
 

 
  
O cinema é como o deus Janus. Ele é um só. Mas tem dupla 

face. De um lado fica a arte de narrar com imagens, sons e 
movimento; de outro, a indústria de filmes. E talvez seja por esse 
motivo que as denominações se multiplicam. E nunca se explicam. 
Mesmo quando uma dessas faces predomina, aparecem variantes. 
Assim é que na contramão do chamado cinema comercial e narrativo 
surgem termos diversos: cinema-poesia, cinema de arte, de 
vanguarda, marginal, independente...  

Todos esses nomes designam realidades 
heteróclitas e permitem ambiguidades. Por essa 
razão, optamos pelo termo cinema de bordas, 
que parece envolver o cinema como um todo e 
estar menos comprometido com apenas uma 
das suas faces, pois conjuga as mesmas 
características duplas antes citadas. O material usado para contar 
histórias é o mesmo. A condição de indústria produtiva é a mesma. 
Portanto, o cinema de bordas é tão cinema como qualquer outro. E é 
cinema o que os cineastas de bordas fazem com seus filmes. Só que 
de outra maneira – uma maneira que diz respeito às trocas que 
existem entre os indivíduos envolvidos nas produções, suas formações 
cinéfilas e o ambiente geográfico, social e cultural em que eles vivem. 

Os filmes de bordas são realizados em decorrência do mais 

profundo desejo de fazer cinema. Mas isso não exclui, antes inclui, a 
penúria do orçamento, a falta de aparatos tecnológicos consistentes, a 
formação autodidata dos realizadores, o amadorismo dos atores e 
atrizes, as dificuldades locais. Assim é que a produção, a realização, a 
exibição e a distribuição dos filmes de bordas seguem um mapa de 
resoluções e acordos traçado sobre precariedades que são mais ou 
menos dribladas pela criatividade, inventividade e talento de cada um 

e de todos. 
Prova disso são os filmes que integram esta 

mostra, que o Itaú Cultural generosamente faz 
chegar ao público pela quinta vez. 

Garimpados em regiões rurais, 
cidadezinhas pequenas e arredores dos grandes 
centros, tais filmes revelam que um trabalho 

cinematográfico produtivo, persistente, regional e intenso continua a 
florescer, sob as condições mais precárias e inóspitas, nos lugares 
mais distantes e periféricos do país. O que nos faz crer, cada vez 
mais, que o cinema é livre e sem fronteiras, que nenhum cinema é 
melhor ou pior que outro e que todos têm o direito de fazê-lo. 
Bernadette Lyra, Gelson Santana e Laura Cánepa (curadores) 
Texto gentilmente cedido pelos curadores, publicados em: 
http://sites.itaucultural.org.br/cinemadebordas/index.php?area=home

"Na edição n. 334 do Cinema Paradiso, nossa co-editora Janete 
Palma fez uma interessante provocação em seu artigo "Ler ou Não 
Ler, Eis a Questão...": poderia a leitura prévia de alguma crítica de 
filme ou mesmo um comentário mais detalhado de amigo sugestionar 
nossa opinião sobre o filme a que vamos assistir? Teço breves 
considerações. Outros amigos estão desde já convidados a 
apresentarem suas ideias e opiniões sobre o assunto.   

É importante termos em vista a fonte que nos informa acerca do 
filme. O jornal do Cinema Paradiso é uma delas. Neste periódico, o 
que se diz do filme é em geral relativo ao diretor e o pressuposto é que 
a escolha foi motivada por indicação de amigos do grupo que o 
consideram digno de ser visto e discutido. Entretanto, é comum que se 
busque em jornais e revistas a fonte de informação sobre filmes, 
especialmente no tocante a estreias e pré-estreias. E é aí que muitas 
vezes se torna inevitável um "esbarrão" com crítica de cinema. 
Costumo ler os resumos de críticas dos filmes, que são em geral 
inócuos e pouco informativos e, portanto, pouco influem em minha 

predisposição em assistir a um filme. 
 Admito, entretanto, que uma opinião 
muito negativa de amigo que tenha 
visto tal filme poderá me direcionar 
para outra escolha. Em qualquer caso, 
há que se considerar a empatia com a 
temática, gênero, artistas ou diretor do 
filme - esse aspecto pode tornar 
irretorquível nossa decisão de assistir 
a um filme!  

Visto o filme, a leitura de um crítico de cinema ganha outra 
dimensão e passa a contribuir para o processo de reflexão acerca da 
obra. Pode melhorar ou piorar nossa opinião sobre filme; talvez, nem 
isso (muitas críticas são fracas mesmo, sem qualquer esmero técnico) 
mas, com sorte, terá contribuído para aprimorar nossa percepção 
sobre o que fora visto."  

Marcos Paulino    

CINEMA PARADISO 
	  Boletim n. 336                                                                   São Paulo, 19 de junho de 2013. 

(*) Nasceu em 30/07/1960, em Houston, Texas, EUA. Diretor e roteirista, foi um dos primeiros e mais bem sucedidos talentos a surgir durante o 
renascimento do cinema independente americano dos anos 1990. Seu primeiro filme a alcançar o sucesso foi Antes do Amanhecer (1995), que 
inicia a trilogia, e que lhe rendeu o Leão de Prata de melhor diretor; o segundo foi Antes do Por do Sol (2004).  
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 ANTES DA MEIA NOITE 
 (Before Midnight) 

 
 Diretor: Richard Linklater (*) 

	  



  
Manifestei em e-mail minha 
indignação com a pulverização 
das sessões de cinema nas 
salas de exibição, em São 
Paulo. 
Nosso grupo existe há 18 anos e 
não me lembro de passar tanto 
apuro para escolhermos um 

filme, porque nunca há garantia que o filme fique em cartaz em 
variadas salas e horários, durante uma quinzena. Os blockbusters 
americanos (Se Beber não Case 3; Star trek, Velozes e Furiosos 6, O 
Homem de Ferro 3, Reino Escondido) além, claro, dos brasileiros 
(comédias televisivas), ocupam de tal forma as salas de cinema, que há 
meia dúzia de salas pra exibirem TODOS os outros filmes. Isso porque 
estamos em São Paulo, imaginem o restante das cidades!!! Chamo isso 
de capitalismo selvagem cultural! Nós, admiradores de um cinema 
pensante e artístico, estamos quase sem opção. Sugiro que façamos 
um movimento de espectadores de cinema (o movimento em defesa do 
Belas Artes ainda está vivo e atuante), porque essa exclusão de filmes 
bons atenta contra nossa cidadania cultural.  
Os leitores do nosso jornal, atendendo ao meu apelo, se manifestaram, 
como segue abaixo: 
 
Estou inteiramente de acordo com você: tenho perdido diversos filmes 
que me interessavam por causa  dessa precariedade de salas e 
horários. Nem sempre se tem disponibilidade de ir a um cinema  
naquele único horário, e na semana seguinte já deram lugar a  outros, 
enquanto esses  blockbusters  ocupam quase todas as salas . 
Para mim, ainda há um agravante: quase todos os filmes nacionais e a 
maioria dos  documentários só passam nas salas  do  shopping frei 
caneca, cujo acesso não é dos mais fáceis.             
Um abraço e conte comigo para participar do grupo de ataque. 
 Yvonne Leoni Baptista Pasta 
 
Pertinente indignação ! 
Seria forçar a barra pensar em teoria da conspiração ? Estaria tudo 
"dominado" ?? 
Luiz Antonio Dominguez 
 
Obrigada pelo 335 reformulado. 
Indignação aprovada 10/10. Que coisa mais sem jeito é viver no XXI! 
Ufa! 
Abraços sala-de-cinema-de-rua, 
Cibele 
 
Cláudia! Um amigo, Sebastião, me faz a gentileza de compartilhar seus 
e-mails. Estava aguardando a possibilidade de conhecer o grupo e 
pensei que Era Uma Vez em Anatólia, filmaço que terá uma sobrevida 
até dia 13, fosse escolhido para algum encontro. 
Compreendo a dificuldade que você tem para agendar algum filme 
diante da rapidez com que os filmes que merecem ser discutidos ficam 
no circuito.   Concordo que façamos um manifesto em favor da 

permanência em cartaz dos grandes filmes. Não podemos nos 
conformar com a mediocridade.  Até porque os cineastas que nos 
presenteiam merecem saber que existe um público que reconhece o 
trabalho que realizam. Caso de Caetano Gotardo que ficou em uma 
sala, em dois horários e já saiu. Temos que correr literalmente para 
assistir a um grande filme. Pretendo me despedir de Anatólia na quarta-
feira. 
Parabéns pelo seu trabalho. 
Obrigada, Sonia Rodrigues 
 
Tem toda a razão, Cláudia. Agora, por onde começar, não faço ideia. 
E que artigo excelente o da Rianete, não? Adorei. 
Beijos, Eliete Bindi 
 
Oi, Claudia. 
Também concordo com o protesto e que as pessoas fizessem mais  
manifestações de repúdio a essa manipulação dos horários nas salas 
de cinema, impingindo aos espectadores as propostas que "eles" 
querem. 
Imagina ..., se em São Paulo está assim !!!!!, no nordeste nem se 
escuta falar nesses outros filmes, menos Cinemark., menos BBB (kkk) 
Obrigada pelo carinho e preocupação. 
Abraço, Rita Luiza 
 
OI CLAUDIA,  SAUDADES. 
EU APOIO ESSA CAMPANHA. QUANDO PENSEI EM  VER O FILME, 
NO LUMIERE,  SAIU DE CARTAZ. E LÁ OS FILMES BONS 
COSTUMAM DEMORAR. CONTE COMIGO. BEIJOS PARA A ELZA. 
ABRAÇOS, MÁRCIA 
 
Pesquisei na Internet sobre o filme que mais tempo ficou em cartaz, 
aqui em São Paulo, e encontrei no site do Estadão (*) que foi o filme 
Medos Privados Em Lugares Púbicos de Alain Resnais. Ficou três anos 
no Cine Belas Artes, até o fechamento do cinema. Se ficou, é por que 
tinha público. Se foi possível esse filme ficar 3 anos, por que outros não 
ficam, pelo menos uns 2 meses? Há muitos outros filmes tão bons 
quanto esse de Alain Resnais, ou até melhor. 
Parece até que os blockbuster saem logo de cartaz, para colocarem 
outros. Eu já perdi vários filmes, por saírem de cartaz logo, ou ficarem 
em uma única sala, de difícil acesso. 
Beijos 
Janete 
(*)(http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,filme-frances-
completa-3-anos-em-cartaz-em-sao-paulo,580469,0.htm). 
 
Estou de acordo com seu protesto. Ao menos, poderiam avisar no 
jornal da saída do filme.  Abraços,  beijos, do Marcos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

COTAÇÃO 2013 
 

Amor ................................................................ 9,27 
César Deve Morrer .......................................... 9,06 
Django Live ...................................................... 8,91 
Dentro de Casa ................................................ 8,83 
Hoje .................................................................. 8,78 
O Som ao Redor .............................................. 8,66 
As Aventuras de Pi .......................................... 8,57 
Barbara ............................................................ 8,29 
Uma História de Amor e Fúria ......................... 8,03 
Elena ................................................................ 7,95 
Mundo Invisível ................................................ 7,24 
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qualquer valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-mail: 
estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  
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INDIGNAÇÃO!!! 
	  

Cadê	  o	  filme?	  


