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Escola do Recife é referência do cinema brasileiro contemporâneo
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Diante da sucessão de produ-
ções e, principalmente, de seu
vigor e qualidade, inclusive re-
conhecida internacionalmente,
como é o caso de O Som ao
Redor, entre outros, talvez não
seja exagero afirmar que Per-
nambuco, ou melhor, a Escola
do Recife, tornou-se referência
da sétima arte brasileira, como
o é o Cinema Novo.

No entanto, apesar de certa
forma incorporar temáticas que
foram caras ao Cinema Novo, a
Escola do Recife diferencia-se
dosfilmesdeGlauberRochaede
seus pares.

Isso porque, por conta dos
tempos, que são outros, não há
necessariamente na sua práxis a
busca de um “cinema revolucio-
nário”, militante, mas é impos-
sívelnegarosentidodeurgência
e o flerte com a historicidade
presentes no movimento.

E, o que pode parecer redu-
cionista, aprisionante ou sim-
plesmente regionalista na Esco-
la do Recife, pelo fato de ela
abarcar quase tão somente o
mundo pernambucano, acaba
ganhando um sentido inverso.
Resumindo: a forma através da
qual desenvolveu-se, incluindo
osseusprocessosestéticos,mui-
tas vezes audaciosos, garan-
te-lhe um estilo particular e que
a separa de um outro cinema
brasileiro contemporâneo.

Precedentes
Diante de tal constatação, fica a
pergunta: quais foram as con-
dições a partir das quais os ci-
neastas pernambucanos eleva-
ram-se a tal patamar? Vale dizer
que, como registro, o sociólogo
Gilberto Freyre afirmou, em So-
brados e Mucambos, que nas pri-
meiras décadas do século pas-
sado o Recife flertava mais com a

Europadoquepropriamentecom
a então provinciana São Paulo e
o “afrancesado” Rio de Janeiro.

Sim, o Recife, com a sua forte
influência judaica e abrigando a
famosa Escola de Direito, osten-
tounoséculopassadodoisciclos
representativos de cinema (dé-
cadas de 20 e 70), movimentos
literários, teatrais, de artes plás-
ticas, enfim, havia efervescência
cultural e cosmopolitismo na-
quela que era considerada a ca-
pital do Nordeste.

Depois, a partir da segunda

O cinema
pernambucano
continua a mostrar
a sua cara, com
curtas e longas que
arrematam prêmios
em festivais
nacionais e
internacionais
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Tatuagem, de Hilton
Lacerda, comprova a
boa fase do cinema
de Pernambuco

metade do século 20, o Recife
tornou-se celeiro de uma forte
cultura política de esquerda, in-
fluenciada pelo Partido Comu-
nista. Não é à toa que as suas
Ligas Camponesas se fizeram fa-
mosas, como também persona-
gens do calibre de Miguel Arraes
e de Dom Hélder Câmera, dois
inimigos da ditadura militar.

Para completar, a partir dos
anos 90 do século passado acon-
teceu um processo de reabilita-
ção das culturas populares: na
terra do frevo, as tradicionais fes-

tas dos maracatus, dos cabocli-
nhos, dos cocos de roda, das ci-
randas, obra dos povos subju-
gados, saem do Pernambuco
profundo e, sem pasteurização,
ganham a cena, ao mesmo tem-
poemqueexplodeomovimento
manguebeat, liderado pelo sau-
doso Chico Science.

Foi embebido em tal caldo
substancioso que moldou-se o
amálgama da Escola do Recife.
E essa geração, a primeira, não
é egressa do Super-8, como
aconteceu com o time de lon-

gas-metragistas que afirmou-se
na última década em Salvador:
era, sim, gente que trabalhava
com suportes de vídeo.

Dois deles, Paulo Caldas e Lírio
Ferreira, aliás, assinam a direção
deBailePerfumado,de1996,que
põe fim a um período de seca de
mais de 20 anos sem se produzir
longas em Pernambuco. Mais: ao
ladodeCarlotaJoaquina,deCarla
Camuratti, o filme marca a re-
tomada do cinema brasileiro,
após o fim da Embrafilme.

Efervescência
Daí em diante, como em um mo-
vimento cinestésico, o que não
havia passa a existir, o que era
frágil se fortalece: por conta do
apoio dos governos locais, atra-
vés de editais regulares, a en-
grenagem se deu em toda a ca-
deia produtiva, criando uma at-
mosfera que uniu vontade de fa-
zer, criatividade no limite da
anarquiaeprofissionalismo,sem
falar das escolas de formação.

E o resultado é que o cinema
pernambucano, como um rolo
compressor,continuaamostrara
suacara,comcurtase longasque
arrematam prêmios em festivais
nacionais e internacionais.

Não necessariamente em or-
dem cronológica, títulos como
Amarelo Manga, Baixio das Bes-
tas e A Febre do Rato, de Cláudio
Assis, Cinema, Aspirinas e Uru-
bus, de Marcelo Gomes, e o ou-
sado Tatuagem, de Hilton La-
cerda, em cartaz, só para citar
alguns, são exemplos da exce-
lência da Escola do Recife.

Para coroar de êxito o vigor e
o talento da Escola do Recife, o
premiadíssimo e indicado do
Brasil ao Oscar de Melhor Filme
Estrangeiro, O Som ao Redor, de
KléberMendonçaFilho,comsua
simplicidade e síntese descon-
certantes, estabelece uma nova
referência de universalidade:
como raramente aconteceu em
sua cinematografia, um filme
brasileiro volta a ser objeto de
discussão e culto no exterior.

CURTAS

Xanddy, Tuca e
Denny com os fãs

Hoje os fãs de Xanndy, Tuca e
Denny têm encontro marcado
com os artistas. Eles estarão, a
partir das 15h, na loja da Cen-
tral do Carnaval do Shopping
Iguatemi, participando de uma
ação do projeto O Melhor Ré-
veillon do Mundo, evento em
que os três tocarão na virada do
ano. Na ocasião, o público po-
derá comprar os acessos para a
festa, tendo os artistas como
atendentes. Esse também é o
último dia para comprar os in-
gressos do Réveillon com pre-
ços do primeiro lote, já que ha-
verá alteração no preço
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Xanddy encontra com os fãs na
Central do Carnaval, Iguatemi

Peça de coreógrafa baiana estreia em SP

A coreógrafa baiana Ana Vitória
terá sua coreografia Vadiando
executada pela primeira vez
amanhã, em ocasião nobre,
com a São Paulo Companhia de
Dança, no Teatro Sérgio Car-
doso, em São Paulo. A estreia
da peça se dará dentro da se-
gunda edição do Ateliê de Co-
reógrafosBrasileiros,queainda
terá a obra Utopia ou o Lugar
que não Existe, de Luiz Fernan-
do Bongiovanni. Figuram tam-
bém as remontagens de Por Vos
Muero, de Nacho Duato, e Pe-
tite Mort, de Jirí Kylián. Criada
em janeiro de 2008 pelo Go-
verno do Estado de São Paulo,

a São Paulo Companhia de Dan-
ça é dirigida por Inês Bogéa,
doutora em Artes, bailarina,
documentarista e escritora.

Vadiando, de Ana
Vitória, com a São
Paulo Companhia
de Dança, está em
cartaz no Teatro
Sérgio Cardoso

George R. R. Martin
tem final alternativo

Uma das séries mais cultuadas
dos últimos tempos, Game of
Thronesestáchegandoàquarta
temporada e se aproximando
daversãoimpressa(AsCrônicas
de Gelo e Fogo), ainda incon-
clusa – o que deixará os pro-
dutores sem material para ba-
sear os roteiros. Em entrevista
à revista Empire, o autor Geor-
ge R.R. Martin disse que já bo-
lou um final alternativo para a
TV: “São dois livros grandes [a
caminho].1500páginasdema-
nuscrito cada. Se tudo der er-
rado, jogo um cometa em Wes-
teros e acabo com tudo”.

WB produz filme do
criador de Calvin

AWarnerBrotherseoator/pro-
dutor Leonardo DiCaprio adqui-
riram os direitos de adaptação
para o cinema do livro A Boy
And His Tiger, de Dan Dollar.
Trata-se de uma biografia
não-autorizada do cartunista
Bill Watterson, criador da cul-
tuada tira em quadrinhos Cal-
vin & Haroldo (Calvin & Hob-
bes, no original). O filme de-
verá se concentrar no início da
carreira de Watterson, com o
sucesso repentino e sua recusa
emlicenciarospersonagenspa-
ra outros produtos. Informa-
ções do site Bleeding Cool.

MOSTRA

Palacete das Artes exibe filmes
que destacam a arquitetura

DA REDAÇÃO

O Cinema no Palacete das Arte,
na Graça, apresenta este mês
uma programação especial, em
homenagem à arquitetura. A
proposta é fazer com que o pú-
blico conheça nove das mais fas-
cinantescidadesdomundoatra-
vés do olhar de famosos arqui-
tetos, revelando os segredos
dos seus traçados, ruas, casas e
monumentos.

As sessões, sempre às 17 ho-
ras, terá abertura, hoje, com o
documentário Arquiteturas do
Mundo: Roma, Berlim e Barce-
lona.Trêsarquitetosderenome,
Odile Decq/Jean-Louis Cohen e
Ricardo Bofil, respectivamente,
passeiam por estas fascinantes
cidades e mostram, com base
em um olhar bastante singular,
características arquitetônicas e
urbanísticas que passam des-
percebidas por quem visita Ro-
ma, Berlim ou Barcelona pela
primeira vez.

Na sexta-feira, no mesmo ho-
rário, será a vez de Arquiteturas

do Mundo: Londres, Xangai e
Manhattan. O arquiteto Jacques
Ferrier apresenta locais pouco
observados da capital inglesa.
Martin Robain, por sua vez,
mostra como Xangai, uma das
maiores cidades de área metro-
politana da China, vem se trans-
formando para ser uma metró-
pole mundial. Já o arquiteto
Pierre David desnuda uma Ma-
nhattan em busca de mais sol e
áreas de lazer.

No dia 11, Arquiteturas do
Mundo apresenta as belas ci-
dades de Paris, Dubai e Rio de
Janeiro. O arquiteto Roland Cas-
tro desvenda uma Paris pouco
conhecida, de espaços verdes.
Roueïda Ayache, também arqui-
teta, apresenta, além de Dubai,
Manama e Doha, três cidades
majestosas do arquipélago de
Bahrein. Por fim, o casal de ar-
quitetos, Elisabeth e Christian
Portzamparc apresentam um
Rio de Janeiro de criações mo-
dernistas de Niemayer e Lúcio
Costa, além da urbanidade de-
sorganizada das favelas.

PROJETO

Muncab dinamiza atividades
com programação especial

LARA PERL

De hoje a sábado, o Museu Na-
cional da Cultura Afro Brasileira
(Muncab) apresenta uma pro-
gramação especial de seminá-
rios, homenagens e debates.

A proposta faz parte do pro-
jeto Acontece no Museu, que
acompanha a consolidação do
equipamento como o primeiro
museu nacional do estado, ain-
da em fase de construção, tanto
das obras físicas como do acervo
histórico e artístico.

“O papel dele é contar a his-
tória do protagonismo dos ne-
gros na formação da cidade e
civilizaçãobrasileira”,explicaJo-
séCarlosCapinan,presidenteda
Sociedade Amigos da Cultura
Afro-brasileira (Amafro).

Buscandodiscutirnãosomen-
te questões relacionadas à cul-
tura afro-brasileira, mas tam-
bémaomuseucomoinstrumen-
to educativo e sua sustentabi-
lidade, a organização convidou
diversos pensadores e represen-
tantes institucionais.

Programação
Todos os eventos são gratuitos e
têm início hoje, com visitas guia-
das para estudantes de escolas
públicas.

Amanhã, a partir das 9 horas,
acontece o seminário Travessias
Negras, cuja abertura homena-
geia o bloco Ilê Ayiê, pelos 40
anos, e Mãe Stella de Oxóssi,
pela cadeira na Academia de Le-
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Visita de jovens com desenvolvimento de atividades no Muncab

tras da Bahia.
Os secretários Albino Rubin

(Secult) e Elias Sampaio (Sepro-
mi), a senadora Lídice da Mata
e Capinan também vão compor
a mesa e, durante todo o dia,
nomes como Cecília Soares, Jor-
ge Portugal, Fernando Guerrei-
ro e Murilo Ribeiro, diretor do
MuseuRodin, irãoparticipardas
discussões.

Sexta, às 17 horas, músicos e
público podem interagir na Con-
versa de Parceiros, com Roberto
Mendes, Jota Veloso, Claudia
Cunha e Juliana Ribeiro.

Para fechar o evento, às 18
horas, cantores negros partici-
pam do Bate Papo Musical.

MUNCAB / RUA DO TESOURO, S/N°, CENTRO

/ DE HOJE A SÁB, VISITAÇÃO DAS 10H ÀS 17H

Até sábado, o
Museu Nacional da
Cultura Afro
Brasileira vai
realizar visitas
guiadas, debates e
seminários com
convidados de
diversas áreas


