joel Pizzini 20/07/2006 16h 

Se eu Fosse Você (If I were you) 2006 Daniel Filho 21/07/2006 18h  
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Título do filme Ano Diretor Data Horário 

Dormente - Curta-metragem;      
Moacir. Arte Bruta (Moacir Art Brut)  

2006;  
2005 

Joel Pizzini;     
Walter Carvalho 

22/07/2006 14h 

Quanto vale ou é por Kilo?  
(What is it worth?)  

2005 Sergio Bianchi 22/07/2006 16h 

Vinyl Verde (Green Vinyl) - Curta               
Crime Delicado (Delicate Crime)  

2005 
Gabriel Santo Filho;  
Beto Brandt 

22/07/2006 18h30min 

Sonhos e Desejos - Estreia Mundial  
(Dancing in Utopia) 

2006 Marcelo Santiago 23/07/2006 13h   

Orfeu Negro (Black Orpheus) 1959 Marcel Camus 23/07/2006 15h   

500 Almas (500 Souls) 2004 Joel Pizzini 23/07/2006  17h15min   

Fonte: Dados produzidos pela autora. 
 
 
 



APÊNDICE F - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2007 

 

Quadro 5 -  Programaçāo MoMA Premiere 2007.       

Título do filme Ano Diretor Data Horário 

Antonia                     
Yansan                

2006  
2006  

Tata Amaral; 
Carlos Eduardo 
Nogueira 

12/07/2007 18h  

Cão sem dono (Stray Dog)  
Tarantino’s Mind       

2007
2006  

Beto Brant; 
300 ml. 

12/07/2007  20h15min 

12 Trabalhos  (The Twelve Labors)  2006   Ricardo Elias 13/07/2007 18h 

Fabricando Tom Zé  
(Fabricating Tom Zé) 

2006  Decio Matos Junior 13/07/2007  20h15min  

Pixote: A lei do mais fraco  (Pixote)                      1981 Hector Babenco 14/07/2007  14h 

Pixote in Memoriam  2005   2005  
Felipe Brisso; 
Gilberto 
Topczewscki.  

14/07/2007 16h30min 

Proibido Proibir (Forbidden to 
Forbid) 

2006 Jorge Durand 14/07/2007 18h30min 

Cartola                      2006  
Lírio Ferreira; 
 Hilton Lacerda. 

15/07/2007 14h  

Afroreggae - Nenhum Motivo 
explica a guerra  (Afroreggae)             

2006 
Carlos Diegues; 
Rafael Dragaud 

15/07/2007 16h  

Casa de Alice ( Alices’s House)  2007 Chico Teixeira 15/07/2007 18h  

Cão sem dono (Stray Dog)  
Tarantino’s Mind       

2007
2006 

Beto Brant; 
300 ml. 

16/07/2007 18h30min     

12 Trabalhos  (The Twelve Labors)   2006  Ricardo Elias 19/07/2007  20h 

Afroreggae - Nenhum Motivo 
explica a guerra  (Afroreggae)             

2006   
Carlos Diegues; 
Rafael Dragaud 

20/07/2007  18h  

Proibido Proibir (Forbidden to 
Forbid) 

2006  Jorge Durand 20/07/2007  20h  

Antonia             
Yansa                  

2006 
2006  

Tata Amaral; 
Carlos E. Nogueira 

21/07/2007  14h 

Cartola                   2006   
Lírio Ferreira; 
Hilton Lacerda. 

21/07/2007  16h15min 

Pixote in Memoriam  2005  
Felipe Brisso; 
Gilberto 
Topczewscki.  

22/07/2007 14h 

Pixote: A lei do mais fraco  (Pixote)                       1981  Hector Babenco 22/07/2007 16h30min 

Fabricando Tom Zé  
(Fabricating Tom Zé) 

2006    Decio Matos Junior 23/07/2007 18h   

Fonte: Dados produzidos pela autora. 

 





APÊNDICE G - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2008. 

 

Quadro 6 - Programaçāo MoMA Premiere 2008.  
            

Título do filme Ano Director Data Horário 

Estômago (A Gastronomic Story) 2007  Marcos Jorge 17/07/2008 18h 

Os Desafinados  (Out of Tune)    2008 Walter Lima Jr 17/07/2008 20h15min 

Saneamento Basico  
(Basic Sanitation, The Movie) 

2007 Jorge Furtado 18/07/2008 18:00 

O homem que engarrafava nuvens (The 
Man Who Bottled Clouds). 

2008 Lírio Ferrreira 18/07/2008 20h 

Andarilho (Drifter)    2007 Cao Guimarães. 19/07/2008  16h 

O signo da cidade (Sign of the City). 2007 
Carlos Alberto 
Ricceli 

19/07/2008  18h 

O mistério do Samba 
(The Mystery of Samba) 

2008 
Carolina Jabor; 
Lula Buarque de 
Hollanda. 

19/07/2008  20h 

Estrategia Xavante  
(The Xavante Strategy) 

2007 Belisário Franca  20/07/2008   14h 

Pindorama–A verdadeira história dos 
sete anões (Pindorama–The True Story 
of The Seven Dwarves). 

2007 
Roberto Berliner, 
Leo Crivelar; Lula 
Quiroga 

20/07/2008    16h 

Meu nome nāo é Johnny (My name ain’t 
Johnny) 

2007 Mauro Lima 20/07/2008 18h 

Estômago (A Gastronomic Story) 2007 Marcos Jorge 21/07/2008    18h 

O signo da cidade (Sign of the City) 2007 
Carlos Alberto 
Ricceli 

24/07/2008 24/07  

Estrategia Xavante  
(The Xavante Strategy) 

2007 Belisário Franca  24/07/2008    20h 

Pindorama–A verdadeira história dos 
sete anões (Pindorama–The True Story 
of The Seven Dwarves) 

2007 
Roberto Berliner, 
Leo Crivelar; Lula 
Quiroga 

25/07/2008  20h 

Meu nome nāo é Johnny  
(My name ain’t Johnny). 

2007 Mauro Lima 25/07/2008    18h 

Estômago (A Gastronomic Story). 2007 Marcos Jorge 26/07/2008 14h30min 

O homem que engarrafava nuvens (The 
Man Who Bottled Clouds) 

2008 Lírio Ferrreira 26/07/2008    17h 

O mistério do Samba 
(The Mystery of Samba) 

2008 
Carolina Jabor, 
Lula Buarque de 
Hollanda. 

26/07/2008 20h 

Saneamento Basico (Basic Sanitation, 
The Movie). 

2007 Jorge Furtado 27/07/2008    14h 

Andarilho (Drifter)  2007 Cao Guimarães. 27/07/2008 16h 



376 

 

Título do filme Ano Director Data Horário 

Os Desafinados (Out of Tune)   2008 Walter Lima Jr 27/07/2008    18h 

O homem que engarrafava nuvens (The 
Man Who Bottled Clouds). 

2008 Lírio Ferrreira 28/07/2008 18h 

 
Fonte: Dados produzidos pela autora. 
  



APÊNDICE  H -  MoMA MUSIC: BRAZIL 

 

Fonte: Release Premiere Brazil 2009. 
 
 
 
 

Data Artistas Descriçāo da apresentação 

2  de Julho  

Jorge Continentino, flauta, saxofone e 
vocais;  
Davi Vieira, percussāo e vocais;  
Joao Erbetta, guitarra;  
Itaiguara Brandāo, baixo;  
Adriano Santos, zabumba. 

Forró no Escuro (Forró in the Dark) abre com a 
dança do forró, e segue  perpassando os 
diversos sons do Nordeste do Brasil, 
abrangendo outras  correntes musicais de todo 
o mundo. Um vibrante espetáculo para cantar 
sobre Rastafarianismo, Robin Hood ou roda de 
capoeira, em inglês, português ou espanhol, os 
quatro brasileiros novaiorquinos do grupo 
produzem cada nota com uma energia 
palpável. 

9 de Julho Zé Luis, saxofone tenor, flauta, flauta 
alta, e percussão;  
Richard Padrón, guitarra elétrica e 
acústica;  
Jim Robertson, baixo acústico;  
Kenny Grohowski, bateria. 

Zé Luis Quartet 
 
Liderado pelo saxofonista e flautista, Ze Luis 
Segneri Oliveira, o quarteto musical oferece 
uma interpretação inovadora e fresca dos 
ritmos de jazz brasileiros.  

16 de Julho Adriana Calcanhotto, guitarra solo e 
vocal.  

Compositora e Intérprete da Música Popular 
Brasileira (MPB) - com melodias e letras 
intensamente poéticas, desde seu álbum de 
estréia Enguiço (1990), Adriana Calcanhotto 
tornou-se uma força motora no gênero. 

23 de Julho  Robinho Cerqueira, violão e vocal;  

Chris Eddleton, bateria;  
Olivier Glissant, teclado;  
Zé Gray, baixo e vocais;  
Fabiana Masili, vocais;  
David Schommer, percussão e vocais;  
Davi Vieira, percussão e vocais 

O espetáculo apresenta um conjunto de ritmos  
como o hip-hop, o axé e sonoridades afro-pop-
brasileira. As músicas inseridas no programa 
para a noite de quinta-feira no MoMa, 
combinam os ritmos do percussionista, 
compositor e vocalista brasileiro de Davi Vieira 
com batidas e estilos vocais do hip-hop em 
música que são propulsoras e festivas.  

30 de Julho  Romero Lubambo, guitarra solo.  

O experiente guitarrista Romero Lubambo, 
requisitado por seu autêntico som brasileiro e 
seu domínio de uma ampla gama de estilos. 
Seu trabalho solo combina os estilos e ritmos 
de sua herança musical brasileira com sua 
fluência na tradição do jazz americano para 
criar um distintivo novo som. 

 





APÊNDICE I - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2009. 

 

Quadro 7 - Programaçāo MoMA Premiere 2009.  
 

Tíitulo do filme Ano Diretor Data Horário 

Apenas o Fim - (That’s It)   2008 Matheus Souza 16/07/2009 16h30min  

Última Parada 174 -   (Last Stop 174) 2008 Bruno Barreto 16/07/2009 20h  

Se nada mais der certo  
(Should Nothing Else Work Out) 

2008 
José Eduardo  
Belmonte  

17/07/2009 17h 

Beyond Ipanema: Brazilian Waves in 
Global Music. 

2009 
Guto Barra; 
 Béco Dranoff 

17/07/2009 20h  

Juventude  (Youth)   2008 Domingos Oliveira 18/07/2009 14h 

Palavra (En)cantada       
(The Enchanted Word) 

2008 Helena Solberg 18/07/2009 18h 

Feliz Natal    -   (December)   2008.  Selton Mello 18/07/2009 20h 

Cinderelas, lobos e um príncipe 
encantado-  (Cinderellas, Wolves, and 
a Prince Charming)  

2008  Joel Zito Araújo 19/07/2009 14h30min  

Contratempo   -   (Contretemps)  2008 
Malu Mader; Mini 
Kerti 

19/07/2009 17h  

Cabra marcado para morrer (Twenty 
Years Later - A Man Labeled to Die) 

1964 
/ 84 

Eduardo Coutinho 19/07/2009 20h  

Moscou (Moscow) 2009 Eduardo Coutinho 20/07/2009 16h30min     

Morrinho - Deus sabe de tudo mas não 
é X9 (Morrinho: God Knows Everything 
But Is Not a Snitch)  

2008 
Fábio Gavião;  
Markão Oliveira 

20/07/2009 20h     

Babilônia 2000         (Babilônia 2000)  2000 Eduardo Coutinho 22/07/2009 16h30min 

Se nada mais der certo  
(Should Nothing Else Work Out)  

2008.  
José Eduardo  
Belmonte  

22/07/2009 20h 

O Descobrimento do Brasil  
(The Discovery of Brazil) 

1937 Humberto Mauro 23/07/2009 16h30min 

Edifício Master  
(Master, a Building in Copacabana) 

2002 Eduardo Coutinho 23/07/2009 20h 

Peões (Metalworkers) 2004 Eduardo Coutinho 24/07/2009 16h30min  

Última Parada 174                              
(Last Stop 174)  

2008.  Bruno Barreto 24/07/2009 20h  

Jogo de cena (Playing)  2006 Eduardo Coutinho 25/07/2009 14h 

O fim e o princípio    
(The End and the Beginning) 

2005 Eduardo Coutinho 25/07/2009 17h 

Cinderelas, lobos e um príncipe 
encantado  -  (Cinderellas, Wolves, 
and a Prince Charming)  

2008.  Joel Zito Araújo 25/07/2009 20h 

Moscou (Moscow) 2009 Eduardo Coutinho 26/07/2009 14h30min   
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Tíitulo do filme Ano Diretor Data Horário 

Beyond Ipanema: Brazilian Waves in 
Global Music. 

2009 
Guto Barra; 
Béco Dranoff 

26/07/2009 17h30min   

Babilônia 2000  -  (Babilônia 2000)  2000 Eduardo Coutinho 27/07/2009 16h30min   

Juventude  (Youth)   2008  Domingos Oliveira 27/07/2009 20h   

Santo Forte  -   (Santo Forte)  1999 1999 Eduardo Coutinho 29/07/2009 16h30min 

Palavra En)cantada    
(The Enchanted Word) 

2008 Helena Solberg 29/07/2009 20h 

Morrinho - Deus sabe de tudo mas não 
é X9 (Morrinho: God Knows Everything 
But Is Not a Snitch)   

2008 
Fábio Gavião;  
Markão Oliveira 

30/07/2009 16h30min 

Cabra marcado para morrer (Twenty 
Years Later - A Man Labeled to Die) 

1964 
/84 

Eduardo Coutinho 30/07/2009 20h 

Contratempo   -   (Contretemps)  2008  
Malu Mader; Mini 
Kerti 

31/07/2009 16h30min 

Apenas o Fim  -  (That’s It)    2008  Matheus Souza 31/07/2009 20h 

O Descobrimento do Brasil  
(The Discovery of Brazil) 

1937 Humberto Mauro 01/08/2009 13h 

Edifício Master (Master, a Building in 
Copacabana) 

2002 Eduardo Coutinho 01/08/2009 17h 

Santo Forte                -   (Santo Forte)  1999 Eduardo Coutinho 01/08/2009  20h 

O fim e o princípio    -   (The End and 
the Beginning) 

2005 Eduardo Coutinho 02/08/2009 14h30min   

Peões (Metalworkers) 2004 Eduardo Coutinho 02/08/2009 17h30min   

Feliz Natal          - (December)    2008  Selton Mello 03/08/2009 16h30min   

Jogo de cena           - (Playing)  2006 Eduardo Coutinho 03/08/2009 20h   

Fonte: Dados de pesquisa.  
 
 
 
 



APÊNDICE J - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2010 

 

Quadro 8 - Programaçāo MoMA Premiere 2011 
                   

Título do filme Ano Director Data Horário 

Lixo Extraordinário - (Waste Land) 2010 Lucy Walker.Co-directed 
by João Jardim, Karen 
Harley.  

15/07/2010  20h 

Reidy, a construção da utopia 
(Reidy, Building Utopia). 

2009 Ana Maria Magalhães 16/07/2010 16h 

Os amigos bizarros do      
Ricardinho (The Bizarre Friends of 
Ricardinho)            
É Proibido Fumar  
(Smoke Gets in Your Eyes)  

2009 
 
 
2009 

Augusto Canani; 
 
 
Anna Muylaert 

16/07/2010   18h 

Dzi Croquettes. 
2008 Raphael Alvarez;Tatiana 

Issa 
16/07/2010 20h15min 

Olhos de ressaca(Undertow Eyes) 
Terras (Lands) 

2009 
2009 

Petra Costa; 
Maya Da-Rin 

17/07/2010  14h30min 

O príncipe encantado (Prince 
Charming)  
Viajo por que preciso, volto por que 
te amo (I Travel Because I Have 
To, I Come Back Because I Love 
You) 

2009 
 
 
2009 

Sergio Machado e Fátima 
Toledo; 
 
Marcelo Gomes, Karim 
Aïnouz 

17/07/2010 17h 

Os famosos e os duendes da 
morte (The Famous and the 
Dead)  

2009 Esmir Filho 17/07/2010   20h 

Lula, o filho do Brasil (Lula, the Son 
of Brazil)  

2009 Fábio Barreto. 18/07/2010  13h 

A ilha (The Island) 2009      
Os inquilinos ( The Tenants)  

2009 
2009  

Alê Camargo;    
Sergio Bianchi 

18/07/2010  15h30min 

Xica da Silva    1976 Carlos Diegues 18/07/2010 18h 

Bye Bye Brasil 1979 Carlos Diegues 19/07/2010  16h30min 

Salve geral (Time of Fear) 2009 Sergio Rezende 19/07/2010 20h 

Dzi Croquettes 2009 Raphael Alvarez;Tatiana 
Issa 

21/07/2010  20h 

O príncipe encantado (Prince 
Charming)  
Viajo por que preciso, volto por que 
te amo (I Travel Because I Have 
To, I Come Back Because I Love 
You)   

2009 
 
 
2009 

Sergio Machado e Fátima 
Toledo; 
 
Marcelo Gomes, Karim 
Aïnouz 

22/07/2010 16h30min 
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Título do filme Ano Director Data Horário 

Os amigos bizarros do      
Ricardinho (The Bizarre Friends of 
Ricardinho) 
É Proibido Fumar (Smoke Gets in 
Your Eyes) 

2009 
 
2009 

Augusto Canani; 
 
 
Anna Muylaert 

22/07/2010   20h 

Os famosos e os duendes da 
morte (The Famous and the 
Dead)  

2009 

 
Esmir Filho 23/07/2010 16h30min 

Xica da Silva  1976 Carlos Diegues 23/07/2010  20h 

Lixo Extraordinário  (Waste Land) 2010 
Lucy Walker.Co-directed 
by João Jardim, Karen 
Harley.  

24/07/2010 14h 

Reidy, a construção da utopia 
(Reidy, Building Utopia). 

2009 Ana Maria Magalhães 24/07/2010    17h 

A ilha (The Island) 
Os inquilinos (The Tenants) 

2009 
2009 

Alê Camargo;    
Sergio Bianchi 

24/07/2010  20h 

Salve geral (Time of Fear) 2009 Sergio Rezende 25/07/2010  14h 

Dzi Croquettes 2009 Raphael Alvarez;Tatiana 
Issa 

26/07/2010 16h 

Olhos de ressaca(Undertow Eyes)  
 Terras (Lands) 

2009 Petra Costa; 
Maya Da-Rin 

26/07/2010  18h 

Bye Bye Brasil   1979 Carlos Diegues 28/07/2010 20h 

Lula, o filho do Brasil (Lula, the Son 
of Brazil) 

2009 Fábio Barreto. 29/07/2010   20h 

Fonte: Dados de Pesquisa 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE K - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2011. 

 

Quadro 9 - Programaçāo MoMA Premiere 2011 

                        

Título do filme Ano Director Data Horário 

Riscado (Craft) 2010 Gustavo Pizzi 14/07/2011  20h 

Chico Xavier 2010 Daniel Filho  15/07/2011 17h 

VIPs 2010 Toniko Mello 15/07/2011  19h30min 

O Fim do sem fim  
(The End of the Endless)   

2001 Cao Guimaraes, 
Lucas Bambozzi;  
Beto Magalhães 

 16/07/2011 14h 

Amor?  (Love)  2010 João Jardim 16/07/2011  17h30min 

Diário de uma busca (Diary, Letters, 
Revolutions…) 

2010 Flávia Castro  17/07/2011 14h30min 

Utopia e barbárie (Utopia and 
Barbarism) 

2009 Silvio Tendler 17/07/2011  17h 

Noitada de samba: foco de 
resistência (Samba’s Evening) 

2010 Cély Leal  17/07/2011 19h45min 

Santos Dumont: Pré-cineasta? 
(Santos Dumont’s Mutoscope: Early 
Cinema and Found Footage Film) 

2010. Carlos Adriano 18/07/2011  16h30min 

Ex isto (Ex It) 2010 Cao Guimaraes 18/07/2011 20h 

Noitada de samba: foco de 
resistência (Samba’s Evening) 

2010 Cély Leal 19/07/2011  16h30min 

Acidente (Accident) 2006 Cao Guimaraes 19/07/2011 20h 

Andarilho (Drifter)  2010 Cao Guimaraes 20/07/2011  16h30min 

VIPs   2010 Toniko Melo 20/07/2011 20h 

Chico Xavier 2010 Daniel Filho 2107/2011  16h30min 

Alma do osso (The Soul of the Bone) 
2004. 

2004 Cao Guimaraes 21/07/2011 20h 

Chico Xavier 2010 Daniel Filho 22/07/2011  16h 

Riscado (Craft) 2010 Gustavo Pizzi 22/07/2011 16h 

Rua de mao dupla (Two-Way Street) 2002 Cao Guimaraes 22/07/2011  19h 

Utopia e barbárie (Utopia and 
Barbarism) 

2009 Silvio Tendler 23/07/2011 13h30min 

Ex isto (Ex It) 2010 Cao Guimaraes 23/07/2011  16h 

Acidente (Accident) 2006 Cao Guimaraes  23/07/2011 20h 

Riscado (Craft) 2010 Gustavo Pizzi 24/07/2011  14h 
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Título do filme Ano Director Data Horário 

Santos Dumont: Pré-cineasta? 
(Santos Dumont’s Mutoscope: Early 
Cinema and Found Footage Film) 

2010 Carlos Adriano  24/07/2011 17h 

Diário de uma busca (Diary, Letters, 
Revolutions…) 

2010 Flávia Castro 25/07/2011  16h 

Alma do osso (The Soul of the Bone) 2004 Cao Guimaraes  25/07/2011 19h 

Rua de mao dupla (Two-Way Street) 2002 Cao Guimaraes 26/07/2011  16h 

Andarilho (Drifter)  2010 Cao Guimaraes 26/07/2011 19h 

O Fim do sem fim  
(The End of the Endless)  

2001 
Cao Guimaraes, 
Lucas Bambozzi 
Beto Magalhães 

27/07/2011  16h 

Amor?  (Love) 2010 João Jardim  27/07/2011 19h 

 
Fonte: Autoria com dados na Pesquisa.  
 
 
 
 
 



APÊNDICE L - PROGRAMAÇÃO DETALHADA DA PREMIERE BRAZIL 2012 

Quadro 10 - Programaçāo MoMA Premiere 2012 

                        

Título do filme e ano  Diretor Data Horário 

À Beira do Caminho (Roadside) 2012 Breno da Silveira 12/07/2012  19h 

Corações Sujos (Dirty Hearts)  2011 Vicente Amorim 13/07/2012 17h 

Heleno 2011 José Henrique 
Fonseca 

13/07/2012  20h 

Os Últimos Cangaceiros  
(The Last Cangaceiros) 

2011 Wolney Oliveira.  14/07/2012 14h 

Olhe pra Mim de Novo 
(Look at Me Again) 

2011 Kiko Goifman, 
Claudia Priscilla. 

14/07/2012  17h 

Transeunte (Passerby) 2010 Eryk Rocha. 14/07/2012 20h 

5 x Favela – Agora por nós Mesmos  
(5 x Favela: Now By Ourselves) 

2010 Carlos Diegues, 
Renata Magalhães 
(Producers) 

15/07/2012  14h 

Palhaço (The Clown) 2011 Selton Mello 15/07/2012 17h 

Eu Receberia as Piores Notícias dos 
seus Lindos Lábios (I’d Receive the 
Worst News from Your Beautiful Lips)  

2011 Beto Brant, Renato 
Ciasca. 

15/07/2012  19h30min 

5 x Pacificação (Peace in Rio) 2012 Wagner Novais,    
Rodrigo Felha, 
Luciano Vidigal, 
Cadu Barcellos. 

16/07/2012 16h 

São Bernardo. 1972 Leon Hirszman 16/07/2012  20h 

5 x Favela – Agora por nós Mesmos  
(5 x Favela: Now By Ourselves)  

2010 Carlos Diegues, 
Renata Magalhães 
(Producers) 

17/07/2012 16h30min 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga 
(Matraga) 

2011 Vinícius Coimbra 17/07/2012  20h 

Heleno 2011 José Henrique 
Fonseca 

18/07/2012 16h 

As Canções (Songs) 2011 Eduardo Coutinho 18/07/2012  19h 

À Beira do Caminho (Roadside) 2012 Breno da Silveira 19/07/2012 16h 

Os Últimos Cangaceiros  
(The Last Cangaceiros)   

2011 Wolney Oliveira.  19/07/2012  19h 

Palhaço (The Clown)   2011 Selton Mello 20/07/2012 16h 

Transeunte (Passerby) 2010 Eryk Rocha. 20/07/2012  19h 

5 x Pacificação    (Peace in Rio)    2012 

Wagner Novais, 
Rodrigo Felha, 
Luciano Vidigal, 
Cadu Barcellos. 

21/07/2012 14h 
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Título do filme e ano  Diretor Data Horário 

São Bernardo 1972 Leon Hirszman 21/07/2012  19h 

As Canções (Songs) 2012 Eduardo Coutinho 22/07/2012 14h 

A Hora e a Vez de Augusto Matraga          
(Matraga) 

2011 Vinícius Coimbra 22/07/2012  17h 

Olhe pra Mim de Novo (Look at Me 
Again) 

2011 Kiko Goifman, 
Claudia Priscilla. 

23/07/2012  
16h 

Corações Sujos (Dirty Hearts) 2011 Vicente Amorim 23/07/2012  19h 

Eu Receberia as Piores Notícias dos 
seus Lindos Lábios (I’d Receive the 
Worst News from Your Beautiful Lips)  

2011 Beto Brant, Renato 
Ciasca. 

24/07/2012 16h 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 
 
 
 



APÊNDICE M - CONSIDERAÇÕES SOBRE O SITE INFFINITO.COM 

 

 O site que tem sofrido mudanças (gráficas e de conteúdo) nos últimos anos, na versão 

atual até julho 2017, apresenta uma barra superior com arte em fundo branco e logo da 

produtora Inffinito em letras vermelhas, e hiperlinks para outras ferramentas, como: Inffinito; 

Festivais de cinema; Audiovisual; Imprensa; Cadastro. No canto superior direito situa-se o 

menu de idiomas: Português, Inglês, e Espanhol. Abaixo a barra superior, temos um barra 

estreita para pesquisa e com hiperlinks para compartilhamento do Facebook, You Tube e 

Twiter. O restante da pagina, tem imagens/links de eventos ou news. Cada um dos hiperlinks 

da barra superior tem sub-links relacionados.  A seguir o Quadro 11, representa a estrutura 

básica da pagina. 

 

Quadro 11 - Representação do desenho básico do website da produtora Inffinito 

               

Inffinito 
Festivais de 

Cinema 
Eventos 

Audio 
Visual 

Imprensa Cadastro 

Sobre a 
Inffinito 

Barcelona  15xAustria Realizados Clipping Geral 

Histórico Bogota Cine Pedal  Currículo  
Fornecedores - 
Prestadores 

 Bueno Aires Passados   Seja Patrocinador 

 Canudos      

 Londres     

 Madri     

 Miami     

 Montevideu     

 Nova Iorque     

 Roma      

 Vancouver     

 

Fonte: Dados pesquisa.  

 

 Em 2013, o site era constituído pelos seguintes hiperlinks: home, Inffinito, eventos, 

festivais, filmes, social, TV Inffinito, blog, revista marketplace/mediafundmarket,  também 

disponibilizados em português, inglês e espanhol. as redes sociais já estavam presentes 
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através de ícones que redirecionavam o usuário até as páginas da produtora no Facebook, 

Twitter e Youtube. O clipping estava na lateral da página e com mesmo conteúdo atual. O 

usuário ao clicar nos links: Inffinito, tinha opções dos sub-links trabalhe aqui, equipe e contato, 

bem como direcionava para uma proposta de assinatura do boletim informativo (news letter), 

além de caixas/imagens para acessar links da revista, trailer, trazendo à esquerda da pagina, 

as ultimas postagens da página do Facebook, Twiter e Youtube; Eventos, destacava os 

eventos organizados; Festival, trazia dados básicos das edições passadas em cada uma das 

cidades em que ocorreu o festival; Filmes apresenta os filmes produzidos pela Inffinito; Social 

refere a atividades com algum caracter social realizadas pela Infinito; TV Inffinito trazia sub-

tópicos como festivais, eventos, entrevista, filmes e trailers - um mix das atividades. Esse 

organograma de site, ainda podemos ter acesso quando clicamos no sublink conteúdo do link 

audio visual. O que de certa forma evidencia apenas uma “repaginação “ do site e não uma 

transformação profunda em sua concepção. 

 
 



APÊNDICE N - PROGRAMAÇĀO BRAFF- NY 2005 
 
 

Quadro 11 - BRAFF-NY Ano de exibição 2005 

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

Bendito Fruto  
(Maria´s Place) 2004 Sérgio Goldenber 08/07/2005 

NI 

A Dona da História  
(The Owner of the History) 

2004 Daniel Filho 09/07/2005 
NI 

Doutores da Alegria  
(Doctor´s of Happiness) 

2005 Mara Mourão 
NI NI 

Cafundó  
2005 Paulo Betti; Clóvis Bueno 

NI NI 

O cinema é meu jardim  
(Cinema is my Garden) 

2004 Sérgio Rezende 
NI NI 

Vestido de Noiva  
(The wedding Dress) 

2005 Joffre Rodrigues 
NI NI 

Meu tio matou um cara  
(My uncle killed a guy). 

2004 Jorge Furtado 
NI NI 

Feminices 
2004 Domingos de Oliveira 

NI NI 

O Redentor  
(Redeeemer) 

2004 Cláudio Torres 
NI NI 

Contra Todos  
(Up Against All) 

2004 Roberto Moreira 
NI NI 

O Diabo a quatro  
(Four for None) 

2004 Alice de Andrade 
NI NI 

Do luto à luta  
(From Grief to Struggle) 

2005 Evaldo Mocarzel 
NI NI 

O casamento de Romeu e 
Julieta  (Romeu & Julieta 
get married) 

2005 Bruno Barreto 
NI NI 

Nina 
2004 Heitor Dalla 

NI NI 

Odiquê  
(What´s up?)  

2004 Felipe Joffily 
NI NI 

Fabio Fabuloso  
(Fabio Fabolous) 

2004 
Pedro Cezar;Ricardo 

Bocão;Antonio Ricardo 
NI NI 

Bens Confiscados  
(Confiscated Goods) 

2005 Carlos Reinchenbach 
NI NI 

 
Fonte: Dados de Pesquisa. 





APÊNDICE O - PROGRAMAÇĀO BRAFF- NY 2006 
 
 

Quadro 12 - BRAFF- N.Y. Ano de Exibiçāo (2006). 
           

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

Coisa mais linda-história e 
casos da bossa nova  

(This is Bossa nova - History 
and Stories). 

2005 Paulo Thiago 06/08/2006 NI 

After that Ball  
(Depois daquele baile) 

2006 Roberto Bomtempo NI NI 

Angels of the Sun  
(Anjos do Sol) 

2006 Rudi Lagemann NI NI 

Brasília 18% 
2006 

Nelson Pereira dos 
Santos 

NI NI 

Arido Movie 
2005 Lirio Ferreira NI NI 

Blood and Wine  
(Veias e Vinhos - uma 

História Brasileira) 
2005 

João Batista de 
Andrade 

NI NI 

Brilhante  
(Diamond) 

2005 Conceição Senna NI NI 

Veneno da Madrugada  
(In Evil Hour) 

2005 Ruy Guerra NI NI 

Irma Vap - O Retorno  
(Irma Vap – The Return) 

2006 Carla Camurati NI NI 

Achados e Perdidos  
(Lost and Found) 

2005 José Joffily NI NI 

Boleiros 2 - Vencedores e 
Vencidos  

( Pros 2 – Winners and 
Loosers) 

2006 Ugo Giorgetti NI NI 

Tapete Vermelho  
( Red Carpet) 

2005 Luiz Alberto Pereira NI NI 

Meninas 
(Teen Mothers 2005 Sandra Werneck NI NI 

Gatão de Meia Idade  
( The 40 – Something 

Player); 
2005 

Antônio Carlos da 
Fontoura 

NI NI 
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Esses Moços (The Kids) 
2005 José Araripe Jr NI NI 

A Máquina  
(The Machine) 

2004 João Falcão NI NI 

Jogo Subterrâneo  
( Underground Game) 

2003 Roberto Gervitz NI NI 

Mulheres do Brasil  
(Women of Brazil) 2006 Malu de Martino 

NI 

 NI 

 
 
 
 
 



APÊNDICE P - PROGRAMAÇĀO BRAFF- NY 2006. 
 

Quadro 13 - BRAFF- N.Y. Ano de Exibiçāo (2007). 
 

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

Zuzu Angel 2006 Sérgio Rezende 
NI N 

Nenhum Motivo Explica a Guerra  
(No Reason Can Justify War) 

2006 
Cacá Diegues; 
Rafael Dragaud 

NI NI 

Pro dia nascer feliz  
(For a Better Day). 

2006 João Jardim 
NI NI 

Inesquecível  
( Unforgettable) 

2007 
Paulo Sérgio 

Almeida 
NI NI 

Polaroides Urbanas  
( Urban Snap-Shots) 

2007 Miguel Fallabela 
NI NI 

Cartola - Música Para os Olhos 
(Cartola) 

2007 
Lírio Ferreira; Hilton 

Lacerda 
NI NI 

Noel - O poeta da Vila  
(Noel – The Samba Poet) 

2006 Ricardo Van Steen 
NI NI 

Caixa Dois  
(Money on the Side)  

2007 Bruno Barreto 
NI NI 

A grande Família  
(The Big Family) 

2006 Maurício Farias 
NI NI 

Oscar Niemayer - A vida é um 
sopro (Oscar Niemeyer – Life is a 
Blow). 

2005 Fabiano Maciel 
NI NI 

Baixo das Bestas  
(Bog of Beasts) 

2006 Cláudio Assis 
NI NI 

Eu me lembro  
(I Remember) 

2005 Edgard Navarro 
NI NI 

O maior amor do mundo  
(The Greatest Love of All) 

2006 Carlos Diegues 
NI NI 

Maksuara - Crepúsculo dos 
Deuses (Maksuara, Twilight of 
Gods) 

2007 Neville D'Almeida 
NI NI 

Três Irmãos de Sangue  
(Three Blood Brothers) 

2005 Ângela Reiniger 
NI NI 

Atabaques Nzinga 
2006 Octávio Bezerra 

NI NI 

Cheiro do ralo (Drained) 
2007 Heitor Dhalia. 

NI NI 

Balandê/Baião 
2005 Antônio Noronha F. 

NI NI 
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O sonho de Loreno  
(Loreno´s Dream) 

2005 Alana Almondes  
NI NI 

Tropeiros (Troopers) 
2005 

Artur Gomes dos 
Santos  

NI NI 

Brilhantino 
2005 Ériton Bercaço  

NI NI 

Edilamar 
2005 Ivy Goulart  

NI NI 

Daqui nóis não arreda o pé  
(We Ain´t Leaving this Peace) 

2005 
Jairo Teixeira dos 

Santos  
NI NI 

Bate-Paus (Club-Clashing) 2005 Jorge Kuster Jacob 
NI 

NI 

Uma pescadora rara no litoral do 
Ceará (A Rare Fisherman on the 
Coast of Ceará)  

2005 
Sidnéia Luzia da 

Silva 
NI NI 

Um documentário sobre Chico 
Abelha (Documentary About 
Chico Abelha) 

2005 
Maria Carneiro da 

Cunha  

 

NI 
NI 

 
 
 
 
 



APÊNDICE Q - PROGRAMAÇÃO BRAFF- NY 2008 

 

     Quadro 14 : BRAFF- N.Y.  Ano de Exibição (2008).  

 

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

Os desafinados (Out of Tune) 2008 Walter Lima Jr 10/08/2008 
NI 

A Casa do Tom: Mundo, Monde, 
Mondo  

(The House of Tom) 
2007 Ana Jobim 

NI NI 

Panair do Brasil 2007 Marco Altberg 
NI NI 

Juventude (Youth) 2007 Domingos de Oliveira 
NI NI 

Belline e a Esfinge  
(Bellini and the Devil) 

2001 Marcelo Galvão 
NI NI 

O Magnata (The Magnate) 2007 Johnny Araújo 
NI NI 

O mundo em duas voltas (The 
World in 2 Round Trips). 

2007 David Schürman 
NI NI 

Paulo Gracindo - O Bem Amado     
(Paulo Gracindo – The Well 

Beloved) 
2007 

Gracindo Jr 
Cris D’Amato 

05/06/2008 

NI 08/06/2008 

09/06/2008 

Sem Controle  
(No Control) 

2007 

Armando Mendz;Cris 
Azzi;Cristiano Abud; 

Guilherme Fiúza; Lucas 
Gontijo;Thales Bahia; 

André Sturm 

05/06/2008 

NI 08/06/2008 

11/06/2008 

5 Frações de uma Quase História  
(5 Pieces of Almost a Story) 

2007 

Armando Mendz; Cristiano 

Abud; Lucas Gontijo; 

Thales Bahia; Guilherme 

Fiúza; Cris Azzi; 

06/06/2008 

NI 

09/06/2008 

Bodas de Papel  
( Paper Wedding) 

2006 
André Sturm 

 

06/06/2008 
NI 
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Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

09/06/2008 

11/06/2008 

Não por acaso  
(Not by Chance) 

2007 
Philippe Barcinsky 

07/06/2008 

NI 

10/06/2008 

Onde Andará Dulce Veiga  
(What Ever Happened to Dulce 

Veiga) 
2007 

Guilherme de Almeida 

Prado 

07/06/2008 

NI 09/06/2008 

10/06/2008 

L.A.P.A. 2007 

Cavi Borges; Emilio 

Domingos 

08/06/2008 
NI 

11/06/2008 

De tempos em Tempos  
(From Time to Time) 

2006 
Ana Johann 

12/06/2008 

NI 14/06/2008 

16/06/2008 

A Encomenda do Bicho Medonho  
(The Horrible Beast`s Order) 

2006 
André da Costa Pinto 

12/06/2008 

NI 

13/06/2008 

16/06/2008 

17/06/2008 

Pedro de Zé Maria, Um 
Carnaubense Cabra da Peste  
(Pedro de Zé Maria – A Tough 

Guy from Carnauba) 

2006 
Dedé Carnaúba 

12/06/2008 

NI 

13/06/2008 

15/06/2008 

18/06/2008 

Manoel Inácio e a música do 
começo do mundo  

2005 
Leonardo Alves 13/06/2008 NI 
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Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

(Manoel Inácio and the Music of 
the Beginning of the World) 

15/06/2008 

16/06/2008 

18/06/2008 

O auto-comunicador falante  
(The Talking Loudspeaker) 

2006 
Paulo Augusto Vieira 

14/06/2008 

NI 17/06/2008 

18/06/2008 

Os Negativos  
(The Negatives) 

2007 Ángel Díez 

14/06/2008 

NI 

18/06/2008 

Vilas Volantes - O verbo contra o 
vento  

(The Drifting Villages) 
2005 Alexandre Veras 

12/06/2008 

NI 

13/06/2008 

15/06/2008 

17/06/2008 

Jesus no Mundo Maravilha  
(Jesus in the Wonder World) 

2007 Newton Cannito 

13/06/2008 

NI 

15/06/2008 

16/06/2008 

18/06/2008 

Acidente (Accident) 2006 
Cao Guimaraes; Pablo 

Lobato 

13/06/2008 

NI 

16/06/2008 

17/06/2008 

18/06/2008 

  



398 

 

Preto contra Branco  
(Black Against White) 

2004 Wagner Morales 

14/06/2008 
NI 

16/06/2008 

Fonte: Dados de Pesquisa. 

 



APÊNDICE R - PROGRAMAÇÃO BRAFF- NY 2009. 

 

       Quadro 15: BRAFF- N.Y.  Ano de Exibição (2009) 

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

Divâ (In Therapy) 2009 José Alvarenga Jr. 

12/06/2018 NI 

17/06/2009 
NI 

Romance 2009 
Guel Arraes  

05/06/2009 
NI 

09/06/2009 

Budapeste (Budapest) 
 

2009 
Walter Carvalho 

05/06/2009 
NI 

08/06/2009 

Fumando Espero 
(Smoking I wait) 

2009 Adriana L. Dutra 

05/06/2009 

NI 11/06/2009 

A Erva do rato  
(The Herb of the rat) 

2009 Julio Bressane 

05/06/2009 

NI 08/06/2009 

Loki - Arnaldo Batista  2009 Paulo Henrique Fontenelle 

06/06/2009 

NI 09/06/2009 

Praça Saens Peña  
(Sans Pena Square) 

2009 Vinicius Reis 

06/06/2009 

NI 09/06/2009 

Favela on Blast  2009 
Leandro HBL and Wesley 

Pentz (DJ Diplo) 

06/06/2009 

NI 11/06/2009 

Fronteira (Threshold) 2009 Rafael Conde 

06/06/2009 

NI 09/06/2009 

Simonal - Ninguém Sabe o Duro 
que Dei  (Simonal – No one 
knows how tough it was) 

2009 
Cláudio Manoel; Micael 

Langer; Calvito Lea; 

07/06/2009 

NI 10/06/2009 
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Coração Vagabundo  
(Wandering Heart) 

2009 
Fernando Grostein 

Andrade 

07/06/2009 

NI 10/06/2009 

Orquestra dos Meninos  
(The Children’s Orquestra). 

2009 Paulo Thiago 

07/06/2009 

NI 
10/06/2009 

Veronica 2009 Mauricio Farias 

07/06/2009 

NI 09/06/2009 

Hotxuá 2009 
Letícia Sabatella and 

Gringo Cardia 

08/06/2009 

NI 11/06/2009 

Se eu fosse você 2 
(If I were You 2)  

2009 Daniel Filho 

08/06/2009 

NI 11/06/2009 

A dois passos do Paraíso  
(Two steps from paradise) 

2009 
Alan Russel; Waine 

Gontijo 

12/06/2009 

NI 16/06/2009 

Paraíso 1975  
(Paradise 1975) 

2009 Rafael Assumpção 

14/06/2009 

NI 16/06/2009 

O Circo Chegou  
(The circus is here) 

2009 Thiago de Souza Santos 

12/06/2009 

NI 16/06/2009 

Cachorro Quente Vodu  
 VOODOO HOT DOG) 

 
2009 

Elano Ribeiro Baptista 

13/06/2009 

NI 17/06/2009 

Lavagem do Bonfim  
(The cleansing of bonfim from 
bahia to new york) 

2009 Ives Goulart 

12/06/2009 

NI 15/06/2009 
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O Bem Amado  
(The Well Beloved One) 

2010 Guel Arrays 

12/06/2009 

18h30min 

20h 

17/06/2009 

20h30min 

21:30 h 

                     

(continua)Fonte: Dados de Pesquisa. 

 

 

 

 





APÊNDICE S - PROGRAMAÇÃO BRAFF- NY 2010. 

 

Quadro 16: BRAFF- N.Y. Ano de Exibiçāo (2010) 

Título Original 
(Título mm Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

Onde a coruja dorme  
(Straight to the Point).  

2010 
Márcia Derraik and 

Simplício Neto 

13/06/2010 

19h 

20h30min 

15/06/2010 18h30min 

20:30 

Tempos de Paz  
(Time of Peace) 

2009 Daniel Filho 

13/06/2010 

21h 

22h 

15/06/2010 
19h 

Mamonas para sempre - O doc  
(Mamonas 4-ever) 

2009 Cláudio Kahns 

16/06/2010 19h30min 

18/06/2010 
19h 

As Rainhas (Queen of Brazil) 2008 
Fernanda Tornaghi e 

Ricardo Bruno 

16/06/2010 19h 

18/06/2010 
19h 

21h30min 

Cabeça à Prêmio  
(Head on a Platter) 

2009 Marco Ricca 

13/06/2010 
21h30min 

17/06/2010 
19h 

No meio do rio entre as árvores  
(Within the River, Among the 

Trees) 
2009 Jorge Bodanzky 

14/06/2010 
21h30min 

16/06/2010 
19h 

Olhos Azuis (Blue Eyes) 2009 José Joffily 

14/06/2010 21h30min 

16/06/2010 
20h30min 

Insolação (Sunstroke) 2009 
Felipe Hirsch and 
Daniela Thomas 

12/06/2010 

18h30min 

19h 
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17/06/2010 
20h 

Tamboro 2009 Sergio Bernardes 

12/06/2010 

19h 

20h 

15/06/2010 

21h 

22h 

Os Normais 2 
(So Normal)  

2009 José Alvarenga Jr. 

13/06/2010 

19h 

21h 

17/06/2010 
22h 

Rita Cadillac – A Lady Do Povo 
(Rita Cadillac - The lady of the 

People 
2007 Toni Venturi 

14/06/2010 

19h 

20h 

21h 

Elvis e Madonna  
(Elvis & Madonna)  

2010 Marcelo Laffitte 

13/06/2010 

21h 

22h 

15/06/2010 19h 

22h 

Histórias de Amor duram apenas 
90 minutos  

( Love Stories Last Only 90 
Minutes). 

2010 Paulo Halm 

08/06/2010 

20h 

21h 

17/06/2010 19h 

22h 

Fonte: Dados de Pesquisa. 

 

 

 

 



APÊNDICE T - PROGRAMAÇÃO BRAFF- NY - NY 2011. 

 

Quadro 17: BRAFF- N.Y. Ano de Exibição (2011).  

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

De Pernas Pro Ar 
(Head Over Heels) 2010 Roberto Santucci 

12/06/2011 19h 

16/06/2011 19h30min 

Sounds of the Exile 
(Canções do exílio: A labareda que 

lambeu tudo) 
2010 Geneton Moraes Neto 

14/06/2011 22h 

18/06/2011 20h 

Mea Culpa 

2010 Julio Lellis 12/06/2011 
22h 

21h30min 

180 Graus (180*) 2010 Eduardo Vaisman 12/06/2011 

19h 

19h30min 

Hey Hendrix? 
(E aí, Hendrix?) 

2011 
Pedro Paulo Carneiro; 
Roberto Lamounier; 

12/06/2011 

19h 

19;30h 

Nosso Lar 
(Our Home) 

2010 Wagner de Assis 13/06/2011 

19h30min 

21h30min 

Bróder 2011 Jeferson De 
13/06/2011 19h 

16/06/2011 22h 

Desenrola (Untangle) 2010 Rosane Svartman 
15/06/2011 19h30min 

18/06/2011 19h 

Cortina de Fumaça 
(Somokescreen) 

2010 Rodrigo Mac Niven 
14/06/2011 19h30min 

17/06/2011 21h30min 

A suprema Felicidade 
(THE SUPREME HAPPINESS) 

2010 Arnaldo Jabor 

14/06/2011 21h30min 

18/06/2011 22h 

Malu de Bicicleta 
(Malu on a Bicycle) 

2010 
Flávio Ramos 

Tambellini 

14/06/2011 19h 

17/06/2011 22h 

Boca do Lixo (Boca) 2010 Flavio Frederico 
15/06/2011 22h 

18/06/2011 21h30min 

Como esquecer 
(So hard to forget) 

2010 Malu de Martino 

12/06/2011 21h30min 

17/06/2011 19h30min 
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Além da Estrada 
(Beyond the road) 

2010 Charly Braun 
13/06/2011 22h 

15/06/2011 21h30min 

Assim como ela 
(Just Like Her) 

2011 Flora Diegues 
13/06/2011 19h30min 

15/06/2011 19h 

3x4 
 

2010 Caue Nunes 
16/06/2011 19h 

18/06/2011 22h 

A casa das Horas 
(The Hours´Home) 

2010 Heraldo Cavalcanti 
16/06/2011 19h30min 

18/06/2011 21h30min 

A verdadeira história da bailarina 
de vermelho 

(The true history of balerina in red.) 
2010 

Alessandra Colasanti e 
Samir Abujamra 

13/06/2011 19h 

17/06/2011 20h 

Distantes (Apart) 

2011 Bruno Peres 
14/06/2011 19h30min 

16/06/2011 21:30 

Ensolarado (Sunny) 2010 Ricardo Targino 
14/06/2011 19h30min 

16/06/2011 21h30min 

Ferocidade entre a urbe e a flora. 
(Ferocity between the urbs and the 

flora) 
2010 Márcio B. Venturi 

12/06/2011 19h 

17/06/2011 19h30min 

O Garoto Barba 
(Beard boy) 

2010 

Christopher Faust 

12/06/2011 21 

14/06/2011 22h 

O Guardado 
(The saved) 

2010 
Marcelo Felipe 
Sampaio;Paulo 

Alvarenga 

13/06/2011 22h 

17/06/2011 21h30min 

A Tempe 2010 Cesar Cabral 
14/06/2011 21:30 

18/06/2011 19h30min 

Cachoeira (Waterfall) 

2010 
Sergio José de 

Andrade 

13/06/2011 21h30min 

15/06/2011 19h30min 

O Bolo (The Cake 2010 

Robert Guimarães 

14/06/2011 19h 

17/06/011 19h30min 

Esta pintura dispensa flores 
(This Painting Dispenses Flowers) 

2010 

Luiz Carlos Lacerda 

12/06/2011 22h 

15/06/2011 21h30min 

O caso libras 
(Speecheless) 

2010 Melise Maia 
14/06/2011 22h 

18/06/201 19h 
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APÊNDICE U – PROGRAMAÇÃO BRAFF-NY 2013. 

 

 

Quadro 18: BRAFF- N.Y.  ANO de EXIBIÇÃO (2013) 
                        (continua) 

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

Colegas (Buddies) 2012 
Marcelo Galvão 12/06/2013 20h 

De Pernas pro Ar 2 
(Head Over Hills 2) 

2012 
Roberto Santucci 12/06/2013 22h 

Dossiê Jango  
(Jango Report) 

2012 

Paulo Henrique 

Fontenelle 
13/06/2013 22h 

Elena 2012 
Petra Costa 15/06/2013 19h 

Somos tão Jovens. 
(We are so young)  

2013 

Antonio Carlos da 

Fontoura 

12/06/2013 22h 

14/06/2013 
21h 

Faroeste Caboclo  
(Brazilian Western) 

2013 

René Sampaio Malu de 

Martino 

13/06/2013 21h 

15/06/2013 
22h 

Hoje (Today) 2011 
Tata Amaral 

13/06/2013 20h 

15/06/2013 
21h 

Margaret Mee e a Flor da Lua  
(Margareth Mee and the 
Moonflower) 

2012 
Malu de Martino 

12/06/2013 19h 

14/06/2013 
20h 

Raânia 2012 
Roberta Marques 

13/06/2013 19h 

15/06/2013 
20h 

O Pai do Gol. 
(The father of goal) 

2012 
Luiz Ferraz 12/06/2013 

21h 

22h 

Linear  2012 
Amir Admoni 12/06/2013 18h 
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14/06/2013 
18h 

Eu ainda te amo  
(I still Love You) 

2012 
Henrique Faria 

12/06/2013 22h 

14/06/2013 
21h 

Bahêa minha vida  
(Bahêa is My Life)  

2011 
Márcio Cavalcante 12/06/2013 

20h 

21h 

A Dama do Estácio. 
(The lady from Estácio 

2012 
Eduardo Ades 

12/06/2013 19h 

14/06/2013 
22 

Nem que tudo termine como 
antes.. 
(Even it All ends like before 

2012 

Mariana Martinez; 

Daniel Caselli 

12/06/2013 21h 

14/06/2013 
22h 

Gaúchos Canarinhos  
(Canary Gaúchos ) 

2007 
Rene Goya Filho 13/06/2013 18h 

Santos: 100 anos de futebol  arte 
(Santos - 100 years of playfull 
soccer.) 

2012 
Lina Chamie 13/06/2013 

18h30min 

20h30min 

Histórias de Borboletas  
(A story of butterflies)  

2012 Marcelo Brandão 

13/06/2013 19h 

15/06/2013 20h 

Ed 2013 Gabriel Garcia 

13/06/2013 19h 

15/06/2013 20h 

Confete (Confetti) 2012 
Jo Serfaty; Mariana 

Kaufman 

13/06/2013 20h 

15/06/2013 
21h 

Proibidão 2011 
Ludmila Curi; Guilherme 

Arruda 

13/06/2013 19h 

15/06/2013 
22h 

Mauro Shampoo - Jogador, 
cabelereiro e homem  
(Mauro Shampoo) 

2005 
Leonardo Cunha Lima, 

Paulo Henrique 
Fontenelle 

14/06/2013 18h 
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Zico na Rede  
(Zico in the Net) 

2008 Paulo Roscio 
14/06/2013 18h 

Três no Tri  
(Three in the Third.) 

2013 Eduardo Souza Lima 
15/06/2013 18h 

O Gringo (The Gringo) 2011 
Darko Bajic 15/06/2013 18h 

Rio 2096: Uma História de Amor e 
Furia 

2013 
Luiz Bolognesi 16/06/2013 19h 

 

Fonte: Dados de Pesquisa. 

 

 





APÊNDICE  V - PROGRAMAÇÃO BRAFF- NY 2014 

 

Quadro 19: BRAFF- N.Y.  Ano de Exibição (2014) 
                 

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

Seewatchlook – o que você vê 
quando olha o que enxerga  
(Seewathclook -"What do you see 
when you look at"). 

2014 
Michel Melamed 

01/06/2014 
20h30min 

03/06/2014 
18h30min 

Rio de fé - Um encontro com Papa 
Francisco. (Rio of Faith a Meeeting 
with Pope Francis) 

2013 
Carlos Diegues 

02/06/2014 
20h30min 

04/06/2014 
18h30min 

Primeiro dia de um ano qualquer   
(First Day any Year). 

2012 
Domingos de Oliveira 

01/06/2014 
19h 

03/06/2014 
21h30min 

O lobo atrás da porta  
( A wolf at the door) 

2013 
Fernando Coimbra 

04/06/2014 
19h 

06/06/2014 
21h30min 

Tatuagem (Tattoo) 2013 
Hilton Lacerda 

01/06/2014 
19h 

03/06/2014 
19h 

S.O.S. Mulheres ao Mar  
(S.O.S. women Overboard) 

2014 
Cris D’Amato 

02/06/2014 
21h30min 

05/06/2014 
21h30min 

Revelando Sebastião Salgado  
(Meeting Sebastiao Salgado) 

2013 
Betse de Paula 

02/06/2014 
18h30min 

06/06/2014 
18h30min 

Mato sem Cachorro  
(The Dognapper) 

2013 
Pedro Amorim 

04/06/2014 20h 

21h30min 

06/06/2014 
20h30min 

Gata velha ainda mia. 
(Never too old to Meow) 

2013 
Rafael Primot 

03/06/2014 
20h30min 

05/06/2014 
19h 
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Cidade de Deus: 10 anos depois 
(City of god 10 years later) 

2013 
Cavi Borges; Luciano 

Vidigal 

04/06/2014 
20h30min 

06/06/2014 
18h30min 

A coleção Invisível  
(The invisible Collection) 

2013 
Bernard Attal 

02/06/2014 
19h30min 

05/06/2014 
19h 

Graça (Grace)  2013 
Anna Clara Peltier 03/06/2014 

19h 

Efeito Casemiro  
(Casemiro Effect)  

2013 
Clarice Saliby 02/06/2014 19h 

19h30min 

O olho e o Zarolho  
(The cross-eyed).  

2013 

René Guerra; 

Juliana Vicente 

01/06/2014 

19h 
03/06/2014 

Tubarão (Shark) 
2013 

Leo Tabosa 05/06/2014 
19h 

Tempo da navalha  
(Razor´s Age) 

2013 
Pedro Jorge 

01/06/2014 
19h 

04/06/2014 
21h30min 

Sylvia 
2013 

Artur Ianckievicz 05/06/2014 
21h30min 

Paleolito 2013 

Ismael Lito; Gabriel 

Calegari 

02/06/2014 
19h 

06/06/2014 
19h30min 

Lembranças de Maura  
(Memories of Maura) 

2013 
Bruna Lessa 06/06/2014 

21h30min 

Jessy  2013 

Ronei Jorge; Paula 

Lice; Rodrigo Luna 
06/06/2014 

19h 

A Queima (The burning ) 2013 Diego Benevides 

04/06/2014 
21h30min 

06/06/2014 
21h30min 

Tributo à Vinicius  
(Vinicius) 

2005 
Miguel Faria Jr. 

02/06/2014 
18h30min 

05/06/2014 
20h30min 

Orpheu  
1999 

Carlos Diegues; 03/06/2014 
18h30min 



APÊNDICE W  - PROGRAMAÇĀO MUSEUM OF THE MOVING IMAGE 2009-2016 

Quadro 20:MoMI - N. Y.  Ano de exibição (2009-2016) 
 

Título Original 
(Título Em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 
Exibição 

HORÁRIO 

 David Perlov’s DiarY 
1983 

Davi Perlov; Mira Perlov 
06/03/2011 

14h; 16h; 
19H 

Besouro  
2009 

João Daniel 
Tikhomiroff 

17/04/2011 
 15h 

Som ao redor  
(Neighboring Sounds)  

2012 
Kleber Mendonça 

Filho 
19/01/2012 18h 

Senna 
2010 

Asif Kapadia 
07/09/2012 19h30min 

Hoje eu quero voltar sozinho  
(The Way He Looks) 

2014 
Daniel Ribeiro 

25/10/2014 17h 

Minha mae é uma peça  
(My Mother is a character) 

2013 
Andre Pellenz 

22/11/2014 19h 

Casa Grande 
2014 Felipe Barbosa 06/12/2014 19h 

A música segundo Tom Jobim 
(The Music According to Antonio 

Carlos Jobim) 
2012 

Nelson Pereira dos 
Santos 

20/12/2014 19h 

A vida Privada dos Hipopótamos 
(I touched All Your Stuff) 

2014 
Maíra Bühler, 
Matias Mariani 

16/01/2015 NI 

Depois da Chuva 
(After the rain) 

2014 
Claudio Marques e 

Marilia Hughes 
08/05/2015 NI 

Ela volta na quinta 
(She comes back on thursday) 

2014 André Novais Oliveira 22/05/2015 NI 

Faroeste Caboclo  
(Brazilian Western) 

2014 Rene Sampaio 19/06/2015 NI 

Viramundo 
2013 

Pierre-Yves 
Borgeaud 

31/07/2015 20h 

Girimunho (Swirl) 
2011 

Clarissa Campolina e 
Helvecio Marins, Jr. 

14/11/2015 19h 

Ausência (Absence) 2015 Chico Teixeira 21/11/2015 19h 

Últimas Conversas  
(Last Conversations) 

2015 Eduardo Coutinho 12/12/2015 19h 

Amores urbanos  2016 Vera Egito 19/08/2016 19H 

California 2015 Marina Person 26/08/2016 19h30min 

Que horas ela volta? 
(The Second Mother) 

2015 Anna Muylaert 02/09/2016 19h30min 

Campo Grande 2015 Sandra Kogut 09/09/2016 N 

 
Fonte: Dados de Pesquisa.





APÊNDICE X - PROGRAMAÇĀO FILM SOCIETY OF THE LINCON CENTER 

Quadro 21:  FSLC N.Y. - Ano de exibição (2011-2016) 

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

Ônibus 174 (Bus 174) 2002 Jose Padilha NI NI 

Esta noite eu vou possuir seu cadáver 
(This Night I Will Possess Your Corpse) 

1967 
Jose Mojica 

Marins 
11/08/2011 21h30min 

As melhores coisas do mundo 
(The best things in the world) 

2010 Laiz Bodanski 

18/08/2011 16h30min 

20/08/2011 21h30min 

23/08/2011 21h 

Musica segundo Tom Jobim (Music 
According to Tom Jobim) 

2011 
Nelson Pereira dos 

Santos 
2/10/2011 

18h 

20h30min 

O Som ao Redor 
(Neighboring Sounds) 

2012 
Kleber Mendonça 

Filho 

22/03/2012 

NI 
23/03/2012 

24/03/2012 
à 13/09/2912 

Foi Bom o dia? 
(Went the day well?) 

1942 Alberto Cavalcanti 21/03/2012 16h 

5x Favela - Agora por Nós Mesmos 
(5x Favela: Now by Ourselves) 

2010 Varios diretores 6/12/2012 19h 

Jards 2012 Erick Rocha 29/03/2012 NI 

Eles voltam 
(They will come back) 

2012 Marcelo Lordello NI NI 

A Cidade (The Village) 2012 Liliana Sulzbach NI NI 

Bye Bye BrasiL 
(BYE BYE BRAZIL) 

1979 Carlos Riegues 12/04/2013 
18h15min 

21h 

Xica da Silva (XICA) 1976 Carlos Diegues 
12/04/2013 21h 

16/04/2013 16h15min 

Quilombo  (QUILOMBO) 1984 Carlos Diegues 13/04/2013 18h 

Um trem para as estrelas 
(SUBWAY TO THE STARS) 

1987 Carlos Diegues 13/04/2013 21h 

Ganga Zumba (GANGA ZUMBA) 1963 Carlos Diegues 14/04/2013 12h 

A Grande Cidade (THE BIG CITY) 1966 Carlos Diegues 14/04/2014 14h 

Os herdeiros (THE HEIRS) 1970 Carlos Diegues 14/04/2014 15h45min 

Orfeu 1999 Carlos Diegues 14/04/2014 18h15min 

Theta do Agreste (TIETA) 1995 Carlos Diegues 14/04/2014 20h45min 

Chuvas de Verāo (SUMMER SHOWERS) 1978 Carlos Diegues 16/04/2014 18h30min 



416 

 

Joana francesa 
(JOANNA THE FRENCHWOMAN) 

1975 Carlos Diegues 16/04/2014 20h30min 

Veja esta cançāo (RIO’S LOVE SONGS) 1995 Carlos Diegues 17/04/2014 21h 

Deus é Brasileiro (GOD IS BRAZILIAN) 2002 Carlos Diegues 18/04/2014 18h15min 

O Maior Amor do Mundo THE 
(GREATEST LOVE EVER) 

2006 Carlos Diegues 18/04/2014 20h30min 

O Som ao Redor 
(Neighboring sounds) 

2012 
Kleber Mendonça 

Filho 
31/12/2014 17h15min 

2012 
Kleber Mendonça 

Filho 
1/01/2014 20h30min 

Castanha 2014 Davi Pretto 19/04/2014 NI 

Praia do Futuro (Future Beach) 2013 Karim Aïnouz 2014 NI 

Hoje eu quero ficar sozinho 
(The way he looks) 

2014 Daniel Ribeiro 2014 NI 

Occidente 2015 Ana Vaz 
2/10/2015 18h30min 

3/10/2015 16h 

Many Thousands Gone 
 

2015 Ephraim Asili. 
3/10/2015 19h30min 

4/10/2015 17h 

Mate me por favor? (Kill me please) 2015 
Anita Rocha da 

Silveira 

17/03/2016 20h30min 

19/03/2016 21h 

Boi Neon  (Neon Bull) 2015 Gabriel Mascaro 
25/03/2016 21h 

26/03/2016 19h 

A onda Traz, O Vento Leva  (Ebb and Flow) 2014 Gabriel Mascaro 2016 NI 

Doméstica  (Housemaids) 2012 Gabriel Mascaro 
05/04/2016 

à 21/04/2016 
NI 

Um Lugar ao Sol  (High-Rise) 2009 Gabriel Mascaro 
05/04/2016 

à 21/04/2016 
NI 

Avenida Brasília Formosa 
(Avenida Brasilia Formosa) 

2010 Gabriel Mascaro 
05/04/2016 

à 21/04/2016 
NI 

Ventos de Agosto  (August Wind) 2014 Gabriel Mascaro 
05/04/2016 

à 21/04/2016 
NI 

Boi Neon  (Neon Bull) 2015 Gabriel Mascaro 
15/04/2016 
21/04/2016 

NI 



APÊNDICE Y: PROGRAMAÇĀO DE BRAZILIAN SAGA  - 2013 

 

    Quadro 22 :  Programaçāo de Brazilian Saga: Carlos Diegues’ Cinemathic Adventures 

Dia e Hora Filme 

Sexta 12 de abril, 18h15min BYE BYE BRAZIL 

Sexta 12 de abril, 21h XICA 

Sábado 13 de abril , 18h QUILOMBO  

Sábado 13 de abril , 21h SUBWAY TO THE STARS 

Domingo 14 de abril, 12;00h  GANGA ZUMBA 

Domingo 14 de abril, 14h THE BIG CITY  

Domingo 14 de abril, 15h45min THE HEIRS ( 

Domingo 14 de abril, 18h15min ORFEU  

Domingo 14 de abril, 20h45min TIETA 

Segunda 15 de abril, 15h30min BYE BYE BRAZIL 

Terça- feira 16 de abril, 16h15min XICA 

Terça- feira 16 de abril, 18h30min SUMMER SHOWERS  

Terça- feira 16 de abril, 20h30min JOANNA THE FRENCHWOMAN  

Quarta-feira 17 de abril, 16h  QUILOMBO  

Quarta-feira 17 de abril, 21h  RIO’S LOVE SONGS  

Quinta-feira 18 de abril, 16h15min SUBWAY TO THE STARS  

Quinta-feira 18 de abril, 18h15min  GOD IS BRAZILIAN 

Quinta-feira 18 de abril, 20h30min THE GREATEST LOVE EVER  

 
Fonte: Film Society of The Lincon Center website. Disponível online em: 
https://www.filmlinc.org/press/ fslc-to-embark-on-a-brazilian-saga-carlos-diegues-cinematic-
adventures/  

 

https://www.filmlinc.org/press/




APÊNDICE Z  - PROGRAMAÇĀO COLUMBIA UNIVERSITY OF NEW YORK. 

 

Quadro 23 : Columbia University - N.Y.  Ano de Exibição (2014-2015) 

Título Original 
(Título em Inglês) 

Ano Diretor 
Data/ 

Exibição 
Horário 

O dia que durou 21 anos  
(The day that lasted 21 years) 

2012 Camilo Tavares NI NI 

Madame Satā (Madame Sata) 
2002 Karim Aïnouz NI NI 

Flores raras  
(Reaching for the Moon) 

2013 Bruno Barreto NI NI 

Hoje eu quero voltar sozinho  
(The Way He Looks Hoje)  

2014 Daniel Ribeiro NI NI 

A Festa da menina morta  
(The Death’ Girl Feast) 

2008 
Matheus 

Nachtergaele 
NI NI 

Amarelo manga  
(Mango Yellow) 

2002 Claudio Assis NI NI 

Tatuagem (Tattoo) 2013 Hilton Lacerda NI NI 

 Fonte : Dados de pesquisa. 




