
 

 

2009 - NOVEMBRO 

EDIÇÃO 

GRUPO KINO-OLHO 

Esta revista é um incentivo à produção do movimento 

cinematográfico do interior paulista, favorecendo a 

consciência de seus realizadores e de seus espectadores. 

O cinema não é mero entretenimento e sim uma arma 

cultural a favor de seus artistas, portanto é mais do que 

urgente a formação de uma responsabilidade audiovisual 

em nossa região. 

 

 

Valor simbólico 

R$ 5,00 

APOIO 

 

 

 E 

 

www.cidadespaulistas.com.br 

 

GRUPO KINO-OLHO 

ISSN 1984-896X 

 

CINEMA 

CAIPIRA 
Ou do interior paulista 

 

N/ 09 

 

  

(“VENTO VERMELHO” de JP Miranda Maria, 2009) 

 

 

 



 

 

Esta revista é editada de forma artesanal com o objetivo informativo. 

Os textos fazem parte de um circuito de discussões semanais a partir dos 

encontros do grupo Kino-Olho. Cada integrante e amigo tem o direito de 

expressar de forma escrita os seus pensamentos a respeito de CINEMA. 

 

NESTA EDIÇÃO CONTAMOS COM OS TEXTOS ABAIXO 

“Ilha das Flores como referencial para as relações capitalistas e 

questões ambientais nos longa metragens de Jorge Furtado” de 

Massanori Takaki – PG 01 

“Literatura e Cinema: Por que e como comparar?” de Linda 

Catarina Gualda – PG 03 

“Acesso à Cultura: Considerações sobre o cinema brasileiro.” de 

Gustavo da Silva Diniz.– PG 05 

“Conversando com Deus” de Wall Morari – PG 08 

“VENTO VERMELHO: o mito do bandeirante e monçoeiro” de 

Fernanda Tosini – PG 10 

“A trilha sonora no cinema” de Alessandra Alves de Oliveira – PG 13 

“O Grupo Kino-Olho e as produções dos filmes ensaios: a minha 

experiência” de Massanori Takaki – PG 15 

“Um breve panorama do Cinema Brasileiro” de Renato Lazzarini– 

PG 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações 

jpmiranda82@yahoo.com 

grupokinoolho@yahoogrupos.com.br 

youtube.com/jpmiranda82 

kinoolho.blogspot.com 

vimeo.com/user2272557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Nos anos 70 e 80, a diversidade de gêneros e filmes no Brasil foi enorme. Houve 

uma aceitação incrível por parte da população, filmes como: “Dona Flor e seus 

dois Maridos” (1976) de Bruno Barreto; “Bye Bye Brasil” (1979) de Carlos 

Diegues; “Pixote” (1981) de Hector Babenco.. Foram alguns nomes que ficaram 

gravados na memória do nosso povo. Pois o governo promoveu 

intensificamente a distribuição e exibição dos filmes, através da estatal 

Embrafilme. 

Em janeiro de 1973, ocorre o “I Festival do Cinema Brasileiro de Gramado”, que 

é considerado o mais importante festival nacional. Em sua primeira edição, o 

longa-metragem “Toda Nudez Será Castigada” (1972) de Arnaldo Jabor, ganhou 

como melhor filme. A partir dos anos 90, o festival começa a contar com 

participações estrangeiras. 

Entretanto, por causa de crises e golpes políticos e econômicos, a produção 

nacional ficou totalmente frágil, sendo praticamente paralisada nos anos 90, 

sendo também prejudicada pelo fechamento da Embrafilme. Mas, atualmente o 

cinema brasileiro está renascendo e recuperando o prestigio que tinha nos 

tempos de “Vera Cruz” e “Atlântida”.  

Foi em 1997 que começou a tentativa real para alcançar o mercado 

cinematográfico novamente. As “Organizações Globo”, criaram a sua própria 

produtora “Globo Filmes”, que veio reposicionar o cinema brasileiro em todos 

os segmentos. Podemos notar, porque em tão pouco tempo, ela dominou o 

mercado nacional de filmes. Entre 1998 e 2003, a produtora se envolveu 

diretamente com 24 produções cinematográficas e a sua supremacia era 

definitivamente cristalizada, quando obtiveram mais de 90% das bilheterias do 

cinema brasileiro e 20% do mercado total. 

A partir daí, o cinema brasileiro não parou mais. Estamos tentando não só 

disputar com Hollywood, mas também colocar na cabeça das pessoas [do povo 

brasileiro] que nossos filmes são sim de qualidade e que podem muito bem 

lutar de “igual para igual” com os filmes estrangeiros, que [muitas vezes] por se 

preocupar com estética, esquece do que nós [filmes brasileiros] não 

esquecemos: roteiro e uma história, propriamente dita. 

Espero que tenha conseguido passar um panorama bem simples, porém 

completo, do cinema nacional para vocês.. Um grande abraço e até a próxima! 

 

 

(Os antigos galpões dos estúdios da Vera Cruz hoje e sem uso) 
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Ilha das Flores como referencial para as relações capitalistas e 

questões ambientais nos longa metragens de Jorge Furtado 

Por Massanori Takaki 

 

Jorge Furtado foi diretor do Museu de Comunicação Social de Porto Alegre de 

1984 a 1986 e participou da criação da Casa de Cinema de Porto Alegre em 1987. 

A partir de 1991 a Casa de Cinema de Porto Alegre se tornou uma produtora 

independente. Quando da vigência da Lei do Curta, Jorge Furtado produziu filmes 

como O dia em que Dorival encarou a guarda (1986), Barbosa (1988) e Ilha das 

Flores (1989). Este último curta rendeu ao Jorge Furtado inúmeros prêmios, 

inclusive o do Festival de Berlin.  

A questão da má distribuição de rendas tem sido constante nos filmes de Jorge 

Furtado. Em Ilhas das Flores é mostrado o caminho do tomate, da plantação pelo 

Sr. Suzuki, até o mesmo não servir mais para a alimentação de algumas pessoas 

chegar ao lixão na Ilha das Flores. 

Escreveu Aramis Millarch em 21 de julho de 1989: 

- Realmente, o impacto está na forma com que Furtado construiu o roteiro e, 

especialmente, na montagem de Giba Assis Brasil. Numa criação dialética - na qual 

seu realizador não esconde uma clara influência marxista - o filme expõe um 

raciocínio sobre os meios de produção capitalista, com relação à alimentação: a 

trajetória de um tomate que, por estar estragado, não serve a quem o comprou, é 

desprezado para alimentação dos porcos, mas é disputado pelos que buscam 

comida nos depósitos de lixo da "Ilha das Flores" - uma das três ilhas (as outras 

duas são dos Marinheiros e do Pavão) que, no Rio Guaíba, são usadas para 

depósitos de lixo - e na qual há criações de porcos (alimentados com lixo). Ali, 

milhares de pessoas buscam também alimentos. 

Esta questão entre produção privada e o livre comércio, a base do capitalismo é 

constante nos curtas e claramente mostrada no Ilha das Flores e são constantes 

nos filmes de longa metragem produzidos por Jorge Furtado. Destacaremos neste 

texto algumas indicações que nos longas metragens nos remetem a Ilha das 

Flores. 

O primeiro longa do Jorge Furtado, Houve uma vez dois verões (2002) recebeu 

vários prêmios como: melhor filme no Festival do Cinema Brasileiro de Paris 

(2003) e melhor filme (prêmio da crítica), melhor direção, melhor roteiro e melhor 

montagem no Festival do Ceará em 2002. O filme trata da relação entre 

adolescentes, o Juca (Pedro Furtado) e o Chico (André Arteche) e este último que 

se apaixona por Roza (Ana Maria Mainieri) que quer viajar para a Austrália. Chico e 

Roza encontram-se por acaso em uma praia do Rio Grande do Sul, deserta por ser 

fora de temporada. Em um relacionamento de encontros e desencontros, a Roza 

diz estar grávida e pede dinheiro ao Chico e diz que é para abortar.  
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A Roza desaparece e nestas idas e vindas ela fica realmente grávida por ter 

usado pílula anticoncepcional de farinha e a indústria farmacêutica indenizando 

com o pagamento de mesada até Jasmim, a filha de Roza e Chico, completar 18 

anos. A Roza fica com Chico e termina o filme com a circularidade da vida com a 

Cena 86 semelhante à cena 1. Em Houve uma vez dois verões a importância do 

dinheiro na vida dos adolescentes está presente do início ao final do filme. A 

necessidade de dinheiro para a sobrevivência de Roza e de seu irmão pequeno 

está muito bem retratada. A  forma como Roza consegue dinheiro para 

sobreviver está sempre presente ao longo do filme. A estória se passa em dois 

verões seguidos, no primeiro com o início do amor entre dois jovens e o 

distanciamento deles e no segundo com o re-encontro e termina o filme com o 

processo judicial a uma indústria farmacêutica que fabricou e distribuiu as 

pílulas anticoncepcionais de farinha. Esta relação capitalista como também foi a 

base do caminho do tomate da produção ao lixão em Ilha das Flores, é 

constante nos filmes de Jorge Furtado. 

Em O Homem que copiava (2003) está mais clara ainda a questão da má 

distribuição de rendas. Quando André (Lázaro Ramos) que trabalha com 

fotocopiadora resolve copiar notas de R$50,00 para poder comprar uma roupa 

para a sua mãe, sendo este o motivo encontrado por André para visitar a loja 

onde a Sílvia (Leandra Leal) trabalha. Ao longo do filme André apaixonado 

começa a ser correspondido pela Silvia, com a questão dos conflitos familiares 

sendo retratado. Conforme o próprio Jorge Furtado, O Homem que copiava é 

muito parecido com Ilha das Flores, com colagem de muitas linguagens 

diferentes como animação, documentários e dramaturgia. Além disso, a linha 

narrativa não é cronológica com mais de 200 cenas, muitas delas curtas que se 

sucedem pela memória afetiva do personagem.  

Em 2005, Jorge Furtado dirigiu O meu tio matou um cara. Éder (Lázaro Ramos) é 

preso pela suspeita de ter matado o marido de Soraya (Deborah Secco). 

Entretanto, Duca (Darlan Cunha) acredita que o seu tio não é assassino e que 

está acobertando a Soraya que possivelmente matara o marido. Duca é 

apaixonado pela Isa (Sophia Reis) que namora Kid (Renan Gioelli). Observe que 

quando Duca vai pesquisar na internet, sobre um filme que a Isa havia assistido 

em uma noite, aparece na tela do computador uma referência a Ilha que 

particularmente entendo tratar-se de uma referência ao filme Ilha das Flores, ou 

será que foi apenas uma mera coincidência? 

Em 2007, Jorge Furtado dirigiu o filme Saneamento Básico onde mostra clara e 

satiricamente o problema do uso de recursos públicos com relação à questão 

ambiental e ao cinema. Os moradores da pequena cidade imaginária Linha 

Cristal, na região serrana gaúcha, vivenciam o problema de esgoto sendo jogado 

no riacho que corta a cidade.  O filme inicia com a reunião de alguns moradores 

para redigir uma carta para a subprefeitura solicitando a recuperação do Arroio 

Cristal com a realização do saneamento básico para tratar o esgoto da 

comunidade moinho Bertarello, em outras palavras, como diz o Seu Otaviano 

(Paulo José) a abertura de uma fossa. Em Saneamento Básico a questão 

ambiental como no caso do lixão da Ilha das Flores é aparentemente o foco 

principal do filme. Entretanto, a falta de saneamento básico, como diz o próprio 

Jorge Furtado ocorre em 50% das casas no Brasil e permeia outros assuntos 

delicados como os problemas burocráticos da utilização de recursos públicos e a 

falta de incentivo para o fortalecimento do cinema brasileiro.  
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Mas depois de alguns diretores e produtoras pensando “baixo”, sem perspectivas 

mundiais, foi criada então a produtora “Companhia Cinematográfica Vera Cruz” 

(1949) que se situava em São Bernardo do Campo [São Paulo], por Francisco 

Matarazzo. Qual o objetivo era dar ao cinema brasileiro, condições de disputar 

contra o cinema internacional, sendo a principal e mais importante tentativa que 

impulsionou as próximas produtoras. Ficando no mesmo traço das produtoras de 

Hollywood, “Vera Cruz” usou equipamentos caros e de ultima geração na época, 

empregou artistas e técnicos com contratos exclusivos ou permanentes. O 

cineasta Alberto Cavalcanti foi convidado pela produtora para dirigir a companhia. 

Sim, mostrou uma qualidade superior na fotografia, som... Mas por motivos de sua 

operação cara, a companhia faliu em dezembro de 1954. Uma das mais 

importantes produções da produtora foi “O Cangaceiro” (1953) de Lima Barreto, 

que alem de um grande sucesso entre o povo brasileiro, ganhou o Cannes de 

1953. No lugar dessa companhia foi criada então a “Brasil Filmes”, que passou a 

utilizar os estúdios e equipamentos da “Vera Cruz”. 

Para estabelecer novos conceitos para o nosso cinema, foi realizado o “I Congresso 

Paulista do Cinema Brasileiro” e o “I Congresso Nacional do Cinema Brasileiro”, 

que por influência, nasceu algum tempo depois o “Cinema Novo”, que foi um 

movimento cinematográfico de jovens cineastas com certo tom “revolucionário”, 

uma linguagem diferente para “descolonizar” o padrão usado na época, 

explorando problemas sociais, econômicos e políticos do país. Muitos críticos e 

especialistas, dizem que foi dividido em três fases. 

Na sua primeira fase (1960 a 1964), os filmes mostravam historias de fome, 

miséria e problemas sociais, os que mais expressam isso foram: “Vidas Secas” 

(1963) de Nelson Pereira dos Santos; “Os Fuzis” (1963) de Ruy Guerra; “Deus e o 

Diabo na Terra do Sol” (1964) de Glauber Rocha. 

Segunda fase (1964 a 1968), os cineastas focaram mais nas falhas políticas, 

populismo democrático e, sobretudo: A ditadura. Os que mais mostram isso: “O 

Desafio” (1965) de Paulo Cezar Seraceni; “Terra em Transe” (1967) de Glauber 

Rocha; “O Bravo Guerreiro” (1968) de Gustavo Dahl. 

Eis que surge a terceira fase do “cinema novo” (1968 a 1972). Eles buscavam 

driblar e fugir da repressão, usando temas alegóricos, literários e históricos. 

Exemplos dessa fase: “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro” (1969) de 

Glauber Rocha; “Os Herdeiros” (1969) de Carlos Diegues; “Macunaíma” (1969) de 

Joaquim Pedro de Andrade; “Os deuses e os mortos” (1970) de Ruy Guerra. 

Esse movimento foi um fracasso em sentido de “fracassos comerciais” e seus 

cineastas tiveram que se exilar. Porem deixou um rico e maravilhoso legado: a 

tradição e qualidade dos filmes feitos de forma independente, com uma rica 

história e moral para o publico brasileiro. Como você pôde ver anteriormente, o 

maior diretor do “cinema novo” foi Glauber Rocha. O movimento seguinte ficou 

chamado “Cinema Marginal”. Cineastas desse movimento, como: Rogério 

Sganzerla e Julio Bressane fizeram obras e mais obras irreverentes e consideradas 

anárquicas. Com baixíssimos orçamentos e linguagem não-convencional. Em 

minha opinião o filme que mostra toda essa pegada do cinema marginal, é o filme: 

“O bandido da luz vermelha” (1968) de Rogério Sganzerla, em minha opinião 

devia ser considerado o maior representante dessa época. 

 

(“O dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro” de Glauber Rocha, 1969) 
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Estou aqui hoje para falar uma breve história do cinema brasileiro. As datas 

muitas vezes não coincidem, mas muitos dizem ter começado em torno de 1896 

/ 1898 com o cinegrafista italiano Alfonso Segreto, que estava vindo da Europa 

para filmar a entrada da “Baia de Guanabara”, pra você isso agora pode parecer 

inútil ou sem sentido, mas para a época filmes no estilo “rotina” e sem som, era 

o auge. Após algumas filmagens, Alfonso se juntou com seu irmão Paschoal 

Segreto e ambos seriam os únicos produtores até mais ou menos 1903. Em uma 

década de produções, fizeram uma quantia enorme de filmes, que chegou perto 

dos 210 filmes! Que incluíam vários gêneros como: policiais, comédias, filmes de 

carnaval, adaptações de livros entre outros. Foi só a partir de 1910 que as 

produções deram uma grande diminuída, pois eis que estava surgindo à 

dominação americana no cenário cinematográfico. 

Em meados dos anos 20 e 30, os filmes brasileiros tomaram um rumo meio 

“regional”, produzindo filmes sobre a região onde moravam, chamado “ciclos 

regionais”, surgindo diretores como Humberto Mauro - “Ganga Bruta” (1933), 

Mario Peixoto – “Limite” (1931), Adhemar Gonzaga – “Barro Humano” (1929). 

Foi ai que o cinema brasileiro deu seu primeiro salto: 1929. Quando Luiz de 

Barros realiza o nosso primeiro filme sonoro, que se chamava: “Acabaram-se os 

Otários” 

O povo brasileiro por algum tempo teve uma grande aceitação para os nossos 

filmes, uma grande admiração podemos dizer.. Nos anos 30 surge um gênero 

tipicamente e originalmente brasileiro: Chanchada. Que eram comédias leves, 

geralmente inspiradas pelo ritmo e alegria do carnaval, com danças e números 

musicais. Era 2 de Dezembro de 1929, quando Adhemar Gonzaga fundou no Rio 

de Janeiro [para ser mais exato, na cidade de São Cristovão] a produtora 

“Cinédia”, a mais antiga de todo o Brasil e que ainda está em atividade. Não 

conhece? Bom, ela tem uma grande importância. Pois alem de ter criado um 

gênero brasileiro, lançou várias estrelas para o mundo, como foi o caso de 

Carmem Miranda, que estrelou uma das primeiras chanchadas “Alô Alô, 

Carnaval” (1936), dirigida então pelo mesmo produtor Adhemar Gonzaga. 

Em 13 de Outubro de 1941, cerca de cinco anos após o sucesso da primeira 

produtora nacional. Foi criada no Rio de Janeiro, a “Atlântida Cinematográfica”, 

por Moacyr Fenelon e José Carlos Burle, que tinham em comum, alem do 

objetivo de promover e divulgar o desenvolvimento industrial do cinema, fazer 

uma junção do cinema artístico com o cinema popular. Foi quando lançaram o 

filme “Moleque Tião” (1943) de José Carlos Burle, que foi o primeiro grande 

sucesso da produtora. A partir daí, ela se tornou a produtora líder de todas as 

produções de chanchadas, porque alem de lucrativos, eram de um baixo 

orçamento, graças a sua distribuição e exibição. 

 

(Humberto Mauro em “Engenhos e Usinas”, 1956) 
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Novamente, a falta de recursos financeiros da população está retratada neste 

filme. Marina (Fernanda Torres) e Joaquim (Wagner Moura) vão até a 

subprefeitura de Linha Cristal reivindicar a construção da fossa. A secretária da 

sub-prefeitura reconhece a necessidade da construção da fossa, mas explica que 

para aquele ano não tem recursos na rubrica saneamento básico. Entretanto, 

explica que um filho de um vereador da cidade fez um projeto e participou de um 

concurso federal para cidades com até 20 mil habitantes e ganhou cerca de 

R$10.000,00, mas desistiu de produzir um filme de ficção. O Saneamento básico é 

construído a partir desta idéia da utilização deste recurso para a produção de um 

filme. No final, o filme é produzido e logicamente a fossa não foi feita.  

A preocupação de Jorge Furtado com a questão ambiental pode ser vista quando 

Fabrício (Bruno Garcia), dono de uma pousada em Linha Cristal está com Silene 

(Camila Pitanga), a sua namorada, em uma cachoeira do Arroio Cristal, e joga a 

lata vazia de refrigerante no rio. A Silene prontamente acha um absurdo jogar a 

latinha no rio e diz que deve ser jogado no mato.  Esta cena reflete perfeitamente 

a atitude da maioria da população. 

“Disse o poeta que a natureza é grande em coisas grandes e enorme em coisas 

pequenas” 

 

Literatura e Cinema: Por que e como comparar? 

Por Linda Catarina Gualda 

Da mesma maneira que a literatura foi a expressão artística de maior repercussão 

nos séculos XIX e XX, o cinema desponta hoje como a mais unificante das artes, 

aquela que agrega o maior número de interessados. Dados revelam que um terço 

dos filmes produzidos nos estúdios da RKO, Paramount e Universal são adaptações 

de romances. Isso porque, além de serem obras mais inclinadas a ganhar prêmios, 

o público demonstra enorme interesse em assisti-las, já que advindas de romances 

renomados são tidas com maior índice de qualidade. 

Dados estatísticos mostram que ao assistir adaptações de romance, a procura pelo 

texto de partida aumenta consideravelmente (é o caso recente de Crepúsculo, 

Marley e Eu, Anjos e Demônios, e de Harry Potter). Pensando nisso, o estudo 

comparado entre essas duas expressões permite uma análise da extraordinária 

contribuição que uma arte traz à outra. Além disso, “na era da 

interdisciplinaridade, nada mais saudável do que tentar ver a verbalidade da 

literatura pelo viés do cinema, e a iconidade do cinema pelo viés da literatura” 

(BRITO, 2006, p. 131).1 

Deve-se ressaltar que um estudo comparativo entre literatura e cinema só se 

realiza pelo fato de existirem algumas aproximações entre ambas as artes, sendo a 

estrutura narrativa o principal elo entre as duas. O código que um romance e sua 

tradução fílmica mais compartilham é o código narrativo e esse discurso narrativo 

que perpassa ambas as expressões artísticas é uma camada autônoma de 

 

                                                           
1 BRITO, João Batista de. Literatura no cinema. São Paulo: 

Unimarco, 2006. 
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significação com uma estrutura que pode ser isolada da linguagem específica 

que o transmite. De fato, romance e filme são basicamente iguais em termos de 

capacidade de significar, haja vista que ambos os meios usam e distorcem o 

tempo e o espaço, e ambos tendem a usar a linguagem figurativa ou metafórica. 

O crítico Claude Bremond afirma que o filme cinematográfico de longa 

metragem é quase sempre uma narração, ou seja, “uma mensagem complexa 

apresentando uma série de situações, de acontecimentos e de ações ajustados 

na unidade de uma história”. Estes elementos sempre estão relacionados às 

ações e às paixões do homem e, por esta razão, não são jamais desprovidos de 

interesses afetivos nem de implicação ética.  

Outra similaridade entre uma obra visual e outra verbal é a impressão de 

realidade construída a partir de técnicas específicas. Essa ilusão de verdade 

provavelmente foi a base para o enorme sucesso do cinema. De fato, o filme nos 

dá a impressão de que a vida está expressa na tela e a realidade se impõe de 

maneira fortíssima, mesmo sabendo que tudo fora minuciosamente planejado e 

segue uma idéia pré-estabelecida. As técnicas escolhidas pelo diretor e suas 

estratégias formais como a montagem, o distanciamento da câmera, o close-up, 

por exemplo, são alguns dos caminhos encontrados para romper com o mundo 

real e construir um significado que não preexiste à representação.  

No romance, também existem esses tipos de técnicas e são usadas pelo 

narrador. O diretor é substituído pelo escritor que cria uma voz para representá-

lo. A idéia de realidade também é dada através da linguagem, da capacidade da 

obra fazer sentido, da posição assumida pelo narrador, da apresentação e da 

caracterização dos personagens, do tempo e do espaço e mais uma série de 

elementos escolhidos pelo autor capazes de nos transmitir a sensação de que 

cada evento acontece com alguém que conhecemos, num lugar familiar e no 

momento que vivemos.   

Entretanto, deve-se considerar que esse processo metamórfico que transforma 

obras de ficção em novas entidades artísticas – no caso, filme –, é um processo 

baseado no fato de que mudanças são inevitáveis no momento em que se 

abandona o meio lingüístico e se passa para o visual. Isso porque, é impossível 

para um filme reproduzir fielmente um romance, conto ou ainda uma peça já 

que o cinema mostra e o escritor evoca e descreve. O diretor, mesmo querendo 

ser leal a obra de partida, precisa eliminar determinados episódios e 

desenvolver outros que merecem mais atenção, haja vista que alguns 

momentos escritos podem ter seu equivalente visual simplesmente através de 

um comentário ou de uma paisagem. Por isso, se rejeita a noção de fidelidade 

do filme em relação ao romance, porque esta noção é a-histórica, subjetiva e 

redutora, principalmente quando as obras de partida e alvo pertencem a 

diferentes contextos históricos. 
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(Kino-Olho n. 46 ou “Valdemar Lunes”, 2009) 

 

Atualmente trabalho na UNESP ministrando aulas de botânica e realizando 

pesquisas em fisiologia vegetal. Quando participo das reuniões para as discussões 

dos roteiros e das filmagens e vejo os jovens estimulados a um objetivo único e 

coletivo, me pergunto que rumo teria tomado a minha vida se eu tivesse 

contatado um grupo como o do Kino Olho há cerca de 35 anos? Será que teria me 

decepcionado com a falta de incentivos dos órgãos públicos à produção 

independente de cinema? O Brasil, segundo pesquisas recentes, é um dos paises 

com o menor número de salas de cinema. Vejo no Grupo Kino Olho pessoas com 

as mais variadas formações e todos realizam atividades diversas para 

sobreviverem e mesmo assim mantêm uma rotina embasada em um sonho que é 

a de realizar cinema. Quantos realmente trabalharão com cinema? Ah! Isso espero 

contar nesta revista Cinema Caipira daqui a dez ou vinte anos. 

 

Um breve panorama do Cinema Brasileiro 

Por Renato B. Lazzarini 

Cinema brasileiro foi [e ainda é] visto como marginal, ruim e sem qualidade por 

algumas pessoas, que não querem ou não conseguem ver quão melhor estamos 

desde o começo. Diga-me: quando você ia para o cinema e observava filas para 

ver um filme de produção nacional? Com bilheterias passando até alguns filmes 

estrangeiros? Pois é, acho melhor abrir os olhos para o nosso cenário 

cinematográfico. Estamos entrando com o pé direito nos filmes. 
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A maquina, entretanto, seria cruel e deixaria Valemar Lunes em um passado 

recente. E por capricho o deixou no dia do seu nascimento. Valdemar Lunes 

correria à procura de sua casa, mas chegaria tarde e ouviria o choro de uma 

criança, seria ele nascendo. Assim, Valdemar Lunes deslumbraria o seu futuro. 

Tornar-se-ia imortal. A criança cresceria e cedo começaria a gostar de historia e 

de física, quereria construir uma maquina do tempo e no dia de sua partida para 

o passado ele insistentemente tocaria a campainha de sua casa para impedí-lo 

de entrar na máquina do tempo. 

Em uma reunião levei o meu roteiro pronto ao Grupo. Talvez por sorte, ninguém 

mais no Grupo havia levado um roteiro pronto. Discutimos o roteiro, 

logicamente foi feita uma adaptação com a experiência do João Paulo e dos 

membros do Grupo. 

O ator que faria o papel de Valdemar Lunes, Cláudio Lopes não falava espanhol. 

Como fazer a pronúncia correta do espanhol das falas que estavam no roteiro? 

Esta é a etapa importante da produção de filmes ensaios pelo Grupo Kino Olho; 

cada um se responsabiliza para que no dia da gravação esteja tudo pronto.  

No dia seguinte a reunião, consegui o contato de uma chilena que eu conheço e 

ela se prontificou a ensinar a correta pronúncia do espanhol. À noite, no Centro 

Cultural realizamos o ensaio das falas.  

No dia da gravação, foram três locações diferentes. Até aquele momento, 

sempre as filmagens foram feitas em uma locação somente. Assim, era um 

outro desafio, com imprevistos à vista. 

Teríamos que aproveitar a luz do dia para algumas gravações e a segunda 

locação, a casa da Fernanda Tosini, uma das integrantes do Grupo. Assim, tudo 

precisava ser programado para que a filmagem ocorresse somente em uma 

noite e em um período máximo de quatro horas. Iniciamos a filmagem no final 

da tarde, aproveitando um pouco de luz natural do dia, lembrando que não 

estávamos ainda no horário de verão. A primeira dificuldade foi que nesta hora, 

a maioria das pessoas está retornando para as suas casas. Já quase anoitecendo, 

as luzes dos veículos poderiam atrapalhar a gravação. 

Feito a gravação neste local, fomos à segunda locação. Lá foram gravadas as 

cenas de Valdemar Lunes caminhando à procura de sua casa e o seu 

nascimento, cuja mãe foi representada pela Renata Laili e a parteira pela Val 

Morari. 

Logo em seguida fomos para a terceira locação, o Centro Cultural. Lá foram 

realizadas as filmagens finais, Valdemar Lunes, descendo a escada, usando a 

máquina do tempo e batendo insistentemente a porta de sua casa. 

Coube a João Paulo encontrar os melhores ângulos e enquadramentos para no 

final, após a edição ficar pronto o filme ensaio n. 46. Particularmente, fiquei 

emocionado ao assistir o filme que do início ao término desta historia foram 33 

anos, o inicio desde o meu primeiro contato com o conto e o filme pronto. 

 

(Kino-Olho n.46 ou “Valdemar Lunes”, 2009) 
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Basicamente, existem duas opções para o diretor que quer adaptar um romance: 

ou ele segue a história passo a passo tentando traduzir todos os sentidos 

expressos pelas palavras (nesse caso, o filme não será uma expressão individual e 

criativa, mas simplesmente uma ilustração do romance) ou ele tenta pensar a 

respeito do assunto dando a ele um outro desenvolvimento, outro sentido. Nesse 

último, embora romance e filme sejam diferentes enquanto linguagem, suas 

informações estéticas estarão ligadas entre si por uma relação de isomorfia, ou 

seja, pontos de contato, que são elementos que romance e filme possuem em 

comum, obviamente com as modificações necessárias para a realização de uma 

obra autônoma que dialogue com a obra de partida e não somente a reproduza. 

 

Acesso à Cultura: Considerações sobre o cinema brasileiro. 

Por Gustavo da Silva Diniz 

 

A diversidade regional e a miscigenação que acompanham a história brasileira 

acabaram por desenvolver uma cultura nacional que há tempos goza de prestígio 

internacional e continuamente é lembrada por sua originalidade. 

Mesmo amparada por este reconhecimento, a cultura brasileira ainda não possui a 

devida atenção por parte do corpo político e empresarial do país. E o quadro é 

ainda pior quando se analisam as condições de acesso que são oferecidas para que 

a população desfrute dos bens culturais e da produção artística nacional.  

O presente artigo pretende tecer breves considerações sobre como esta situação 

se apresenta no caso do cinema brasileiro, focando a questão do acesso às salas 

cinematográficas, e aspectos marcantes das cidades e população brasileiras.  

Um primeiro aspecto a ser analisado é a presença de salas de cinema nos 

municípios brasileiros. De acordo com o Anuário de Estatísticas Culturais 

produzido pelo Ministério da Cultura, 91,3% dos municípios brasileiros não 

possuíam sequer uma sala no ano de 2007. 

Quando relacionadas aos 5.564 municípios brasileiros, as 2.098 salas de cinema 

brasileiras atingem a média de 0,38 salas por municípios. Um número alarmante, 

que faz o Brasil se apresentar como um dos países com menos salas no mundo. 

 Enquanto nos Estados Unidos existe uma sala de cinema para cada 7.500 

habitantes, e na França uma para cada 11.000 pessoas, o Brasil apresenta a 

relação de 1 sala para cada 92.000 habitantes. Sai perdendo com larga distância 

até mesmo na comparação com a vizinha Argentina, que apresenta a média de 1 

sala para cada 40.000 pessoas. (SOUSA, 2009) 

Ainda de acordo com o anuário, nota-se que além de poucas, as salas de cinema 

brasileiras são extremamente mal distribuídas entre as regiões. O sudeste, com 

1.244 salas, apresenta aproximadamente 20 vezes mais salas que a região norte, 

que possui 60. 
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A situação é ainda mais extrema quando a comparação se dá entre os estados 

da federação. São Paulo com 722 salas de cinema, apresenta número 

aproximadamente 60 vezes maior que a soma de Tocantins (5 salas), Amapá (3 

salas) , Acre (2 salas) e Roraima (2 salas). 

Mesmo se nos utilizarmos do argumento de que grande parte da população 

brasileira se concentra nas grandes cidades, nota-se que nestas existem diversos 

fatores que irão inibir o acesso à estes equipamentos culturais. 

Distinguem-se aqui duas categorias, inter-relacionadas, para os citados fatores. 

A primeira abrange a questão do espaço urbano e dos transportes e a segunda 

se relaciona à grande concentração de renda no país, que culmina em um baixo 

poder aquisitivo de grande contingente populacional brasileiro. 

No tocante ao espaço urbano, nota-se que a péssima qualidade do transporte 

público nacional, aliada às altas tarifas, incompatíveis com os rendimentos dos 

segmentos mais pobres, consistem em grande obstáculo para que a população 

se desloque até as salas de exibição. Segundo RAMOS (2005) 56 milhões de 

brasileiros não possuem renda para arcarem com a tarifa dos ônibus urbanos.  

Outra questão, ainda referente à primeira categoria, diz respeito à localização 

dos equipamentos culturais, que não acompanham a distribuição populacional 

da cidade, e sim tendem a seguir as camadas de alta renda.  

Por fim, destacam-se as inseguranças da vida urbana tais como violência, 

assaltos, e outras que culminam por criar grandes barreiras psicológicas à 

mobilidade das pessoas nas cidades. Nota-se a influência de todos estes 

aspectos ao observar que 85% dos dispêndios com cultura realizados pelos 

brasileiros em 2002 são domiciliares. (BARBOSA, 2007). 

Quanto à segunda categoria, verifica-se correlação entre concentração de renda 

e frequência de visitas e gastos com o cinema. O gráfico abaixo demonstra esta 

afirmação apresentando a porcentagem da população que freqüenta cinema, 

classificada pela renda mensal (FIGURA 1).  

 

Nota-se também que apenas 3,3% das classes D e E possuem gastos com 

cinema, bem abaixo dos 29% das classes A e B, que também não expressam um 

número significativo de pessoas gastando com cinema. (FIGURA 2). 
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(Massanori em Kino-Olho n.50, 2009) 

 

O Grupo Kino-Olho e as produções dos filmes ensaios: a 

minha experiência 

Por Massanori Takaki 

Iniciei a minha participação no Grupo Kino-Olho em agosto de 2009. Nestes quase 

três meses, pude constatar um grupo de jovens contagiados pelo entusiasmo de 

um jovem cineasta João Paulo Miranda Maria. Com reuniões semanais, entre a 

discussão de uma idéia e a sua filmagem em vídeo passam-se quatro dias. A 

edição é realizada em um final de semana, portanto, em sete dias um vídeo é 

realizado e postado no portal YouTube. 

O Grupo realiza suas atividades somente com um incentivo externo: o espaço 

aberto no Centro Cultural Roberto Palmari de Rio Claro. Neste local são realizadas 

as reuniões para as discussões dos roteiros e a filmagem, sendo realizada no palco 

ou em uma pequena sala de projeções de filmes. 

Em uma dessas reuniões levei uma proposta de roteiro, uma adaptação de um 

conto de um escritor venezuelano, Ednodio Quintero com o titulo: Valdemar 

Lunes, o imortal. Este conto tive contato em 1976, seguramente muito antes 

destes jovens terem nascido. Este conto foi publicado em uma revista chamada 

Escrita que circulou de 1975 a 1988. 

Em 1976 eu estava concluindo o meu curso de graduação em Biologia pela 

UNICAMP. Em minha vida de várias moradas, acabei perdendo o conto. 

Entretanto, como achei o conto extraordinário e de uma inteligência 

inquestionável, busquei por anos uma cópia do mesmo. A internet com todas as 

informações possíveis, não disponibilizava o conto. Recentemente, precisamente 

em setembro, consegui encontrar uma referência ao conto. Tratava-se de um 

texto escrito por uma pesquisadora de Santa Catarina que fazia referência ao 

conto. Após conseguir o email da pesquisadora, em primeiro contato ela 

prontamente, me encaminhou uma cópia do conto publicado na revista pelo 

correio. Naquela coincidência infeliz, ou feliz, logo após o envio o correio entrou 

em greve. Esperei pela correspondência por três semanas.  Mas a minha vontade 

de escrever o roteiro foi grande e neste período encontrei a cópia do conto em 

espanhol disponibilizado pelo Google Books. Logicamente, para não ser tão 

simples assim o livro não foi disponibilizado na íntegra e o conto estava sem duas 

das cinco paginas. Mas com o conto na memória rascunhei o roteiro. Com o conto 

em espanhol na mão me veio a idéia de as falas serem trechos do conto original. 

Valdemar Lunes, físico e historiador tinha um sonho, a construção de uma 

maquina do tempo. Em uma manha de sábado, Valdemar Lunes tomou o seu café 

e desceu a escada para o seu laboratório. Mas enquanto desce os degraus, ouve 

insistentemente a campainha de sua casa tocando. Hesita, mas continua descendo 

passo a passo e entra na maquina do tempo. Conheceria os segredos da 

construção das pirâmides, presenciaria as batalhas cruéis no mar ou na terra, veria 

refletido o seu rosto nos olhos de Cleópatra. 
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Assim o som passou a ser usado de duas maneiras: como elemento climático e 

como foco da ação. Os primeiros são os que dariam emprego aos compositores 

eruditos, e os segundos são aqueles em que a música conduz a narrativa ou fica 

subordinada à música.  

 Os musicais cinematográficos dos anos 50, por exemplo, podem ser 

comparados às óperas, cuja ação se desenvolve através da música. 

Em 1939, acontece a grande virada estética em relação à sonorização 

cinematográfica, por conta do filme “Fantasia”, de Walt Disney, onde foi usado 

pela primeira vez o som estereofônico. Gravado com alta tecnologia da época, 

tornou a música o elemento primordial.  

Havia a necessidade mútua da música pelo cinema e do cinema pela música, e 

como as operetas não tinham grande apelo popular, a música erudita foi 

altamente proveitosa para os estúdios cinematográficos. 

A década de 40 simbolizou o avanço da trilha sonora em função do cinema. Os 

filmes Noir, os suspenses, e os romances são ambientados musicalmente de 

forma mais sutil.  

 Na década de 50 ela chega ao seu auge, e encontra sintonia perfeita entre trilha 

e compositor.  As produções passam a “adotar” os compositores oficialmente. 

Prática já comum no cinema europeu, os americanos passaram a perceber suas 

vantagens depois que abriram espaço para os filmes de autor. Alguns exemplos 

dessa parceria são: Nino Rota com Fellini, Hermann com Hitchcok,John Willians 

com Spielberg entre outros. 

Já nos anos 60, a música é marcada por canções populares nas trilhas sonoras, 

algo inédito até então. Criando formas orquestrais e cativantes melodias, a 

orquestra passa a ser algo usada apenas em algumas funções. 

Nas décadas de 70 e 80, com o sucesso dos musicais, a vertente pop foi 

intensamente explorada e grandes trilhas voltam a ter partitura orquestral à sua 

narrativa, como “E.T” e “Amadeus”. 

Alguns compositores e suas trilhas: 

Enio Morricone- “Cinema Paradiso”, Nino Rota: “Amacord”/ “La Dolce Vita”, 

Max Steiner: “E o vento Levou”, “King Kong”, “Casablanca”, “Jezebe Henri 

Mancini: “A Pantera Cor de Rosa” e John Williams: “E.T”/ “Star 

Wars”/”Superman” 

 

(John Williams) 
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Verificada esta correlação, deve-se lembrar da má distribuição da renda nacional, 

fato que acaba por colocar boa parte dos jovens, principal público do cinema, em 

situação de pobreza. CARTA (2009) cita que a renda mensal de 95% dos brasileiros 

não ultrapassa o valor de R$ 800,00. 

Diante de tais aspectos, verifica-se que o público em geral só vai ao cinema 

estimulado por promoções e sucessos. Outro aspecto que acaba por restringir o 

acesso à produção nacional é a preferência pela exibição de filmes estrangeiros, 

que contam com maior poder de divulgação e distribuição e retorno financeiro 

mais garantido.  

No tocante aos filmes nacionais nota-se que há uma predominância  no cenário 

cinematográfico dos filmes que contam com empurrão da Globo filmes, o que 

representa um maior poder de divulgação e distribuição, além de contar com 

atores globais. Fato estarrecedor é que, em 2003, a empresa aparecia ligada a 

filmes que responderam por 92% da bilheteria dos filmes nacionais, reflexo claro 

da ainda grande influência da televisão aberta nos hábitos dos brasileiros. (SOUSA, 

2008) 

Diante de tamanha concentração espacial das salas cinematográficas em território 

brasileiro, do baixo acesso, da competição internacional e da ínfima diversidade 

dos filmes nacionais, verificada na grande concentração do público em filmes 

ligados a uma só empresa, verifica-se urgente a elaboração de políticas públicas e 

planejamento para o setor cultural no país. Nota-se que a resolução deste 

problema deve ser pensada através de políticas transversais, que levem em conta 

todo o espaço urbano e os habitantes que nele residem. Ações como a criação do 

Vale-Cultura seguem esta direção. 

Por fim, concluí-se que a elaboração de políticas públicas que estabeleçam 

diretrizes e impulsionem a expansão do setor cinematográfico devem ter como 

ações prioritárias: i. ampliação do número de salas de cinema de modo enfrentar 

o déficit apresentado e o planejamento deste incremento de modo a 

desconcentrar a distribuição regionalmente polarizada; ii. políticas que visem 

estruturar a divulgação e distribuição de uma diversificada produção nacional para 

que esta possa fazer frente ao investimento estrangeiro nos citados aspectos; iii. 

políticas públicas de caráter redistributivo que visem aumentar o poder de 

consumo da população alijada da produção artística nacional; iv.  políticas que 

impulsionem e facilitem a circulação dos habitantes pelo espaço urbano e que 

contribuam para o acesso das pessoas aos equipamentos culturais, como, por 

exemplo, um maciço investimento no transporte coletivo das cidades brasileiras. 

 

(Anúncio do projeto Vale-Cultura) 

 

Referências Bibliográficas: 

Cultura em números: Anuário de Estatísticas Culturais. Brasília, Ministério da Cultura, 2009. 

BARBOSA, F. Economia e Política Cultural: Acesso, emprego e financiamento. Brasília, 

Ministério da Cultura, 2007. 

CARTA, M. O silêncio é de ouro. CartaCapital. N.532, 11, fev., 2009. 

RAMOS, A. In: Almanaque Brasil Socioambiental. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2005.  

SOUSA, A. Brasil é dos países com menos salas no mundo. Folha de São Paulo, 10, set., 2009. 

SOUSA, A. Muita produção, pouca gente nas salas. CartaCapital, n.518, 22, out., 2008. 



08 

 

Conversando com Deus 

Por Wall Morari 

Um filme bastante interessante, simples e de fácil entendimento, com várias 

imagens de câmera fixa, closes e uso de ambientes internos e externos com 

poucos recursos de iluminação. Mas ele consegue tocar fundo nas almas dos 

espectadores, estimulando a reflexão sobe os pontos de vista do autor. O filme 

faz com que cada indivíduo se sinta melhor e por conseqüência ele irá viver 

melhor, e conseguirá administrar bem os benefícios e malefícios de suas ações 

(pois, segundo o filme cada escolha que você faz na vida é derivada de um 

sentimento de amor, ou de medo). Só você é responsável por essas ações 

(Inclusive, Neole, o protagonista do filme vive na pele, a reação de suas 

atitudes). 

Sua mensagem é contagiante cheia de depoimentos, demonstração de 

sentimentos bons e belas paisagens além de uma trilha sonora maravilhosa. Sua 

história de vida é dúbia, duas estórias se fundem em uma só. É como se 

precisássemos ter duas vidas para poder viver plenamente. O filme apresenta a 

personagem  antes do acidente, como uma pessoa cheia de equívocos, de 

tentativas frustradas. 

Está pessoa é o executivo  D.Day: homem arrogante que não tinha respeito por 

si e nem pelos outros. Não sabia olhar a vida, não vivia, apenas sobrevivia. 

Quanto mais ganhava mais gastava na sua própria auto-destruição.Não tinha 

percepção nenhuma da vida, sua vida escorregava por entre os dedos. Não 

enxergava um palmo na frente do nariz; era insensível e infeliz. 

Sua vida começou realmente, após o acidente, desempregado, despejado e sem 

ter para onde ir, sem um amigo, um familiar, nada, ninguém para impedir ou 

evitar sua escalada rumo à decadência. Daí passou a vivenciar de perto a miséria 

e tentar de todas as maneiras sair dela. Passou então a questionar-se e buscar 

respostas, procurar no escuro da depressão, no silêncio, na observação e 

contemplação uma possível saída para aquela situação. 

Passou a observar mais as pessoas, os gestos, a ver a vida com outros olhos, 

ouvir a vida com mais atenção, ver a vida e relacionar com seu momento atual e 

passado,  entender e se perdoar pelos traumas de sua infância e decepções de 

sua vida. 

 

 

13 

 

(Ennio Morricone) 

 

A trilha sonora no cinema 

Por Alessandra Alves de Oliveira 

 

Mencionar seu filme predileto ou um grande clássico sem se remeter à sua trilha 

sonora é praticamente impossível. O cinema e os sons caminham juntos desde os 

primórdios da sétima arte. 

O cinema nunca foi completamente mudo. Não havia falas, mas a música sempre 

esteve presente, enfatizando,criando e dando forma às imagens. 

 Nos filmes mudos, contratavam-se músicos, geralmente pianistas que ficavam nas 

salas de concerto e eram encarregados de criar o clima que as cenas 

necessitavam.  

 Muitas vezes esses músicos improvisavam um repertório próprio conforme sentia 

as imagens e cumpriam geralmente uma função meramente ilustrativa. 

Nas salas de maior porte podia se encontrar orquestras inteiras que muitas vezes 

tocavam partituras originais para o filme. 

 Até que em 1927, veio o sistema de sonorização do cinema através do  Vitaphone, 

uma grande e desajeitada máquina que sincronizava o filme a um disco de 78 

rotações, no qual foi produzido o primeiro filme sonoro, “The Jazz Singer”, de Alan 

Crosland no mesmo ano. 

 Suas inconveniências como a baixa qualidade de amplificação da época, o chiado 

do disco, as possibilidades de risco, e de tirar o filme do sincronismo, não tiraram 

seu mérito de sistema pioneiro. 

 A chegada do Vitaphone fez com que toda a função dramática do som no cinema 

fosse repensada, e poderia agora incluir não só música, mas também conversas e 

ruídos, e a simples idéia de ilustração musical passou a ser campo de vastas 

possibilidades. 

 Logo surgiria o Movietone, que trouxe ainda mais aperfeiçoamento. Sem chiados 

e sem falha no sincronismo, ele já imprimia o som na própria película.  

O cinema seria tomado de novas dimensões estéticas, mas percorreu um caminho 

longo até esse aperfeiçoamento. Uma lenta evolução levou as produções a 

encontrar a forma ideal de usar o som de maneira adequada à sua própria 

linguagem. 
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Ao contrário do que Henrique representa, Rodrigo (pai) é o sertanista 

ambicioso, sua cobiça domina-o corrompendo seu caráter. Ele é a reprodução 

do sertanista já explorado pela história, tornando-se um estereótipo mais 

comum, cuja aspiração maior é a riqueza, por ela Rodrigo compromete as 

relações familiares e a própria índole. O filme cria um duelo entre sertanistas, 

pai e filho. Pelos registros, sabemos que bandeirantes e monçoeiros batalhavam 

entre si e lutavam para defender suas bandeiras, mas nenhum épico havia antes 

registrado tal conflito de forma tão íntima. 

Outros personagens são satélites do drama central, mas recebem também 

grande importância: a esposa de Henrique, a escrava e o padre. Todos convivem 

unidos, porém separados por suas crenças, apoiando ou criticando a exploração 

de metais preciosos. O filme mostra o difícil convívio entre eles, inseridos numa 

situação de atrito culminante a ponto de se tornar insuportável a convivência, 

até que o filho resolve a situação à sua maneira. A relação humana é um ótimo 

tema para um filme, principalmente quando exposta à uma condição tão 

sensível de sobrevivência.  

Outros aspectos de “Vento Vermelho” merecem ser observados com a mesma 

atenção, não apenas sua temática, mas também a construção técnica, tal como 

enquadramento, iluminação (natural, mas muito bem captada), cenário (a 

variação do mesmo espaço), fotografia, etc. Enfim, a obra em si não é uma 

construção simples, é aí que se torna particular.  
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Mas tudo isso o fez repensar na sua pequenez e vulnerabilidade. Ele teve que criar 

amizades na rua, o que é muito mais difícil, valorizando-as ou perdendo-as. Se 

auto- afirmar constantemente na solidão e na doença. (”não vou morrer nesse 

parque” “Deus não me deixará morrer desse jeito”). E foi nessa busca, nesse 

pensamento, que encontrou. 

Se quiser saber se algo é verdadeiro, (veja o que sente a respeito). E foi dessa 

maneira de relacionar com as coisas e com as pessoas que entrou Leora na sua 

vida; peça fundamental para sua escalada para uma nova vida. Passou a chamar 

seus rascunhos de “conversando com Deus” mudando sua vida. Neale se 

transformou em um escritor famoso, lotaando auditórios com suas palestrar. 

Agora ele é constantemente aplaudido pelos seus discursos e mensagens que julga 

ser, conversas com Deus. 

Um filme que envolve e intercala duas experiências de vidas, uma miserável, e 

outra emergindo com sucesso tendo em vista o convívio com o fracasso anterior. 

Ao despertar de dois mundos, conversando com Deus, é contemplar a vida, a 

natureza, o mundo repleto de maravilhas. Deus nos faz perguntas e quer nossa 

resposta, saber o que estamos pensando, e fala conosco o tempo todo. Com nossas 

próprias vozes. A questão é; quem escuta?  “Da montanha mais alta, eu gritei. Do 

lugar mais baixo, o meu sussurro foi ouvido. Através dos corredores da existência 

humana...essa verdade ecoou. O amor é a resposta. Esse sentimento dentro da 

gente, que é Deus, se expressando-se através de você, como você.” 

Interrompido pelo espectador diz:  

“O problema é se digo algo meio espiritual todos me olham muito estranho.” Ele 

relata:  “... não se preocupem com o que os outros acham de você. Concentre-se 

no que você pensa sobre você mesmo, (isso é importante)”. E acrescenta; “... 

gostaria de ter chegado neste ponto de minha vida sem ter magoado tantas 

pessoas, especialmente as que mais amei, mas sem elas talvez não chegaria até 

aqui. É importante lembrarmos que o universo conspira ao nosso favor, sempre e 

de todas as formas apesar das circunstâncias e aparências”.  

Diante de criticas: “Você é um cara de pau, hipócrita! Fica aí falando de Deus, mas 

se divorciou várias vezes. Não consegue se relacionar com uma mulher?” “É 

verdade”, admite o protagonista, “porque todas as mulheres da minha vida foram 

maravilhosas, me trataram muito bem, bem mais do que eu a elas e meus filhos 

também. Mas o que importa é que tenho que amá-los de onde eu estiver). E 

espero que não desqualifiquem a mensagem porque quem a trouxe foi um 

mensageiro falível.” 

 

 



10 

Elogiado por admitir seus erros, ele diz: “Eu cometo erros até hoje! E é por isso 

que essas conversas com Deus são um milagre para mim. Elas vieram num 

momento de desespero, quando eu precisava mudar a minha vida. Somos 

dualidade; precisamos do medo para ser, fazer, e ter. O que é intrinsecamente 

correto? Você precisa ser ameaçado, para ser bom? E o que é ser bom? Quem 

dita isso? Eu lhe digo que é você que faz as regras. Você traça as diretrizes. O 

amor é tudo. Mas nas horas difíceis você prefere esquecer, você devia 

responder a pergunta. O que o amor faria agora? Viver a vida sem 

expectativas... sem a necessidade de resultados... isso é liberdade?” 

“Lembre-se; você está constantemente se recriando. A cada momento você 

decide quem, e o que é . Você decide isso através das escolhas que faz...sobre o 

que você gosta. Eu só quero que você seja feliz. Assuma a grande, a pequena 

pessoa que você é, imprima-se sem medo e seja feliz.” 

Eu gosto muito de criações como essas do diretor Stephen Simon, Eric Delabarre 

e João R. Fernandes. Que me estimula a pensar num ser humano cada vez 

melhor, mais feliz (ou seja, menos vazio, menos perdido). Tanto Neale como eu 

estamos aprendendo a viver e a evoluir. Esse livro no qual foi baseado esse filme 

vendeu mais de vinte mil exemplares. Pronto, essa é a minha interpretação. 

 

 

(“Vento vermelho” de JP Miranda Maria, 2009) 

 

VENTO VERMELHO: o mito do bandeirante e monçoeiro 

Por Fernanda Tosini 

 

O cinema, tal qual outras artes, como a historiografia, utiliza-se de seus recursos 

discursivos (imagéticos ou semânticos) para remontar a história com a 

vantagem de perpassar muito além do didatismo, aliás, (principalmente) o 

cinema como registro histórico não necessariamente volta-se para este fim. 

Porém a intenção aqui não é explorar os propósitos da sétima arte, mas refletir 

sobre uma obra em específico, e discutir a partir dela como a linguagem 

cinematográfica ilustrou a história dos bandeirantes e monçoeiros do interior 

paulista. Antes de analisarmos a complexidade de tal obra, verificamos o que já 

foi dito sobre o tema. 

Para alguns historiadores, a descoberta de metais preciosos em território 

nacional (Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, etc.), o descobrimento de 

extensões brasileiras e o desenvolvimento de mão-de-obra não podem ser 

dissociados dos feitos bandeirantes. Por uma concepção ufanista, eles são vistos 

como desbravadores, cuja importância histórica verifica-se na sua valentia e na 

contribuição para a economia das colônias (já que muitas das expedições eram 

financiadas pela Coroa Real Portuguesa). 
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A exaltação épica se fez presente em obras literárias e cinematográficas, cuja 

construção do bandeirante se eternizou no corajoso sertanista paulista. O 

bandeirante foi utilizado como elemento ideológico pelas elites brasileiras no 

início do Brasil republicano. Segundo Volpato (1985, p. 19), “O interesse pelo 

estudo do tema das bandeiras surge no final do século XIX e toma corpo no início 

da centúria seguinte. Esse é o período em que os cafeicultores paulistas 

ascenderam ao poder através da proclamação da República”. 

A legitimação do bandeirante como herói brasileiro fez-se necessidade social. Um 

personagem diretamente ligado às raízes patrióticas, em que a evocação 

reportava os primórdios da colonização do Planalto Paulista, e encarnava, à 

exatidão, o conceito de pioneirismo, evocando tempos remotos e difíceis: “Aos 

paulistas os brasileiros deviam as conquistas e as riquezas do passado; aos 

paulistas os brasileiros deviam o desenvolvimento do presente. Sua liderança não 

devia ser questionada porque lhes era própria”. (VOLPATO, 1985, p. 19).  

Mas, para outros historiadores, os bandeirantes são vistos como exploradores do 

território brasileiro, sendo grande parte deles portugueses vindos para o Brasil a 

fim de saquear as riquezas e apropriar-se de nossas terras, além de serem 

responsáveis pelo “uso” desumanizado de índios como mão-de-obra escrava. Os 

resultados destas expedições foram desastrosos para os povos aborígines, ora 

reduzidos à servidão, deslocados e descaracterizados na sua identidade cultural, 

ora dizimados, principalmente pela violência dos colonos. Entretanto esta é uma 

interpretação da história não muito compartilhada, até pela necessidade, 

apontada acima, de se criar um herói paulista. Ou ainda, pode-se associar a figura 

do bandeirante a estas duas interpretações, visto que existiam diferentes 

bandeiras e monções com propósitos distintos.  

O filme ao qual será analisado a partir da figura do bandeirante é “Vento 

Vermelho”, do cineasta João Paulo Miranda Maria. Estreado em Outubro/2009, o 

longa retrata o bandeirante tendo em vista dois personagens que mais 

representam a polêmica discussão em torno de sua figura (polimorfa). Em “Vento 

Vermelho” o símbolo um tanto categórico do bandeirante é desfeito na figura de 

Henrique, que representa o avesso do protótipo do sertanista paulista e tudo o 

que implica sua construção: bravura, grandeza, valentia, etc.  

Ele é o próprio conflito decorrente da ambigüidade que sua classe acena, neste 

sentido, o personagem é a personificação da coragem (a qual sua natureza o 

obriga) e da covardia (por não compartilhar a ambição do pai, tendo em vista que 

o pai representa o sertanista corajoso). Portanto, Henrique não é a imagem que se 

espera e seu comportamento é no mínimo desastroso. Não que isso deixe a 

desejar, muito pelo contrário, o sertanista até então nunca havia sido observado 

de tal forma, ainda que a história admita duas posturas tão opostas. 

Durante o filme, o conflito do menino é mostrado através de seu relacionamento 

paterno, quando ele se esforça (e/ou é cobrado) para ser co-participante das 

feituras do pai. Sua discórdia quanto às atitudes do pai, já manifestada 

inicialmente, mas reprimida pela figura autoritária, revela-se de forma irreversível 

na última cena. O desfecho do drama se dá como uma revelação do caráter do 

filho, que passa a ser herói quando assume sua identidade. 

 


