
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Pode ser que tudo no A Bailarina e o Ladrão seja comum. E 

é. Sem dúvida. Mas, assim como um dia a dia de vida. Tem a rotina e o 
estar além dela. 

E estar além como? Porque encontrou uma pessoa que atrai 
como imã. Atração irreversível. Dessa que ninguém escapa.  Só não 
pode não ser, só não pode não sucumbir. Um casal desse tipo toma 
conta do filme. O que há entre eles causa tudo o mais que acontece.  

E o que é tudo o mais que acontece?  
O jovem apaixonado pensa em seguir na trilha do que lhe 

ensinaram de dinheiro entesourado no mundo obscuro da violência da 
ditadura. E levar consigo o arrombador. Seduzi-lo até que não possa 
escapar.  

A jovem é bailarina. Pensa, se expressa, existe só pela 
dança. 

Enquanto eles se encontram, um revelador de segredos dos 
cofres sai da cadeia. Todos são noticiados. Um motorista de táxi 
inverte seus caminhos, vai na busca do seu passageiro de aventura. 
Dali para a frente os dois seguirão juntos. O motorista alinhado à 
elegância, à fantasia. O ladrão surpreso, humilde pelo movimento que 
provoca. Ele tem uma habilidade de mestre. Abre portas, desnuda, 
revela realidades bem guardadas. Isso é apenas sua natureza, não um 
atributo. 

Os fatos se passam com a cidade de Santiago do Chile, 
personagem presente em cada cena. Um local geográfico em primeiro 
plano. Ninguém se move fora do que Santiago pulsa, esconde, 
entrega. Suas calçadas e ruas têm vontades que disputam com os 
pedestres. Na tela são gente tal qual os apaixonados, o arrombador, o 
motorista.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Em dado momento do filme o arrombador entra na sala do 

cofre, dá passos, seu olhar paralisa, é encapsulado. Espera-se ver 
uma quantidade inimaginável de dinheiro?  É a Cordilheira dos Andes 
quem aparece. Os planos são subvertidos, Santiago desaparece. A 
Cordilheira, magnífica, impõe eternidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pode-se dizer que o filme é uma sucessão de lugares 

comuns  acontecidos em um western? No romantismo do capa e 
espada? Na novela em quadrinhos? No folhetim de semana inteira?  

Sim, o filme é isso tudo. E tem importância? Nenhuma. 
Garanto que é o que você, espectador, me dirá. 

Sem invenções: um belo filme, excelentes atores, direção 
serena. 
    Cibele Rocha 
***El Baile de la Victoria (Espanha, 2008). Direção: Fernando Trueba. 
Elenco: Ricardo Darín, Abel Ayala e Miranda Bodenhofer. Ainda em 
cartaz na sala 5 do Espaço Unibanco Augusta, às 14 h e às 19 h.  

 
 
 
 
 
 
 

(*) Beto Brant nasceu em Jundiaí/SP, em 1964. Formou-se em cinema pela FAAP. Iniciou sua carreira de cineasata realizando vídeo-clipes. 
Depois fez alguns curta-metragens, como Jó, que foi premiado no festival de Cuba. Alguns de seus filmes foram debatidos pelo grupo: Ação 
entre amigos (1998), O Invasor (2001) e Crime Delicado (2005). Seu primeiro longa foi Os Matadores (1997). Os mais recentes foram Cão 
sem dono (2007), O Amor segundo Schianberg  (2009) e agora Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios (2011),  inspirado 
no romance homônimo de Marçal Aquino(que assina o roteiro junto com os diretores).  
(**) Renato Ciasca nasceu em São Paulo, em 1961. Assim como Brant, formou-se pela FAAP, dirigiu videoclipes e atua em publicidade,a lém 
de ser  roteirista, produtor e diretor. Co-dirigiu com Brant o curta Aurora (1987)  e Cão sem dono (2007), além deste que discutiremos.  
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Durante décadas, os cinemas de rua, fizeram a alegria dos 

paulistanos, espalhados por todos os bairros da cidade. Salas de todos 
os tamanhos, simples ou luxuosas, atraíam famílias inteiras, jovens e 
pessoas maduras, a criançada nas matinês, os casais de namorados, e 
sobretudo, cinéfilos , inebriados pela sétima arte e seus múltiplos 
encantos. 

Em grandes avenidas, como a Santo Amaro, na zona sul e 
Celso Garcia, na zona leste, por exemplo, houve uma fase em que 
havia diversos cinemas, numa grande profusão de exibições para 
todos os gostos. Na rua Domingos de Morais, na Vila Mariana, chegou 
a ter quatro; o bairro da Penha, na zona leste, mais de cinco e no Brás, 
pelo menos uns seis ou sete. Santana, Ipiranga, Lapa, Perdizes, 
Mooca, Belenzinho, Vila Formosa, Brooklin...a lista é enorme.      

E os cinemas étnicos ! O grande cineasta Carlos 
Reinchenbach e outros cinéfilos eram viciados naqueles cinemas da 
Liberdade, que exibiam filmes japoneses sem legendas!!  De Griffith a 
Chaplin; Greta Garbo & Rodolfo Valentino; aqueles westerns 
sensacionais do John Ford, Howard Hawks, até Sergio Leone. Épicos 
Bíblicos, Ben Hur correndo de bigas, os grandes musicais, filmões de 
guerra; Errol Flynn lutando de capa & espada; Basil Rathbone 
resolvendo casos impossíveis como Sherlock Holmes... 

As chanchadas brasileiras 
da Atlântida...Oscarito e 
Grande Othelo fazendo 
filas nas bilheterias no 
sábado à tarde.  
As comédias malucas de 
Jerry Lewis; o espião 
britânico com licença para 
matar; Elvis, the Pelvis e 
seus filmes de roteiro 
único ( Canta, encanta as 

mocinhas e briga com os caras encrenqueiros, não nessa ordem, 
necessáriamente !)... As matinês da criançada, com desenhos 
clássicos das décadas de trinta e quarenta... Filmes de terror da 
Universal ou da Hammer, os maravilhosos Sci-Fi toscos da década de 
cinquenta... 

Já pensou em sair de casa e caminhar por poucos 
quarteirões para passar uma noite vendo Fellini 8 & 1/2? Como podem 
ter desaparecido de uma forma desoladora, se a paixão pelo cinema 
não se arrefeceu e as salas instaladas em Shopping Centers 
continuam lotando , a todo vapor? São muitas as razões e somadas, 
talvez desemboquem num funil, chamado "especulação imobiliária".   

Culpar a popularidade da TV, como diversão de massa, 
certamente não convence a ninguém, em princípio. Apontada como vilã 
, a TV pode ter feito uma certa concorrência , mas jamais poderia ser 
apontada como principal causadora do fenômeno, porque o prazer de 
ver cinema na tela grande não se modificou com seu advento no início 
dos anos 1950.  

Na verdade, a decadência dos cinemas de bairro começou, 
para valer só na segunda metade da década de setenta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A deterioração sócio-urbana do entorno das salas só pode 

ser creditada à região do centro velho e talvez do Brás e, aí, o prejuízo 
não foi só para os cinemas, mas para todos os estabelecimentos. Além 
do mais, seguindo a decadência, muitas salas só se adequaram a esse 
padrão e passaram a exibir filmes de sexo explícito ou produções 
classe "Z", de filmes de artes marciais produzidos por obscuros 
cineastas asiáticos. 

Avanços tecnológicos são também apontados como fatores. 
O boom do videocassete, no início dos anos oitenta, com a 
consequente profusão da febre das videolocadoras; a chegada do LD 
(que logo virou um fracasso inexplicável); a chegada da TV a cabo; 
Uma nova explosão com o DVD; as TV's de Plasma e LCD ; Blue Ray 
desbancando tudo; 3-D prometendo maravilhas esfuziantes...mas os 
cinemas de shopping continuam fazendo filas e as salas de cine-
clubes, idem, com seu público cativo.  

Dessa maneira, só podemos concluir que os fatores 
segurança e falta de estacionamento foram mais determinantes para 
essa derrocada, afastando espectadores, que passaram a sentir-se 
mais seguros nas salas dentro de shoppings (e quando me lembro do 
massacre do Shopping Morumbi em 1999, penso : "Pero no mucho"...). 

  Um a um foram fechando as portas e, com isso, deixando um 
vazio, onde só sobrou a saudade. A maioria virou estacionamento ou 
igreja evangélica e alguns chegaram a passar por um estágio como 
bingo, quando da explosão desses estabelecimentos, nos anos 
noventa.  
  Causou comoção (e ainda causa, por haver esperança de 
reversão do quadro) a 
desativação do histórico 
"Belas Artes", instalado 
há mais de sessenta anos 
na esquina da Rua da 
Consoloção com a Av. 
Paulista.O dono do 
imóvel, seduzido por uma 
oferta milionária, não quis 
prorrogar o contrato de 
aluguel e assim 
desalojou, sem dó, o histórico cinema de seu endereço tradicional. 
Cinéfilos promoveram diversas ações, apelaram ao poder público, 
especularam sobre o possível tombamento, mas, por enquanto, o 
imóvel está fechado, deteriorando-se de forma triste. 

Particularmente, eu não sou contra os cinemas de Shopping 
Centers. Claro que a programação dessas salas multiplex atendem a 
uma demanda de blockbusters e, sendo assim, há pouco espaço, para 
não dizer nenhum, destinado à exibição de filmes não coadunados com 
essas produções mais populares. Todavia, existem boas salas de 
cinemas alternativos, onde essa produção mais diferenciada tem 
guarida. 

Independente disso, acredito que os antigos cinemas de 
bairro, fazem falta, sim, pois o seu charme era indiscutível e seu valor 
cultural e recreativo para cada bairro, idem.  
  Todo bairro tem que ter sua pracinha, um parque, uma 
biblioteca, uma escola, um hospital e...seu cinema de rua, não acham?    

 
Luiz Domingues  

 
(músico das bandas Ciro Pessoa & Nu Descendo a Escada e Kim Kelh 

e os Kurandeiros).  
Texto extraído e gentilmente cedido do site:  

http://orrameu.com/detalhes-noticia/cinemas-de-bairro-em-sao-
paulo/33#3 

 
 

 

 

CINEMAS DE BAIRRO EM SÃO PAULO 

COTAÇÃO 2012 
 

A Invenção de Hugo Cabret ........................... 9,46 
Raul .............................................................. 9,33 
A Separação ................................................. 9,10 
As Neves do Kilimanjaro....................................8,89 
Xingu ............................................................ 8,64 
O Artista ........................................................ 8,60 
Habemus Papam ........................................... 8,58 
Tomboy ......................................................... 8,50 
Albert Nobbs ................................................. 7,73 
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