
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

EMERSON DYLAN 

 

 

 

 

 

TERRITÓRIO DA CINEFILIA: A MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA E A 

CIDADE DE SÃO PAULO (1977-1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guarulhos 

2021  



1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

EMERSON DYLAN 

 

 

 

 

 

TERRITÓRIO DA CINEFILIA: A MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA E A 

CIDADE DE SÃO PAULO (1977-1983) 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História da Escola de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da Universidade Federal de São 

Paulo, para obtenção do título de Mestre em História. 

Orientador: Prof. Dr. Luis Antonio Coelho Ferla. 

 

 

 

 

 

 

Guarulhos 

2021 

 



2 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DYLAN, Emerson. 

Território da cinefilia: a Mostra Internacional de Cinema e a cidade de São Paulo 

(1977-1983). / Emerson Dylan – Guarulhos, 2021. 

232 f. 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal de São Paulo, Escola 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 2021. 

Orientação: Prof. Dr. Luis Antonio Coelho Ferla 

Título em inglês: Territory of cinephilia: The São Paulo International Film 

Festival and the city (1977-1983) 

1. Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; 2. Festival de cinema; 3. 

Resistência cultural; 4. Ditadura militar; 5. Museu de Arte de São Paulo. 



3 

 

EMERSON DYLAN 

TERRITÓRIO DA CINEFILIA: A MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA E A 

CIDADE DE SÃO PAULO (1977-1983) 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em História da Escola de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas da Universidade Federal de São 

Paulo, para obtenção do título de Mestre em História. 

 

 

 

Aprovado em: 20 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

Prof. Dr. Luis Antonio Coelho Ferla (orientador) 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

 

 

 

Prof.ª Dra. Maria Teresa Mattos de Moraes (titular externa) 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

 

 

Prof.ª Dra. Mariana Martins Villaça (titular interna) 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

 

 

 

Prof.ª Dra. Izabel de Fátima Cruz Melo (suplente) 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho é dedicado a todos meus alunos, pelo tanto 

que me ensinaram. 

Em especial a João Victor Constantino (in memoriam), 

pelo significado da palavra temporão; 

e a Pablo Santana Ribeiro, pelo exemplo de temperança. 
  



5 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço ao professor e “patrão” Luis Ferla, pela orientação e amizade nesses últimos 

anos. Considero que assistir a suas aulas na disciplina de História Contemporânea III, lá no 

outro planeta que era o ano de 2014, marcou profundamente todos os caminhos que eu segui 

posteriormente e foi uma honra ter tido a sua companhia em parte desse trajeto; “mestre, meu 

mestre querido; só seria como tu se tivesse sido tu”. À professora Mariana Villaça agradeço as 

contribuições na banca de qualificação e todo apoio concedido em minha formação acadêmica. 

À Tetê Mattos sou grato pela generosa participação na banca de qualificação e pela iniciativa 

do Grupo de Pesquisa de Festivais Audiovisuais, que apesar de ter surgido há tão pouco tempo, 

provocou tanto efeito neste trabalho. A todos os colegas que compõem esse Grupo, meu muito 

obrigado; com certeza, foi um dos melhores acontecimentos de 2020. 

Devo gratidão aos funcionários do Centro de Pesquisas do Museu de Arte de São 

Paulo; da biblioteca da Cinemateca Brasileira (verdadeiros guerreiros que merecidamente 

receberam o Prêmio Humanidade na 44ª edição da Mostra); e do Arquivo Público do Estado 

de São Paulo pelo gentil atendimento. Alguns amigos historiadores foram cruciais na 

elaboração desta pesquisa. Alice Reis me forneceu notificações exclusivas quando encontrava 

alguma novidade em seu trabalho de catalogação do arquivo do MASP; Roger Camacho fez 

leituras generosas e sugestões imprescindíveis na elaboração do texto; Monaliza Caetano 

elaborou de forma brilhante os mapas que compõem esta dissertação; Thais Craveiro me tirou 

dúvidas relevantes sobre cinema oriental; André Santoro (leia-se Ed) e Orlando Guarnier me 

ajudaram muito a clarear os horizontes. Que sorte ser amigo dessa rapaziada boa onda! A todos 

os demais companheiros de dentro e de fora da Unifesp, um amplo agradecimento, sem 

especificidades para fugir do risco do esquecimento, mas consciente de que cada um que 

importa sabe que está aqui. 

Aos alunos, alunas e colegas das ETECs de Cidade Tiradentes, São Mateus e Albert 

Einstein, um agradecimento especial. Minha experiência docente no Centro Paula Souza foi 

contemporânea à realização desta pesquisa e a vivência com vocês me ensinou sobre a vida 

mais que qualquer livro. A toda minha família transmito o agradecimento geral pela presença 

e pelo constante incentivo aos estudos. Por fim, meus débitos são infinitos, tal qual o meu amor 

a Bruna Pitteri, minha companheira, leitora, revisora – responsável pelos principais ajustes que 

muito melhoraram este texto – e amada amante; enfim, financiadora espiritual desta pesquisa. 



6 

 

Esta dissertação foi escrita durante a pandemia de Covid-19. As medidas de 

distanciamento social provocaram em mim certa ambiguidade. Ao mesmo tempo em que a 

privação das relações humanas “em três dimensões” e das atividades que eu mais gosto (ir ao 

cinema, em primeiro lugar) me trouxe agonias indescritíveis, o isolamento me possibilitou 

concluir este trabalho. Iniciada em 2018, esta pesquisa não contou com amparo financeiro e 

não foram poucos os momentos em que a desistência despontou em meu horizonte de 

expectativas. Apesar de todos os percalços de se dividir o tempo entre a pesquisa, a docência 

e as dificuldades de vida em tempos obscuros e pandêmicos, aqui está o trabalho finalizado. 

Para além de um título em minha formação individual, espero que esta dissertação possa 

contribuir de alguma forma para pesquisas futuras; e fico na torcida para que a Mostra 

Internacional de Cinema de São Paulo seja objeto de muitas investigações científicas. 

  



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ainda bem que o cinema existe. Sem o cinema 

ninguém ia poder fingir os estados de equilíbrio e 

normalidade. O cinema é a conquista e a colonização 

do universo inconsciente.” 

 

Leon Cakoff. 
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RESUMO 

Há mais de quarenta anos a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo se destaca como 

um dos principais festivais de cinema do Brasil. Fundada pelo jornalista e crítico de cinema 

Leon Cakoff em 1977, quando o país estava sob o regime militar, a Mostra esteve 

diretamente ligada ao Museu de Arte de São Paulo (MASP) durante suas sete primeiras 

edições, até o ano de 1983. Nesse período, enfrentou a censura política do regime e a 

chamada “censura do mercado” ao exibir filmes de diferentes países e linguagens, 

caracterizando-se como um evento de resistência cultural. Esta dissertação investiga a 

atuação da Mostra Internacional de Cinema em seu primeiro septênio e a relação que acabou 

criando com a cidade de São Paulo. Utilizando a documentação do acervo da Mostra, 

disponível no Centro de Pesquisas do MASP, além de fontes consultadas em outras 

instituições, o trabalho se insere no recente campo de estudo acadêmico sobre festivais de 

cinema. São abordados aspectos como a trajetória profissional de Leon Cakoff, os objetivos 

e alcances da Mostra e as relações que o festival teceu com seu território, através dos espaços 

de sociabilidade cinéfila que ajudou a consolidar na cidade de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; festivais de cinema; Museu 

de Arte de São Paulo; Leon Cakoff. 
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ABSTRACT 

For over forty years the São Paulo International Film Festival (Mostra) has stood out as one 

of the main film festivals in Brazil. Founded by journalist and film critic Leon Cakoff in 

1977, when the country was under the military regime, the Mostra was directly linked to the 

São Paulo Art Museum (MASP) during its first seven editions until 1983. During that period, 

it faced the regime's political censorship and the so-called "market censorship" by showing 

films from different countries and languages, characterized as an event of cultural resistance. 

This dissertation investigates the performance of the São Paulo International Film Festival 

in its first septennium and the relationship it ended up creating with the city of São Paulo. 

Using the documentation of the Mostra's collection, available at the MASP Research Center, 

in addition to sources consulted in other institutions, the work falls within the recent field of 

academic study on film festivals. Aspects such as Leon Cakoff's professional trajectory, the 

objectives and scope of Mostra and the relations that the festival has woven with its territory, 

through the spaces of cinematic sociability that it has helped to consolidate in the city of São 

Paulo, are discussed. 

 

Keywords: São Paulo International Film Festival (Mostra); film festivals; São Paulo Art 

Museum (MASP); Leon Cakoff. 
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INTRODUÇÃO 

A 44ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo aconteceu entre 22 de 

outubro e 4 de novembro de 2020 quase integralmente online1. Foram apresentados 198 filmes 

de 71 países, um número inferior à edição do ano anterior, que apresentara 327 filmes de 52 

países. A queda no número de títulos e a realização do evento online, pela primeira vez em sua 

história, decorreram da pandemia de Covid-19 que assolou o mundo durante o último ano em 

que esta pesquisa foi realizada. As medidas adotadas para a contenção do vírus, como restrição 

de circulação e isolamento social, provocaram mudanças drásticas no comportamento e 

abalaram o mercado mundial de cultura. O campo do cinema foi um dos mais afetados, com 

diferentes efeitos na produção, distribuição e exibição de filmes. Por sua vez, os festivais de 

cinema ao redor de todo o planeta entraram em um “estado de suspensão”, sendo cancelados, 

adiados, ou se adaptando a uma edição virtual, como foi o caso da Mostra2. 

A realização do evento em tais condições foi divulgada na imprensa como um ato de 

resistência3. No editorial da edição, assinado pela diretora da Mostra, Renata de Almeida, 

anunciava-se a expetativa de que o evento fosse “um pouco como a fumaça do incenso que, 

em tantas religiões e cultos, simboliza o alento, a purificação e a cura.” 4 Os discursos de 

resistência e de uma possibilidade de alento através de uma seleção que apresenta um vasto 

panorama do cinema mundial remetem aos primórdios do festival. Há quarenta e quatro 

anos, a Mostra se criou a partir de uma proposta de abrir-se como “uma janela para o 

mundo”, furando bloqueios culturais e enfrentando as censuras política e comercial. Como 

pode ser visto na contemporaneidade, algumas dessas premissas permanecem sendo usadas 

para se discorrer sobre o evento. 

 
1 Os filmes da programação foram exibidos em uma plataforma de streaming exclusiva do festival. Também 

foram realizadas sessões em dois cinemas drive-in, inaugurados na cidade de São Paulo durante os meses de 

quarentena para a contenção da pandemia de Covid-19. 
2 Para reflexões acerca dos festivais de cinema em meio à pandemia de Covid-19, ver: COSTA, Juliana. “Na 

beira do possível: festivais de cinema em tempos pandêmicos”. Cine Festivais, 18/08/2020. Disponível em: 

<https://cinefestivais.com.br/na-beira-do-possivel-festivais-de-cinema-em-tempos-pandemicos/> Acesso em: 

dezembro de 2020; SALTI, Racha. Do not go gentle into that good night: film festivals, pandemic, aftermath. 

Film Quarterly (2020) 74 (1): 88–96; e DE VALCK, Marijke; DAMIENS, Antoine. “Film festivals and the 

first wave of COVID-19: Challenges, opportunities, and reflections on festivals’ relations to crises”. In: 

NECSUS: European Journal of Media Studies. Jg. 9 (2020), Nr. 2, S. 299–302. 
3 Leandro Sanchez. “Mostra de Cinema de SP resiste a ano de adversidades com versão enxuta e online” Folha 

de S. Paulo, 10/10/2020. Além da pandemia, a matéria, que conta com uma entrevista com a diretora do evento, 

Almeida, aponta o desgaste na relação do governo federal com o setor cultural e a perda consistente de patrocínios. 
4 Editorial. 44ª Mostra (2020). Disponível em: <https://44.mostra.org/editorial> Acesso em: dezembro de 2020. 

Renata de Almeida faz referência ao cartaz da edição, assinado pelo cineasta chinês Jia Zhangke, que trazia 

uma fotografia de um acendedor de incensos executando sua função. 
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Esta investigação se detém sobre as primeiras sete edições da Mostra, que perfazem 

os anos de 1977 e 1983. O recorte se justifica, em primeiro lugar, pelo fato de o evento, neste 

momento, ser vinculado ao Museu de Arte de São Paulo (MASP). Um segundo ponto a ser 

considerado é o contexto político do período, marcado pelos anos finais do regime militar 

brasileiro5. O papel censório desempenhado pelo regime ditatorial é um dos pontos cruciais 

que estimularam a realização de um evento com propósitos de resistência cultural6. Já o lugar 

ocupado pelo Museu na diplomacia da época possibilitou o desenvolvimento das atividades. 

Desta forma, as dinâmicas assumidas pela Mostra em seu primeiro septênio foram bastante 

particulares e possibilitam uma análise mais detida7. 

O principal nome à frente da Mostra é o de Leon Cakoff. Formado em sociologia, 

Cakoff atuou como jornalista crítico de cinema antes de assumir, em 1974, o Departamento 

de Cinema do MASP, onde programou uma série de ciclos de filmes que marcaram época. 

Em 1977, por ocasião do aniversário de 30 anos do Museu, foi convidado pelo diretor da 

instituição, Pietro Maria Bardi, a organizar uma programação especial. Mobilizando sua 

experiência de crítico que tivera contato com outros festivais no Brasil e no mundo, Cakoff 

acabou organizando uma mostra não competitiva de filmes a qual batizou de Mostra 

Internacional de Cinema de São Paulo. Através de negociações diplomáticas auspiciadas 

pelo MASP, o evento conseguiu apresentar uma leva de filmes inéditos no país e 

instantaneamente conquistou respaldo do público, permitindo a sua continuidade. 

Nos anos seguintes, a Mostra não só se manteve, como se ampliou. O número de 

títulos apresentados e países participantes cresceu a cada edição, tanto quanto o alcance de 

público e a boa recepção na imprensa. Aos poucos, a Mostra tomou proporções que 

extravasaram o espaço do MASP e passou, assim, a ocupar outras salas de cinema na cidade 

 
5 Utiliza-se neste trabalho a terminologia “regime militar” em diálogo com a produção do historiador Marcos 

Napolitano, que o define como “um regime complexo, aparentemente contraditório em suas políticas, que 

mobilizou vários tipos e graus de tutela autoritária sobre o corpo político e social, articulando um grande 

aparato legal-burocrático para institucionalizar-se, aliado à violência policial-militar mais direta”. 

NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p. 12 
6 Marcos Napolitano identifica o campo da resistência como “conflituoso, plural e, muitas vezes, errático, uma 

vez que não obedece a uma trajetória de sentido predeterminada pela vontade de resistir ideologicamente 

guiada.” Abordando especificamente a questão da resistência cultural no regime militar brasileiro, o autor 

lembra que “a cultura desempenhou um papel importante na configuração de uma identidade coletiva de 

oposição ao regime militar, sobretudo entre os jovens de classe média escolarizada.” NAPOLITANO, Marcos. 

Coração civil: a vida cultural brasileira sob o regime militar (1964-1985) – ensaio histórico. São Paulo: 

Intermeios, 2017, p. 38; 48. 
7 Influenciou na definição do recorte o acesso à portentosa documentação da Mostra relativa ao período, que 

se encontra no Centro de Pesquisas do MASP. 
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de São Paulo. Sempre organizado nos meses de outubro, o evento de Cakoff logo se tornou 

uma tradição na cidade e desempenhou um papel de destaque na formação de públicos 

cinéfilos da época. 

Na atualidade, a Mostra, além de ser um dos principais eventos do calendário cultural 

de São Paulo8, é considerada um dos maiores festivais de cinema do país. Entretanto, é um 

tema que praticamente não foi abordado em estudos acadêmicos9. Esta dissertação é um 

desdobramento de uma pesquisa iniciada há cinco anos, que tenta sanar o ineditismo em 

torno deste objeto de pesquisa. O primeiro resultado apareceu em 2017, com a monografia 

de conclusão de curso em História que intentou compreender a sociogênese da Mostra 

Internacional de Cinema em seus primeiros anos10. Perpassado o primeiro desafio de se 

compreender as principais características do evento que determinaram a sua criação e 

permanência, surgiu a questão norteadora do presente trabalho: investigar o papel exercido 

pela Mostra em diversas frentes e compreender quais relações ela criou com sua cidade natal, 

permitindo a concretização do evento e sua continuidade pelas décadas seguintes. 

Apesar do ineditismo acerca do objeto, esta investigação se insere em uma linha de 

trabalho que vem se desenvolvendo nos últimos anos: o estudo sobre festivais de cinema. É 

recente a proliferação de trabalhos dedicados às mostras e festivais cinematográficos de 

forma geral; mais ainda no que tange à historiografia. Apesar de existirem alguns raros 

trabalhos produzidos no século passado11, as principais pesquisas passaram a ser feitas 

somente a partir de 2007, com a publicação do livro da pesquisadora holandesa Marijke de 

 
8 No último ranking dos maiores eventos da cidade – divulgado em 2009 pela São Paulo Turismo (SPTuris), 

relativos ao ano anterior – a Mostra figurava na sétima posição, responsável por trazer um público estimado 

em 200 mil pessoas. Apesar de este ranking não ser mais disponibilizado, a Mostra sempre aparece no material 

de divulgação de Turismo na cidade de São Paulo, publicado anualmente pela SPTuris. 
9 As investigações que abordam um pouco mais detidamente a Mostra não a tiveram como objeto principal de 

análise. Em geral, são trabalhos que analisam o público do festival e se debruçam sobre um número limitado 

de edições ocorridas na contemporaneidade. Entre os trabalhos, podem ser citados: ALMEIDA, Heloisa 

Buarque de. “Janela para o mundo: representações do público sobre o circuito de cinema de São Paulo”. In:  

MAGNANI, José Guilherme C.; TORRES, Lilia de Lucca. Na metrópole: textos de antropologia urbana. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; FAPESP, 2008, p. 159-195; JORGE, Marina Soler. Cinefilia 

contemporânea: A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e seu público. In: Comunicação e Sociedade 

(Online). p. 33-58, 2014; e REPA, Marcus; COSTA, Carolina de Lima. Caleidoscópio do Mundo: crônicas da 

Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. In: Ponto Urbe [Online], 19 | 2016. Nenhum desses trabalhos 

provém da área de História. 
10 DYLAN, Emerson. Exibir é resistir: Os primeiro anos da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 

(1977-1983). 2017. 85 f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em História) – Universidade Federal 

de São Paulo, Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, 2017. 
11 Podem ser citados os artigos de André Bazin (1955), Bill Nichols (1994) e no caso brasileiro, o livro de 

Miriam Alencar, O cinema em festivais e os caminhos do curta-metragem no Brasil, de 1978. 
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Valck, Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia12. Segundo a 

professora da Universidade do País Basco, Aida Vallejo, que em 2014, realizou um 

levantamento sobre os estudos acadêmicos de festivais de cinema, a obra de De Valck foi 

responsável por um salto qualitativo na metodologia de pesquisa e logo se tornou referência 

obrigatória na bibliografia sobre esses eventos.13 

A contribuição que De Valck trouxe é a compreensão desses eventos como espaços 

privilegiados para uma análise sobre a circulação de filmes e a apreciação por parte dos 

públicos. Por serem eventos temporários, as dinâmicas que marcam a existência das mostras 

e dos festivais se diferem das lógicas de mercado e conferem uma característica festiva. 

Assim, por meio de suas particularidades, os festivais envolvem economia, cultura e 

sociabilidade, exigindo uma abordagem epistemológica flexível14. 

Desde então, os estudos sobre festivais de cinema despontaram ao redor do planeta. 

Em 2008, Marijke De Valck e a pesquisadora Skadi Loist organizaram o Film Festival 

Research Network (FFRN)15, uma plataforma internacional para estudiosos que trabalham e 

se interessam por festivais cinematográficos. Essa plataforma apresenta uma vasta e 

atualizada bibliografia sobre festivais e organiza periodicamente eventos internacionais16. A 

FFRN revela uma produção bastante interdisciplinar e, desta forma, a historiografia também 

se faz presente, com uma produção ascendente nos últimos anos; é o caso de serem citadas 

as pesquisas de Caroline Moine, Stefano Pisú e Anaïs Fléchet17. 

No Brasil, somente na última década apareceram trabalhos acadêmicos que se 

debruçaram sobre os festivais. É o caso das teses de Doutorado em Antropologia Social de 

 
12 DE VALCK, Marijke. Film Festivals: from european geopolitics to global cinephilia. Amsterdam: 

Amsterdam Univ. Press, 2007 (A). 
13 VALLEJO, Aida. “Festivales cinematográficos: En el punto de mira de la historiografía fílmica.” Festivales 

cinematográficos. Spec. Issue of Secuencias: Revista de Historia del Cine 39. Ed. Aida Vallejo. 2014. 
14 DE VALCK, Marijke (2007 A). Op. cit., p. 18. 
15 O FFRN está disponível no website <http://www.filmfestivalresearch.org/>. Acesso em: dezembro de 2020. 
16 O último evento organizado pelo FFRN foi a Conferência Internacional de Estudos Fílmicos “Reframing 

Film Festivals: histories, economies, cultures”, realizado na cidade de Veneza em fevereiro de 2020. O evento 

teria uma segunda parte, a ser realizada em março do mesmo ano na cidade de Bari; por conta da pandemia de 

Covid-19, acabou sendo cancelado. 
17 Respectivamente, os livros publicados a partir das teses de doutorado: MOINE, Caroline. Cinéma et guerre 

froide: Histoire du festival de films documentaires de Leipzig (1955-1990) Paris: Publications de la Sorbonne, 

2014; PISU, Stefano. Stalin a Venezia: L’Urss alla Mostra del cinema fra diplomazia culturale e scontro 

ideologico (1932-1953). Soveria Mannelli: Rubbettino, 2013; e o livro com diversos artigos recentes, 

organizado por Anaïs Fléchet e outros pesquisadores franceses: FLÉCHET, Anaïs; GOETSCHEL, Pascale; 

HIDIROGLOU, Patricia; JACOTOT, Sophie; MOINE, Caroline; VERLAINE, Julie. Une histoire des 

festivals: XXe-XXIe siècle. Paris, Publications de la Sorbonne, 2013. 
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Marco Aurélio Silva18, que estudou o Festival Mix Brasil da Diversidade Sexual, realizado 

na cidade de São Paulo; e de Administração, defendida por João Pedro dos Santos Fleck19, 

que realizou um estudo comparado dos festivais Fantastic Fest, realizado na cidade norte-

americana de Austin e o Fantaspoa – Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre. Na 

historiografia brasileira, a dissertação de Mestrado de Izabel de Fátima Cruz Melo20 é um 

caso ímpar. A autora pesquisou, a partir de documentação oficial, as sete primeiras edições 

da Jornada de Cinema da Bahia, empreendidas entre 1972 e 1978 e buscou compreender 

como esse importante evento soteropolitano atuou frente aos debates cinematográficos da 

época e fomentou a gestação de uma nova geração de cinéfilos e cineastas durante o regime 

militar brasileiro. 

À essa bibliografia inicial se somam as produções realizadas no último triênio, que 

oxigenaram as pesquisas acerca de festivais nas ciências humanas e contribuíram 

incomensuravelmente com o desenvolvimento desta pesquisa.21 No campo da 

historiografia, em 2019, a pesquisadora Juliana Muylaert Mager defendeu, pela 

Universidade Federal Fluminense, uma tese de Doutorado sobre a relação entre filmes 

documentários, memória e usos públicos do passado a partir de dois importantes festivais 

de cinema brasileiros: o É tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários e o 

Recine – Festival Internacional de Cinema de Arquivo22. Utilizando documentação oficial 

dos festivais, como catálogos, arquivos digitais, cartazes, livros e filmes; e sobre os 

festivais, como críticas e outros materiais de imprensa, a autora analisou esses eventos a 

partir de recorte temporal que se estende entre os anos de 1996 e 2014. Na análise, Mager 

se debruça sobre a relação que esses dois eventos tiveram com as transformações do 

 
18 SILVA, Marcos Aurélio da. Territórios do desejo: performance, territorialidade e cinema no Festival Mix 

Brasil da Diversidade Social. 2012. 370 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 
19 FLECK, João Pedro dos Santos. Consumo fanático: uma análise exploratória nos festivais de cinema 

fantástico. 183 f. Tese (Doutorado em Administração) – Escola de Administração, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. 
20 MELO, Izabel de Fátima Cruz. Cinema é mais do que filme: uma história do cinema baiano através das 

Jornadas de Cinema da Bahia nos anos 70. 119p. Dissertação (Mestrado em História Social). Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2009. Este trabalho foi publicado em 

2016 pela Editora da UFBA; a referência do livro será indicada posteriormente nesta dissertação. 
21 As três pesquisadoras que serão citadas a seguir integram o Grupo de Pesquisa de Festivais Audiovisuais, do 

qual o autor faz parte. O grupo de pesquisadores começou a se reunir em agosto de 2020 e manteve reuniões 

mensais pelo decorrer do semestre. Na última reunião do ano, ocorrida em dezembro de 2020, tive a 

oportunidade de apresentar a versão prévia de um dos capítulos desta dissertação, que foi debatida entre os 

colegas. As contribuições que este e os demais encontros do grupo proporcionaram são infindas. 
22 MAGER, Juliana Muylaert. É tudo verdade: cinema, memória e usos públicos da história. 2019. 221 f. Tese 

(Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2019. 
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audiovisual no Brasil nas últimas décadas e como eles se inserem enquanto instâncias de 

produção, circulação e debate da história pública. 

Maria Teresa Mattos de Moraes – ou Tetê Mattos, como a pesquisadora assina todos 

seus trabalhos publicados –, em sua tese de Doutorado em Comunicação23  analisou a relação 

intrínseca existente entre a cidade do Rio de Janeiro e o Festival do Rio, criado em 1999 a 

partir da junção de dois eventos já existentes: o Rio Cine Festival e a MostraRIO. Para a autora, 

que já vinha de uma produção anterior e participou ativamente da organização de festivais de 

cinema24, o Festival do Rio e a cidade que o abriga são indissociáveis em toda sua gênese e 

isso fica perceptível na vasta documentação utilizada. Enquanto o Festival do Rio aparece na 

cidade do Rio de Janeiro ocupando territórios de interesse, como um conector para um projeto 

urbano que visava a transformação da capital fluminense em uma cidade global e 

glamourizada, a cidade do Rio de Janeiro aparece no Festival do Rio em diferentes tipos de 

comunicação visual do evento, como na marca, nas peças gráficas, na vinheta e no troféu e, 

ainda, nos filmes selecionados, proporcionando assim diferentes discursos sobre a cidade. 

Por fim, a tese de Doutorado em Sociologia de Bianca Salles Pires25 tem uma relação 

muito próxima com o presente trabalho. Abarcando uma periodização ampla, que vai desde os 

primórdios do cineclubismo no Brasil, na década de 1920, até o estudo de caso de festivais 

contemporâneos, a pesquisadora buscou compreender como se deu formação de públicos 

cinéfilos e as transformações dos circuitos paralelos de exibição. Em seu trabalho, destaca-se 

o papel desempenhado pelos museus brasileiros a partir da década de 1950 na consolidação 

do cinema e as experiências de festivais que surgiram a partir de iniciativas de instituições 

como os Museus de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) e do Rio de Janeiro (MAM-RJ) 

e o Museu de Arte de São Paulo (MASP). 

 
23 MORAES, Maria Teresa Mattos de. O Festival do Rio e as configurações da cidade do Rio de Janeiro. 

2018. 236 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 
24 Mattos assina os importantes capítulos de livros “O papel dos festivais de cinema no Brasil: um diagnóstico 

do setor”, de 2010 e “Festivais pra quê? Um estudo crítico sobre festivais audiovisuais brasileiros”, de 2013. 

A autora também atuou à frente do Araribóia Cine – Festival de Niterói, entre 2002 e 2013 e exerceu atividade 

de curadoria em diversos festivais pelo país. Informações obtidas no Lattes da autora. MATTOS, Tetê. 

Currículo do sistema currículo Lattes. Disponível em: < http://lattes.cnpq.br/7032096320670663>. Acesso em: 

dezembro de 2020. 
25 PIRES, Bianca Salles. A formação de públicos cinéfilos: circuitos paralelos, museus e festivais 

internacionais. 2018. 341 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019. 



21 

 

Além da relevância da análise sobre os públicos, a autora ajudou a romper o 

ineditismo de abordagens sobre a Mostra. A pesquisadora realizou estudos de caso nas 

edições de 2015, 2016 e 2017 do Festival do Rio e da Mostra de São Paulo e trabalhou com 

fontes documentais sobre ambos os eventos. Assim, Pires perfez a pesquisa nos arquivos que 

ajudaram a elaborar a presente dissertação, proporcionando novas reflexões que muito 

contribuíram com a elaboração desta pesquisa. O diálogo entre as duas investigações fica 

explicitado no número de vezes que o trabalho de Bianca Pires é citado no decorrer do texto. 

Essa recente bibliografia concede um aporte teórico-metodológico para se trabalhar a 

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo enquanto, de fato, um festival internacional de 

cinema26. Filia-se aqui, tal qual colocado por Izabel de Fátima Cruz Melo, “a uma compreensão 

de história do cinema na qual a atividade cinematográfica se desdobra e se espraia por diversos 

caminhos e atividades além do próprio filme”27. Deste modo, o cinema é abordado em uma 

forma mais ampla, como uma prática cultural e um fator social e, portanto, descarta-se a análise 

fílmica como único meio de se trabalhá-lo28. 

Feito esse panorama no qual a presente investigação se insere, objetiva-se aqui 

compreender os seguintes pontos que marcaram a Mostra em seus primeiros anos. Em primeiro 

lugar, retomam-se alguns aspectos, discutidos anteriormente na monografia, que situaram a 

estruturação desse evento enquanto um festival de cinema, desta vez, aprofundando-se na 

relação com sua instituição sede, o MASP. Para isso, serão investigados os primórdios do Museu 

com alguns questionamentos acerca de seu desenvolvimento na cidade de São Paulo e do papel 

que o cinema teve em sua história. Nesse primeiro momento, intenta-se esclarecer como a 

Mostra nasceu e cresceu tão exponencialmente em suas sete primeiras edições; como se deram 

suas atividades diplomáticas; quais eram seus objetivos iniciais e quais foram seus alcances; e 

quais discursos mobilizaram sua existência, e de que forma eles eram apresentados. 

 
26 Apesar de ter sido batizado como Mostra justamente para se diferenciar das experiências de festivais 

organizados anteriormente, o evento assume características inerentes ao que se compreende hoje como festival 

de filmes. 
27 MELO, Izabel de Fátima Cruz. Cinema, circuitos culturais e espaços formativos: novas sociabilidades e 

ambiência na Bahia (1968-1978) 2018. 224 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo, 

Escola de Comunicações e Artes, São Paulo, 2018, p. 15. 
28 Dialoga-se aqui com os seguintes trabalhos: BAECQUE, Antoine de. Cinefilia: invenção de um olhar, 

história de uma cultura (1944-1968). São Paulo: Cosac Naify, 2010; LAGNY, Michèle. Cine e historia: 

problemas y métodos en la investigación cinematográfica. Barcelona: Bosch, 1997; TURNER, Graeme. 

Cinema como prática social. São Paulo: Summus, 1997. Especificamente entre os estudiosos de festivais de 

cinema, Izabel de Fátima Cruz Melo, Caroline Moine e Andreas Kötzing dissertaram sobre essa questão na 

introdução de seus respectivos trabalhos. 
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Em seguida, intenta-se verificar os desdobramentos da relação existente entre a 

Mostra e a própria cidade de São Paulo. Cosmopolita, a capital paulista funcionou como um 

ponto de confluência cinematográfica desde os primórdios do século XX, abrigando 

importantes espaços que remetem à sétima arte, desde produtoras cinematográficas, até 

emblemáticas salas de exibição, passando pela organização de alguns festivais de cinema. A 

Mostra é fruto dessa característica urbana. Entretanto, o momento no qual o empreendimento 

de Leon Cakoff desponta é marcado justamente por uma mudança na territorialização dos 

espaços de cinefilia de São Paulo, causada pelo fechamento de salas de cinema no centro da 

cidade; pela abertura de complexos de cinema em shopping centers localizados em outros 

bairros; e pelo surgimento de novos hábitos de consumo fílmico com a proliferação dos 

aparelhos de televisão e o aparecimento de outras mídias. Apesar desses fatores, o festival 

do MASP se inseriu como um importante espaço de sociabilidade cinéfila. 

Para tal análise, recorre-se a uma abordagem interdisciplinar, como visto, 

predominante nos estudos de festivais de cinema. Mas, acima de tudo, por se tratar de uma 

investigação histórica, foi levantado um escopo documental em diferentes acervos. Foram 

trabalhados para a construção desta pesquisa a documentação oficial das sete primeiras 

edições da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, presente no Centro de Pesquisa 

do MASP, como catálogos e cartazes; demonstrativos de ingressos e fichas de assinatura do 

público; memorandos e correspondências do Departamento de Cinema. Também no MASP 

e em acervos digitais, matérias e artigos de diferentes periódicos sobre as edições da Mostra. 

Do Arquivo Público do Estado de São Paulo, relatórios do Departamento Estadual de Ordem 

Política e Social (DEOPS) de São Paulo, que monitorava a atividade da Mostra. Além desses 

documentos sobre o evento em si, também mereceu análise a produção crítica de Leon 

Cakoff, anterior a seu ingresso no MASP. Seus escritos, publicados nos Diários Associados, 

foram acessados a partir da Hemeroteca Digital Brasileira e sua leitura ajuda a construir a 

concepção de cinema que o levou a dirigir o Departamento de Cinema do MASP e, 

posteriormente, organizar a Mostra Internacional. Fontes de outra natureza, como entrevistas 

e depoimentos de Cakoff e um documentário audiovisual sobre a Mostra, ajudaram a 

construir o aporte documental. 
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Entre os principais materiais de análise está o livro Cinema sem fim29, publicado em 

2007, por ocasião do trigésimo aniversário da Mostra. Escrito pelo próprio Leon Cakoff sem 

um rigor acadêmico, a obra conta a história da Mostra sob a perspectiva de seu criador, que 

se utiliza de uma narrativa memorialista e apaixonada, em que cada capítulo aborda uma 

edição do festival. Até o despontar das recentes pesquisas, esta era a única obra de referência 

sobre a Mostra30, mas, pelas suas características autobiográficas, deve ser analisada com um 

cuidado crítico. O livro não deixa de fornecer um ponto de vista do fundador e diretor do 

objeto aqui estudado. Farto em imagens e reproduções de documentos, foi através de sua 

leitura que se chegou ao Acervo disponível no MASP. 

Através da documentação levantada e do referencial bibliográfico, busca-se 

entrelaçar os diversos pontos que compõem uma radiografia possível da Mostra e de seus 

alcances. E essa colcha formada por retalhos conceituais como cinefilia, resistência cultural 

e territorialidade perpassa uma concepção na qual os festivais de cinema são uma experiência 

de cidade e uma experiência de comunicação, que constituem importantes espaços de 

sociabilidades e de trocas simbólicas31. Analisar a Mostra Internacional de Cinema de São 

Paulo enquanto um objeto de pesquisa histórica permite mobilizar aspectos sócio-históricos 

para compreender o período entre o final da década de 1970 e o início da década de 198032. 

Entre esses aspectos, é possível entender a Mostra como um lugar de resistência cultural e 

de relações diplomáticas em meio aos anos finais do regime militar brasileiro e, ainda, como 

um espaço de sociabilidade cinéfila na cidade de São Paulo. 

Ao ser compreendido como um festival de cinema, é possível localizar a Mostra em 

um ponto específico do desenvolvimento histórico desses eventos proposto por Marijke De 

Valck e reformulado por Ainda Vallejo. Em sua periodização, a autora holandesa apresenta 

três momentos distintos, marcados tanto por diferentes papeis desempenhados pelos 

festivais, quanto por suas estratégias de programação. No primeiro momento, que se inicia 

com a criação do Festival de Veneza, em 1932, e dura até a interrupção do Festival de Cannes 

 
29 CAKOFF, Leon. Cinema sem fim: a história da Mostra. 30 anos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo, 2007. 
30 Algo comum na bibliografia sobre festivais de cinema. Aida Vallejo comenta que até poucos anos atrás, as 

produções sobre festivais se resumiam a livros dos próprios eventos, organizados em ocasiões específicas, 

como aniversários, o que configurava um caráter promocional. VALLEJO, Aida. Op. cit., p. 14. 
31 MORAES, Maria Teresa Mattos de. Op. cit., p. 16-17. 
32 Caroline Moine lembra que a análise da história cultural de festivais de cinema possibilita destacar a 

importância das escalas espaciais e temporais desses eventos, pois eles interligam níveis nacionais e 

internacionais da política cultural. MOINE, Caroline. Op. cit., p. 18. 
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em maio de 1968, os festivais se erigiram como espaços de negociação diplomática 

controlados por instâncias governamentais. No segundo período, que se inicia após a 

turbulência política de 1968 e perdura até meados dos anos 1980, programadores 

independentes assumiram o controle dos festivais, se caracterizando como protetores da arte 

cinematográfica e facilitadores da indústria do cinema33. Por fim, o terceiro período proposto 

por De Valck se estende dos meados dos anos 1980 até a década de 2000 e testemunhou a 

proliferação dos festivais a nível global, suas respectivas profissionalização e 

institucionalização, além da formação de um circuito internacional. Aida Vallejo 

complementa essa periodização com um quarto momento, surgido a partir da década de 

2000, em que despontaram festivais na periferia do circuito e que se situam à sua margem, 

promovendo a exibição de filmes em uma diversidade de formatos, temáticas e narrativas, 

sem expectativa de retorno financeiro ou midiático.34 

Deve se considerar que as autoras formularam essa periodização a partir de uma 

perspectiva europeia, compreendendo festivais de cinema como uma experiência nascida e 

expandida a partir da Europa. Entretanto, como se verá no desenvolvimento desta dissertação, 

a Mostra se adequa à periodização justamente por surgir de uma iniciativa individual, de um 

programador, Leon Cakoff, que atuava em uma instituição não governamental, o MASP. 

Diferente das experiências anteriores de eventos organizados no país, com amparo 

governamental e com privilégios voltados mais ao caráter festivo do que à programação em 

si, sua Mostra se detinha à defesa de uma cinematografia ampla e diversa e se alçava a intentos 

de resistência contra a censura do Estado e contra a censura do mercado. 

Um ponto observado durante a pesquisa é que a Mostra não foi uma iniciativa isolada, 

nem surgiu de um vácuo completo. Antes de mais nada, é fruto de uma configuração 

territorial marcada pelo espalhamento de salas de cinema de arte e cineclubes na cidade de 

São Paulo, que vinha acontecendo desde meados da década de 1950. Nesse sentido, ela se 

insere como uma consequência de um processo anterior. Ao mesmo tempo, a Mostra se 

tornou a mais relevante das atividades de cinema da capital, “possibilitando a intensificação 

 
33 Em um texto de 2012, a autora revisitou essa periodização e passou a considerar a organização da Mostra 

Internazionale del Nuovo Cinema, organizada na cidade italiana de Pesaro, em 1965, como um marco na 

transformação dos festivais, em que a curadoria passou a desempenhar um papel de destaque. O Festival de 

Pesaro passou, assim, a ser o marco inicial da segunda fase do desenvolvimento histórico dos festivais de 

cinema, denominado de “Era dos Programadores”. DE VALCK, Marijke. Finding Audiences for Films: 

Programming in Historical Perspective. In: RUOFF, Jeffrey (Ed.) Soon to a festival near you: programming 

film festivals. Reino Unido: St Andrews Film Studies, 2012. 
34 VALLEJO, Aida. Op. cit., p. 26. 
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de vivências relacionadas a estilos de vida cinéfilos”35, o que lhe proporcionou uma 

longevidade ímpar. Nesse sentido, o evento de Cakoff foi um catalisador do mesmo processo 

ao qual fora gestado. 

Parte-se da hipótese de que a longevidade e o sucesso da Mostra estão ligados a 

diferentes fatores, como ao lugar de relevância ocupado pelo MASP; às estratégias 

discursivas utilizadas por Cakoff para definir seu festival; e à frequência ativa do público, 

cujo perfil pôde ser sintetizado a partir das fontes levantadas na pesquisa. Mas um elemento 

importante na definição da Mostra está relacionado ao território por ela ocupado. Nascida 

no coração da Avenida Paulista, em um dos endereços mais emblemáticos da cidade, a 

empreitada se espalhou por espaços que já tinham relação com o cinema e a cinefilia, mas 

ajudou a consolidá-los enquanto um território específico36. Para a análise mais detida desse 

território, foi mobilizada uma documentação que permitiu visualizá-lo em perspectiva 

geográfica, ampliando ainda mais a gênese interdisciplinar desta investigação. 

A partir dos endereços das salas de cinema participantes das primeiras sete edições 

do evento e dos endereços do público mais ativo do festival, foi possível organizar uma série 

de dados que permitem visualizar ocupações e deslocamentos. Acolheu-se, para trabalhar 

esses dados, o uso do georreferenciamento como uma possibilidade de ampliação da análise 

sobre os alcances da Mostra. A utilização dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

nos estudos históricos é uma novidade ascendente no Brasil, principalmente na última 

década37. Constituída como um “ambiente computacional que permite a articulação de 

bancos de dados alfanuméricos com informações e visualizações espaciais”, a geotecnologia 

do SIG, quando incorporada à pesquisa histórica, viabiliza não só “o enriquecimento das 

possibilidades temáticas e da capacidade de integração de distintas tipologias documentais”, 

 
35 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 186. Grifo da autora. 
36 O conceito de território aqui utilizado coloca a constituição de sujeitos em termos de processos e não 

essências. Compreende-se territorialidade a partir da definição feita pelo antropólogo Paul E. Little, “como o 

esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de 

seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território, ou homeland”. Sendo a conduta territorial parte 

integral de todos os grupos humanos, o autor compreende que qualquer território é um produto histórico de 

processos sociais e políticos. LITTLE, Paul E. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma 

antropologia da territorialidade. Anuário Antropológico, v. 28, n. 1, p. 251-290, 19 fev. 2018. 
37 Para uma leitura do avanço da utilização da ferramenta em uma experiência específica, a da Universidade 

Federal de São Paulo, ver: FERLA, Luis. O SIG do passado tem futuro? A experiência do Hímaco como 

subsídio ao debate. Educação em Foco, v. 24, p. 633-658, 2019. 
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como também pode fornecer “novas perspectivas analíticas e interpretativas para temas já 

relativamente bem explorados” 38.  

Por meio do geoprocessamento, os dados catalogados podem ser visualizados de uma 

forma que facilita a sua interpretação, validação e exploração. Conforme indicou Martha 

Rebelatto e Frederico Freitas, “o pesquisador tem a possibilidade de analisar os dados 

utilizando diferentes filtros e escalas, cruzando informações e produzindo visualizações de 

forma dinâmica e inovadora”39. Através dessas possibilidades de análise, foram constituídos 

os georreferenciamentos dos lugares que a Mostra ocupou em seus sete primeiros anos40 e 

dos endereços do público assinante do evento. Assim, busca-se compreender, de uma melhor 

maneira, como se deu a constituição do território de cinefilia que intitula esta dissertação. 41 

Os mapas produzidos a partir do SIG serão explorados no último capítulo deste 

trabalho, o qual se apresenta em cinco capítulos divididos em duas partes. A primeira parte, 

intitulada A LUZ E A CÂMERA, trata dos antecedentes da Mostra Internacional de Cinema 

e é composta por dois capítulos. O primeiro, “A capital do cinema”, se debruça sobre os 

espaços de sociabilidade relacionados ao cinema existentes na capital paulista no decorrer do 

século XX e investiga os motivos que fizeram com que a cidade se configurasse como um 

território propício para o campo cinematográfico, principalmente a partir da perspectiva de 

exibição. Neste capítulo são abordados tanto as formas de exibição marcada pelos palácios 

cinematográficos, quanto a valorização do chamado cinema de arte, que perpassa a adesão do 

cinema pelos museus surgidos no pós-guerra e o surgimento dos cineclubes. É nesse momento 

que desponta o que se define como cinefilia42, da qual São Paulo constitui um território. 

A entrada de Leon Cakoff no Museu de Arte de São Paulo, no ano de 1974, trouxe 

uma ampliação no circuito de exibição cinematográfica na cidade. Esse personagem e esse 

 
38 FERLA, Luis. O SIG do passado tem futuro? o Projeto do curso de História da Unifesp. Anais da III 

Jornada Latinoamericana e do Caribe do GVSIG. 13 e 14 de Outubro de 2011. 
39 REBELATTO, Martha; FREITAS, Frederico. Desafios e possibilidades ao uso de Sistemas de Informação 

Geográfica na história. In: 5º Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, de 11 a 13 de maio 

de 2011, UFRGS, Porto Alegre. 
40 Como se verá no capítulo 5, também foi produzido um mapa que abordou a oitava edição. 
41 Fica registrado meu débito à historiadora Monaliza Caetano, integrante do grupo Himaco – História, Mapas 

e Computadores a elaboração dos mapas e importantes elucidações metodológicas acerca do uso do SIG. 
42 Compreende-se cinefilia a partir da perspectiva de Antoine de Baecque, como “uma cultura construída em 

torno do cinema, um cruzamento de práticas historicamente contextualizadas, atitudes historicamente 

codificadas, tecidas em torno do filme, de sua visão, de seu amor e de sua legitimação”. BAECQUE, Antoine. 

Op. cit., p. 39. O autor localiza historicamente o surgimento dessa cultura a partir da década de 1940. 

Importante destacar que nem todo espectador da Mostra era necessariamente um cinéfilo. Sobre os públicos 

cinéfilos dos festivais de cinema, ver: PIRES, Bianca Salles. Op. cit. 
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ambiente são temas do segundo capítulo da dissertação, “Trajetórias antes da Mostra”. Na 

primeira parte do capítulo é apresentada a trajetória do MASP, que desde seu início dedicou-

se à arte cinematográfica, primeiro como um ambiente que visava a formação profissional 

de cineastas, depois como um espaço de exibição de filmes que objetivava a formação 

intelectual de público. Na segunda parte é analisada a trajetória biográfica de Leon Cakoff 

enquanto crítico de cinema. Sua produção ajuda a compreender o sentido de cinema 

defendido pelo crítico e que seria levado ao MASP a partir de 1974, quando Cakoff assumiu 

a direção do Departamento de Cinema. 

Abordados a cidade, o museu e o programador – ou, figurativamente, os responsáveis 

pela iluminação e filmagem do evento – nos antecedentes do festival, a ação – bastante sonora, 

novamente requerendo-se à figuração – do objeto de estudo será analisada na segunda parte 

da dissertação, intitulada “O SOM E A AÇÃO”. Composta por três capítulos, essa parte 

investiga as sete primeiras edições da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo enquanto 

um festival de filmes relacionado ao contexto histórico e à cidade que a abriga. 

No terceiro capítulo, “O MASP, seu cinema e sua Mostra”, são analisadas as atividades 

programadas por Leon Cakoff a partir de seu ingresso na instituição que culminaram na 

realização da Mostra a partir de outubro de 1977. A partir dos editoriais assinados pelo 

programador, da documentação interna do Museu e das matérias que saíram na imprensa faz-

se uma radiografia do evento, possibilitando a leitura de seus propósitos e a visão de seus 

alcances. Os discursos defendidos pelo evento são percebidos tanto na documentação textual 

produzida pelo organizador, quanto nas artes visuais elaboradas por convidados, que 

compunham as capas dos catálogos de cada edição. O capítulo aborda a relação entre o evento 

e sua instituição sede, o MASP (representado principalmente na figura de seu diretor, Pietro 

Maria Bardi), iniciada de forma bastante colaborativa, mas desenvolvida sob um clima de 

tensão que acabou provocando um rompimento no ano de 1984. 

No capítulo seguinte, “As seleções da Mostra e as preocupações de seu tempo” são 

abordados, especificamente, os filmes apresentados no festival. Não se faz uma análise 

pormenorizada das características fílmicas de cada obra, mas busca-se, através do histórico 

de produção, da nacionalidade, e da recepção pelo público e pela imprensa, compreender de 

que forma as obras exibidas ajudaram a consolidar a Mostra. No capítulo é analisado como 

as seleções de cada ano respondiam aos propósitos do festival e dialogavam com o período, 

marcado por um processo de abertura política e relaxamento da censura. 
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Por fim, o quinto capítulo, “Território de cinema”, complementa as discussões 

levantadas no início da dissertação. A partir dos levantamentos de endereços de salas de 

cinema, bem como do público assinante, é possível investigar as relações que a Mostra criou 

com seu meio. Em um primeiro momento, visualiza-se a ocupação das salas do circuito 

próximo ao MASP, que dão prosseguimento ao deslocamento das salas de cinema analisados 

no primeiro capítulo. Em seguida, compara-se a ocupação dessas salas com a localização da 

residência de um considerável número de espectadores frequentes do festival, possibilitando 

visualizar os deslocamentos realizados por esse público até os cinemas. No capítulo, também 

é realizado um perfil socioeconômico desse público, ampliando as perspectivas de trocas 

simbólicas, de vivências cinéfilas e de territorialidade.  
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Capítulo 1 – A capital do cinema 

O encontro entre os rios Tietê e Pinheiros forma um desenho topográfico marcante 

na cidade de São Paulo. Em seu meio, erguem-se regiões colinosas que marcaram o 

desenvolvimento do município em diferentes momentos. A quilômetros desse encontro, no 

ponto de charneira desta dobra geológica (cuja altitude média chega a 830 metros) construiu-

se a Avenida Paulista, que no decorrer do século XX transformou-se de uma região 

residencial da elite cafeicultora em um dos centros nevrálgicos da economia e da cultura 

brasileira. Entre os arranha-céus erigidos nos quase três quilômetros de extensão do espigão, 

o número 1578 se destaca por suas características arquitetônicas que o levaram a se tornar 

um dos cartões postais da capital paulista: o Museu de Arte de São Paulo.43 

Inaugurado em 1968 no coração dessa plataforma interfluvial, o prédio que abriga o 

MASP foi erguido livre de colunas, apoiado sobre quatro pilares coligados por duas vigas 

de concreto que seriam posteriormente, nos anos 1990, pintadas de vermelho. É nessa 

estrutura “flutuante” que se localizam a pinacoteca do Museu e os escritórios. Sob o solo 

deste plano axial que é a Avenida Paulista, se escondem dois andares, onde estão dispostos 

o salão cívico, o centro de pesquisa, um grande teatro-auditório e um pequeno auditório-sala 

de projeções44. Entre o subsolo e a edificação de “setenta metros de luz e cinco metros de 

balanços laterais”45, forma-se um vão livre de oito metros de altura que se integra ao calçadão 

público da avenida, cujo espaçado foi pensado para ligar simbolicamente a mata virgem do 

Parque Trianon à Serra da Cantareira. Dali, à beira dos flancos descaídos para nordeste na 

“irregular abóbada ravinada”46, é possível notar os patamares escalonados da geologia 

paulistana e a vertiginosa selva de edifícios. 

Neste vão livre formaram-se filas enormes nos dias e nas noites das décadas de 1970 

e 1980. Em uma fotografia preto-e-branco, a fila serpenteia o retangular vão livre do MASP. 

São centenas de pessoas. A fotografia plongée, tirada certamente do alto da escadaria que 

leva o público até as galerias do Museu, não individualiza quem aparece na imagem. Por 

 
43 Sobre os dados geológicos da cidade, em especial os termos concernentes à Avenida Paulista, ver: 

AB´SÁBER, Aziz Nacib. O sítio urbano de São Paulo. In: AZEVEDO, Aroldo de. A cidade de São Paulo: 

estudos de geografia urbana. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1958, p. 175. 
44 BARDI, Lina Bo. “O novo Trianon”. Apud: TENTORI, Francesco. P. M. Bardi. São Paulo, Imprensa Oficial 

do Estado de São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 2000, p. 205 
45 BARDI apud TENTORI, Ibidem. 
46 AB’SÁBER apud SHIBAKI, Ibidem. 
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uma série de detalhes, supõe-se que a maioria seja jovem: muitas vezes os cabelos são 

longos; as roupas são despojadas (percebe-se jaquetas, camisetas e camisas para fora da 

calça, esta por vezes boca de sino); os gestos são caracterizados pela pendência corporal 

sobre uma perna enquanto a outra está relaxada e pelas mãos nos bolsos ou pelos braços 

cruzados; a disposição na fila desrespeita uma ordenação militarizada, pois os corpos estão 

voltados para direções nada homogêneas, o que sugere conversas entre os grupos ali 

presentes. A fila praticamente se fecha em um retângulo, acompanhando os “setenta metros 

de luz e cinco metros de balanços laterais” do vão e, ao centro, como se estivessem cercados 

pela multidão, visualizam-se dois carrinhos de comida. Também há gente circulando dentro 

desse retângulo. Pressupõe-se que estejam indo consumir nos carrinhos, ou voltando, ou, 

ainda, que estejam procurando algum conhecido na fila. Para fora da cercania de gente, 

observa-se a cidade. À direita veem-se motocicletas estacionadas no meio fio entre o vão e 

a calçada descoberta, pessoas caminhando na calçada e um trânsito intenso de ônibus e carros 

na avenida. A fotografia faz parecer que as pessoas presentes nessa fila estão alheias ao que 

acontece fora daquele vão, enquanto os transeuntes viram suas cabeças para olhar aquela 

grande concentração de gente. A fotografia é assinada por Nestor Aires, o ano é 1981, e 

aquela imensa fila se formara para uma sessão de cinema. Essa foto da quinta edição da 

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo estampa a capa do livro Cinema sem fim, 

escrito por Leon Cakoff. 

  
Figura 2: Contracapa de Cinema sem fim. 

Fonte: Imprensa Oficial 
Figura 1: Capa de Cinema sem fim. 

Fonte: Imprensa Oficial 
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Esta dissertação se debruça sobre a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e 

sobre seu criador, Leon Cakoff. Seu livro conta a história do evento a partir de sua perspectiva. 

É, assim, permeado de informações, mas também de um afeto memorialístico que não cabe 

em uma pesquisa historiográfica. Sem a existência desse livro, a pesquisa seria bastante 

dificultosa e empobrecida, mas é importante ressaltar que as informações ali escritas devem 

ser olhadas com criticidade. Tal qual a fotografia que ilustra a capa da obra de Cakoff, que por 

si só é representativa. O observador que bem conhece o MASP nota que a fotografia está 

espelhada: se o disparo da câmera foi feito do alto da escada do museu em direção ao vão, a 

avenida deve estar à esquerda e não à direita. Mas ao virar o livro, o leitor percebe que a quarta 

capa traz a foto original, com a avenida no lugar certo. A lombada do volume é o ponto de 

encontro da imagem original com a invertida e esse contato faz parecer uma continuidade 

naquela fila. Se o leitor deixar a obra aberta, observando a capa, a lombada e a quarta capa, ele 

pode perceber certa simetria, na qual a fila fotografada se torna cíclica em um desenho que, 

adentrando uma análise mais ousada, pode remeter até mesmo a um rolo de filme.  

A escolha dessa fotografia para figurar a capa do livro demonstra a mensagem de 

sucesso de público que o autor quer passar. A arte reforça essa ideia ao tornar infinita a fila 

já consideravelmente grande. Esse sucesso é inegável, como se verá na documentação aqui 

trabalhada e no próprio fato de a Mostra existir há quarenta e quatro anos, funcionando 

anualmente, sem interrupções, mas que pode ter outras explicações para além do evento em 

si. Muito do sucesso da Mostra Internacional de Cinema pode ser explicado através de sua 

localização, São Paulo, como se verá no decorrer desta dissertação. 

Neste primeiro capítulo, busca-se compreender como que esse solo urbano foi 

irrigado por décadas, tornando possível a germinação de um frutífero festival internacional 

de cinema. Compartilha-se a premissa levantada por Tetê Mattos que festivais são 

experiências de cidade47, à maneira como eram as exposições universais do século XIX. Nos 

dois subcapítulos que se seguem, intenta-se fazer um panorama geral do ambiente 

cinematográfico da cidade que abriga o evento estudado; e, assim, buscar, no processo de 

transformação urbana de São Paulo, explicações para a ocupação territorial da Mostra 

 
47 MORAES, Maria Teresa Mattos. O Festival do Rio e as configurações da cidade do Rio de Janeiro. 2018. 

236 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. A relação entre festivais e cidade aparece em uma série de trabalhos 

citados pela autora. Algumas dessas obras serão trabalhadas nesta dissertação, como as pesquisas de Marijke 

de Valck (2007) e Marcos Aurélio Silva (2012). 
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Internacional de Cinema organizada a partir de 1977. A utilização dos termos monumento e 

documento nos subcapítulos não objetiva distinguir ou hierarquizar os tipos de cinema 

comentados. Trata-se aqui de uma separação metafórica de experiências de cinema. O 

monumento é expresso no sentido do cinema industrial, em geral provindo de Hollywood, 

exibido em grandes salas; e o documento no sentido da experiência cinéfila, que agregará a 

produção crítica e aos estilos de vida. É pensando justamente na união desses dois tipos de 

experiências que foi utilizada a hipérbole de “capital do cinema” para tratar São Paulo. E, se 

utilizando da tônica expressa por Jacques Le Goff, buscar-se-á trazer a relação desse 

documento/monumento48, que é o cinema, com a cidade do campo da memória para o da 

ciência histórica. 

1. Cinema-monumento 

Data de 1907 a instalação da primeira sala de cinema fixa da cidade de São Paulo, o 

Bijou Theatre49. Era um prenúncio. A Avenida São João, onde a sala fora instalada, seria o 

centro pulsante dos espaços de exibição cinematográfica da capital paulista no decorrer da 

primeira metade do século XX. Ancorada ao vertiginoso crescimento industrial e 

populacional, a região central de São Paulo se transformou em um projeto de capital europeia 

nos trópicos nas primeiras décadas dos mil e novecentos, com espaços que visavam a 

formação de uma sociabilidade da modernidade: cafés, confeitarias, óperas, teatros, lojas de 

departamento e salas de cinema. O cinema, que através das técnicas de propaganda e dos 

sistemas de distribuição, se tornou a forma de lazer mais importante das cidades modernas, 

assiste a uma multiplicação exponencial de seus espaços de exibição na capital paulista. 

Nicolau Sevcenko, em seu estudo seminal Orfeu extático na metrópole, aponta uma relação 

entre cidade e cinema, trazendo à baila a existência, já nos anos 1920, de “uma legião de 

entusiastas ardorosos, que encontraram no dinamismo técnico e temático da forma 

cinematográfica a arte compatível por excelência com os estímulos voláteis da cidade”.50  

Nas primeiras décadas do século, o pulsante centro de São Paulo era concentrado no 

chamado triângulo histórico, desenho geográfico formado pelo entroncamento das Igrejas 

 
48 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora da Unicamp, 1996. 
49 SOUZA, José Inácio de Melo. Os primórdios do cinema no Brasil. In: RAMOS, F. P.; SCHVARZMAN, S. 

(org.) Nova História do Cinema Brasileiro. São Paulo: Edições Sesc, 2018 (Vol. 1), p. 33. 
50 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 

20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 93. 
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de São Bento, da Sé e de São Francisco, concentrado no planalto entre os rios Tamanduateí 

e Anhangabaú. Com o correr das décadas e as transformações na metrópole, esses espaços 

de pulsão foram se ampliando em direção a oeste do bebedouro das assombrações51, 

ocupando a região conhecida até hoje como Centro Novo. 

Na virada da década de 1930 para 1940, graças às pesadas intervenções urbanas do 

Plano de Avenidas, emblema maior da gestão do prefeito Prestes Maia, o chamado Centro 

Novo da capital passa por uma mudança de padrão de ocupação. É fruto desse plano que o 

perímetro de irradiação que tem as avenidas São João e São Luís como radial e a avenida 

Ipiranga como parte do primeiro anel, ganha importância52. Nesse quadrilátero formado 

pelas três avenidas, tendo como limite as ruas Coronel Xavier de Toledo e Conselheiro 

Crispiniano, se instalou um número considerável de salas de cinema. Mantendo recuos, 

colunatas e arcadas que ampliaram o passeio pelo calçamento das grandes avenidas, os 

prédios que abrigaram essas salas tinham uma preocupação estética moderna, de profunda 

conexão com a cidade53. Pela quantidade de salas, tão grandiosas que eram chamadas de 

palácios cinematográficos, e pelas características do entorno que molduravam o 

protagonismo desses espaços, o perímetro ficou popularmente conhecido como Cinelândia 

Paulistana. Paula Santoro descreve a imparidade desse território: 

Os cinemas da Cinelândia eram diferenciados, eram salas lançadoras, com 

desenhos arquitetônicos específicos para as salas, concentravam os avanços 

tecnológicos. Abrigava as salas temáticas e palácios cinematográficos. A 

elite paulistana era o seu público, festejando os momentos de inauguração 

de salas, de lançamento de filmes e mudanças em relação às novas 

tecnologias, como por exemplo a chegada dos filmes em três dimensões, as 

maiores telas do mundo, e outros.54 

Tão logo, naquela mesma Avenida São João que abrigara o Bijou-Palace na primeira 

década do século XX, floresceram, somente entre 1935 e 1938, importantes salas de cinema, 

como o Broadway, o Art-Palácio e o Metro, respectivamente com capacidade de 1.661, 

2.813 e 1.599 espectadores. Era o embrião do mosaico de Cinelândia, que seria concretizado 

 
51 Quem assim traduz o nome do ribeirão Anhangabaú é Teodoro Sampaio, conforme citado em: FREITAS, 

Afonso A. de. Dicionário histórico, topográfico, etnográfico, ilustrado do município de São Paulo. Tomo 

I. São Paulo: Graphica Paulista Editora, 1929, p. 177. 
52 SANTORO, Paula Freire. A relação da sala de cinema e o espaço urbano em São Paulo: do provinciano 

ao cosmopolita. Dissertação. (Mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas). FAU, Universidade de São Paulo, 

2004, p. 134. 
53 Ibidem, p. 144. 
54 Ibidem, p. 155. 
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nos quinze anos seguintes, quando o quadrilátero foi completado por salas como Marabá, 

Boulevard, Comodoro, Marrocos e Regina, sempre abrigando mais de mil espectadores55. 

Aquém do simbolismo que a capital federal tinha, São Paulo se estabeleceu como a 

metrópole mais populosa e industrial do país na primeira metade do século XX56, atraindo 

uma série de eventos e estabelecimentos culturais. Se a expressão Cinelândia foi cunhada 

primeiramente para o perímetro dos palácios cinematográficos do Rio de Janeiro, a 

Cinelândia Paulistana em pouco tempo assomou relevância. Se no Rio de Janeiro estavam 

localizadas as principais produtoras cinematográficas da época, como a Cinédia e a 

Atlântida; a partir de 1949, São Paulo teria a sua Vera Cruz57. Nesse cenário de euforia e 

construção, a Cinelândia Paulistana acabou se tornando palco de uma das principais 

celebrações do aniversário do quarto centenário da cidade. 

O ano de 1954 foi um momento em que as atenções se voltavam para a capital 

paulista. As celebrações do aniversário de 400 anos de São Paulo envolveram a inauguração 

do Parque do Ibirapuera, que logo acabou se tornando um dos lugares mais conhecidos da 

cidade; e da Catedral Metropolitana da Sé, cuja construção demorou quarenta anos para ser 

concluída. Dentre a realização de outros eventos culturais – como a primeira Bienal de Arte 

de São Paulo – e esportivos, de desfiles e concursos, enquanto fogos de artifício chispavam 

e flâmulas prateadas revoluteavam sob os céus da metrópole58, foi organizado o primeiro 

Festival Internacional de Cinema do Brasil. 

A década de 1950, quando da realização do Festival do quarto centenário, está 

delimitada no período que Marijke de Valck propôs como sendo a primeira fase histórica dos 

festivais de cinema. Servindo de espaço diplomático, no qual os países recebiam mais atenção 

que os filmes em si, os festivais organizados no imediato pós-guerra foram fortemente 

 
55 Os dados sobre os anos de inauguração e a capacidade de público das salas de cinema estão disponíveis em 

SANTORO, Paula Freire. Op. cit., p. 154-155. 
56 Paulo César Garcez Marins aponta que São Paulo superou Rio de Janeiro em volume populacional no ano 

do quarto centenário, em 1954. Desde antes, porém, a cidade já abrigava o maior parque industrial do país. 

MARINS, Paulo César Garcez. O Parque do Ibirapuera e a construção da identidade paulista. Anais do Museu 

Paulista, São Paulo, v. 6-7, n. 1, p. 9-36, 1999. p. 28. 
57 CATANI, Afranio Mendes. A Vera Cruz e os estúdios paulistas nos anos 1950. In: RAMOS, F. P.; 

SCHVARZMAN, S. (org.). Op. cit. (Vol. 1). 
58 Sobre a chuva de prata e outros festejos, ver: MATOS, Maria Izilda Santos de. A invenção da 

paulistaneidade: “da cidade que mais cresce no mundo” a “um só coração” (São Paulo – 1954 e 2004). In: 

SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 23., 2005, Londrina. Anais do XXIII Simpósio Nacional de 

História – História: guerra e paz. Londrina: ANPUH, 2005. 
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controlados por instâncias governamentais59. Ainda segundo de Valck, esses eventos 

espelhavam-se na experiência do Festival de Cannes, realizado desde 1946 na Riviera 

Francesa60 e, assim, foram marcados pela mitologia popular da extravagância e do glamour61. 

Essa mitologia também acabou sendo vivenciada fortemente no festival paulistano. 

Ao folhear os catálogos do I Festival de Cinema do Brasil62, a atenção se volta para 

a qualidade dos materiais, que não se limitam à apresentação dos filmes exibidos. Além das 

sinopses em português e inglês, eles trazem uma vasta seleção de fotografias e uma série de 

ensaios de nomes do pensamento cinematográfico da época, como Aníbal Machado, Alberto 

Cavalcanti, Flávio Tambellini e Adhemar Gonzaga. O orçamento milionário da empreitada, 

partilhado entre o Estado de São Paulo e a União, fica visível na elaboração desse material. 

Entre os produtos impressos, a seleção de mais de 300 filmes em diferentes Mostras, a 

presença de mais de cento e quarenta convidados estrangeiros (deve levar-se em conta suas 

respectivas passagens aéreas e hospedagens), o Festival custou cerca de 20 milhões de 

cruzeiros (aproximadamente 500 mil dólares)63.  

O Festival de 1954 teve, entre outros nomes, Vinícius de Morais, Jorge Guinle, Pedro 

Gouveia Filho, Almeida Salles, Benedito J. Duarte, Guilherme de Almeida e Paulo Emílio 

Sales Gomes como idealizadores, e começou a ser pensado três anos antes, em meio aos 

trabalhos da Subcomissão Artística da Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo64. 

Paulo Emílio acabou assumindo certo protagonismo na empreitada, ao conseguir 

movimentar cinematecas da França, Estados Unidos da América, Itália, Bélgica, Suécia, 

Suíça, Holanda e Tchecoslováquia para obter uma considerável retrospectiva 

internacional65. Ao todo, foram realizadas uma mostra internacional não competitiva, uma 

mostra paralela de filmes científicos e documentários, a II Retrospectiva do Cinema 

 
59 DE VALCK. Marijke. Film Festivals: from european geopolitics to global cinephilia. Amsterdam: 

Amsterdam Univ. Press, 2007 (A), p. 19. 
60 O festival de Cannes foi fundado em 1939, mas a eclosão da Segunda Guerra Mundial acabou adiando o seu 

início, que aconteceu somente em 1946. Até hoje, Cannes é um dos festivais mais importantes e celebrados do 

mundo. 
61 DE VALCK, Marijke. As várias faces dos festivais de cinema europeus. IN: MELEIRO, Alessandra (org.). 

Cinema no mundo: indústria, política e mercado: Europa. São Paulo: Escrituras Editora, 2007 (B) (Coleção 

Cinema no Mundo – Vol. 5), p. 224. 
62 Disponíveis na Biblioteca da Cinemateca Brasileira estão os catálogos das diferentes mostras que formaram 

o I Festival de Cinema do Brasil: Retrospectiva do Cinema Internacional; Retrospectiva do Cinema Brasileiro; 

Retrospectiva da obra de Erich von Stroheim. 
63 SOUZA, José Inácio de Melo. Paulo Emílio no Paraíso. Rio de Janeiro: Record, 2002 p. 350 
64 Ibidem, p. 347. 
65 Ibidem, p. 349-350 



38 

 

Brasileiro, além de retrospectivas internacionais, sendo uma dedicada ao ator e diretor Erich 

von Stroheim. Todas as sessões, realizadas entre 12 e 26 de fevereiro, ficaram concentradas 

na Cinelândia Paulistana. A sala do Cine Marrocos, localizada no número 351 da Rua 

Conselheiro Crispiniano, foi o palco de abertura do festival. 

Esse evento é estabelecido muitas vezes como um marco inaugural das experiências 

de festivais cinematográficos no Brasil66. Como aponta Juliana Muylaert Mager, esta noção é 

bastante problemática, tendo em vista que outros eventos já haviam sido realizados, como o 

Festival Internacional de Cinema Amador, organizado pelo Foto Cine Clube Bandeirante e o 

Concurso Cinematográfico para Amadores, ambos realizados na capital paulista, em 195067. 

O que fez com que o evento do quarto centenário tivesse essa relevância para a historiografia 

é o fato que ele, segundo a autora, “privilegiava o cinema ficcional e o campo profissional 

aliado a um projeto de cinema como indústria, atraindo atenção pelas proporções e pela 

capacidade de reunir um grande número de pessoas ligadas ao cinema nacional e 

internacional”68. Trata-se, outrossim, de um festival que mantinha uma hierarquia e que no 

topo dessa hierarquia estava o cinema de estúdio de longa-metragem. Com essas 

características monumentais, o evento cabia perfeitamente na moldura dos palácios da 

Cinelândia Paulistana. 

As memórias sobre o I Festival Internacional do Brasil não são das mais positivas. 

Juliana Muylaert Mager traz um relato de Alberto Dines publicado na revista Visão, de 

março de 1954, que já apontava que “nunca um festival foi tão criticado, reprovado e 

elogiado”69. Os escândalos e as extravagâncias também foram marcantes, segundo José 

Inácio de Melo Souza em sua biografia sobre Paulo Emílio Salles Gomes. O autor aponta 

que o festival foi chamado de “bacanal de Hollywood” por parte da corporação 

cinematográfica brasileira; havia um sentimento de indignação com as vultuosas verbas 

destinadas ao evento no mesmo momento em que a Vera Cruz decretava falência70. Duas 

 
66 O evento de 1954 é descrito como o primeiro festival de cinema que se tem notícia no Brasil em: LEAL, 

Antonio; MATTOS, Tetê. “O papel dos festivais de cinema no Brasil: um diagnóstico do setor”. IN: 

MELEIRO, Alessandra (org.). Cinema e mercado. São Paulo: Escrituras Editora, 2010, p. 80. 
67 MAGER, Juliana Muylaert. É tudo verdade: cinema, memória e usos públicos da história. Tese. 

(Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2019, p. 19. 
68 Ibidem, loc. cit. 
69 Ibidem, p. 43. 
70 SOUZA, José Inácio de Melo. Op. cit., p. 351. 
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décadas mais tarde, a empreitada ainda seria lembrada por Leon Cakoff como um 

contraexemplo para a sua Mostra Internacional de Cinema de São Paulo71. 

Por mais que acabasse restrito a uma única edição, o Festival de 1954 trouxe algumas 

contribuições para o ambiente cinematográfico brasileiro. No Museu de Arte Moderna foram 

proferidas conferências de nomes de primeira ordem do cinema mundial, como Gianni 

Comencini, André Bazin e Henri Langlois. Langlois, diretor da Cinemateca Francesa, chegou 

a assentir que aquele não era “um Festival de Técnica, mas um Festival de Espírito”72. Por fim, 

Bianca Salles Pires lembra que “o evento custeou cópias dos filmes selecionados para as 

retrospectivas, e esse material foi doado ao então incipiente acervo da Filmoteca do 

MAM/SP”73. Esta, que seria logo em seguida dirigida por Paulo Emílio Salles Gomes, é o 

embrião da Cinemateca Brasileira, inaugurada em 1956. A união entre cinema e museu, 

verificada já nesse momento, acabou sendo uma questão vital para o cinema no Brasil. 

Em relação ao mercado cinematográfico paulistano, a euforia do Festival de 1954 

envernizava uma estrutura que já apresentava certa fragilidade. O estado de conservação das 

mastodônticas salas centrais e a qualidade dos filmes exibidos eram alvo de críticas na 

imprensa já no ano do quarto centenário, segundo aponta Inimá Simões em seu importante 

trabalho Salas de cinema de São Paulo74. Os sintomas de retração seriam sentidos com mais 

avidez na virada para a década de 1960, que traria algumas notáveis transformações nos 

espaços de cinema da cidade. Nesse período, o número de ingressos vendidos despenca75, 

fato que tem como consequência o fechamento, ou o desmembramento de salas de exibição 

e uma reconfiguração do território. O ambiente antes fulguroso da Cinelândia Paulistana 

começou a entrar em ocaso. As mudanças de perfil e de hábitos dos frequentadores das salas 

do Centro Novo são observadas no seguinte trecho descrito por Inimá Simões: 

O cinema acompanha, como se vê, o ritmo da cidade. Sai de cartaz o casal 

IV Centenário (terno & gravata & colar de pérolas) e surgem os 

personagens das “tribos” urbanas que circulam com desenvoltura e alguma 

arrogância. Uma região que se degrada promove resposta análoga do 

circuito. Em contrapartida, outro território, que experimenta um processo 

 
71 “Material para imprensa”. 1977. Acervo Mostra. 
72 SOUZA, José Inácio de Melo. Op. cit., p. 355. 
73 PIRES, Bianca Salles. A formação de públicos cinéfilos: circuitos paralelos, museus e festivais 

internacionais. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019, p. 59. 
74 SIMÕES, Inimá, Salas de cinema em São Paulo. São Paulo: PW/Secretaria Municipal de Cultura / 

Secretaria de Estado da Cultura, 1990, p. 85. 
75 Simões aponta uma diminuição de público de 75% no Estado de São Paulo e impressionantes 650% só na 

capital, no período concomitante a 1955 e 1970. SIMÕES, Inimá (1990). Op. cit., p. 106. 
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de enobrecimento qualquer no contexto urbano, detona rapidamente uma 

reação positiva dos exibidores.76 

O fenômeno da decadência das salas de cinema a partir do final da década de 1950 

foi global e as explicações são variadas77. Paula Santoro destaca, dentre outros elementos, a 

popularização da televisão; crises no cinema estadunidense e diminuição de público; as 

novas questões urbanas, como violência e necessidade de segurança circunscrevendo a vida 

no âmbito privado; o estímulo ao consumo e às facilidades; as migrações do capital para 

outras regiões da cidade; e as novas formas de mobilidade e de acessibilidade78. Vale lembrar 

que na primeira metade do século XX o cinema era considerado puramente como lazer pelo 

público. Heloísa Buarque de Almeida comenta que, nesse momento, as salas tinham uma 

importância tão grande, ou até maior, que os filmes exibidos79. Assim, quando outras formas 

de diversão aparecem, os cinemas dos palácios deixam de fulgurar na capital paulista. Em 

compensação, no mesmo momento, outras relações com o universo cinematográfico 

afloraram e, com elas, brotaram novos espaços. 

2. Cinema-documento 

O processo que acometeu na cidade de São Paulo ao final da década de 1950 é 

curioso: dois movimentos inversamente proporcionais se entrecruzaram no ambiente 

cinematográfico da capital. Após o Festival do Quarto Centenário, as monumentais salas do 

Centro Novo ingressaram em um lento declínio, que se concretizaria cerca de duas décadas 

mais tarde. Ao mesmo tempo, novos espaços e novos significados de exibição e audiência 

cinematográficas cresciam para além do perímetro da Cinelândia Paulistana. 

Os sentidos e os hábitos relacionados a frequentar o cinema são amplos. Para além 

dos palácios destinados ao chamado “circuito comercial”, onde se sobrepunham as 

produções do cinema industrial hollywoodiano e se via grande circulação de público 

interessado em lazer, São Paulo também agregou o que a socióloga Bianca Salles Pires 

 
76 Ibidem, p. 144. 
77 Esse tema foi abordado em diversas obras tratadas até aqui, como em SIMÕES (1990, p. 106), MORAES 

(p. 99) e PIRES (p. 227). 
78 SANTORO, Paula Freire. Op. cit., p. 238. 
79 ALMEIDA, Heloisa Buarque de. “Janela para o mundo: representações do público sobre o circuito de cinema 

de São Paulo”. In:  MAGNANI, José Guilherme C.; TORRES, Lilia de Lucca. Na metrópole: textos de 

antropologia urbana. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; FAPESP, 2008, p. 166. 
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chama de circuito paralelo. A autora o caracteriza como todas as atividades à margem das 

salas de cinemas comerciais; algo que pode ser chamado de cineclube, mas que atingiu em 

pouco tempo tamanha dimensão, que acabou por alcançar sentidos mais amplos e ocupar 

outros espaços: 

As exibições paralelas, que vão ocupando diferentes telas nos mais variados 

espaços – Clubes de cinema; Auditórios de representações diplomáticas; 

Salas de associações; Museus; Festivais Internacionais etc. –, produzem 

novas dinâmicas de apreciação das obras, perpassadas por expectativas que 

vão se construindo a partir da chegada dos filmes de difícil acesso. A 

raridade e exclusividade são reforçadas por estilos de vida cinéfilos, que 

passam a se expressar nesses contextos de exibição, com a adoção de 

debates coletivos após as exibições, leitura e escrita de críticas 

cinematográficas e discussões sobre a qualidade do cinema que deveria ser 

produzido no país.80 

Não era necessariamente algo inédito. As primeiras experiências cineclubistas do 

país remontam ao final dos anos 1920, com a organização do Chaplin Club. Criado no Rio 

de Janeiro, ele era um recôndito de resistência ao cinema falado e seus organizadores 

chegaram a fundar um periódico com críticas e reflexões sobre teorias cinematográficas, 

como O Fan – Órgão oficial do Chaplin Club, que circulou entre 1928 e 193081. Dez anos 

depois da extinção do Chaplin Club surgiu na capital paulista o Clube de Cinema de São 

Paulo, iniciativa dos professores da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

Universidade de São Paulo (USP), Paulo Emílio Salles Gomes, Décio de Almeida Prado e 

Lourival Gomes Machado. Esses intelectuais também estiveram por trás da revista Clima, 

que circulou de 1941 a 1944 e representou um marco na crítica de objetos culturais no Brasil. 

O Clube de Cinema, cujas atividades se iniciaram em agosto de 1940, tinha por 

objetivo realizar sessões seguidas de debates, organizar conferências, publicar um boletim 

com destaque especial à crítica e formar uma filmoteca, buscando apoio em instituições 

estrangeiras82. As sessões aconteciam em uma residência da Rua Veiga Filho e na FFLC, 

localizada na Rua Maria Antônia. Entretanto, a experiência do Clube teve vida curta: o 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em meio à ditadura do Estado Novo, 

interrompeu suas ações, valendo-se da justificativa de falta de licença para funcionar. Mas 

as atividades do grupo serviram como um fortuito embrião, tanto para a prática cineclubista 

 
80 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 12 
81 Ibidem, p. 20. 
82 SOUZA, José Inácio de Melo. Op. cit., p. 143. 



42 

 

na cidade de São Paulo, quanto para a formação de um acervo filmográfico no país, 

realçando, assim, sua relevância para a cultura cinematográfica no Brasil83. 

Essa concatenação entre espaços de exibição cinematográfica e produção crítica de 

conteúdo vista no caso do Clube de Cinema de São Paulo está na simbiose de um processo 

chamado cinefilia. Antoine de Baecque, um dos estudiosos que mais profundamente se 

debruça sobre esse tema, define a cinefilia como “uma cultura construída em torno do 

cinema, um cruzamento de práticas historicamente contextualizadas, atitudes historicamente 

codificadas, tecidas em torno do filme, de sua visão, de seu amor e de sua legitimação”84. 

Enquanto uma prática social e uma representação da sociedade, a cinefilia trata-se de uma 

“maneira de assistir aos filmes, falar deles e em seguida difundir esse discurso”85. Essa ideia 

se soma às contribuições acadêmicas elencadas por Bianca Salles Pires que abordam as 

culturas cinéfilas, em sentido plural, como “modos de vivenciar o prazer cinematográfico; 

maneiras de comunicar suas paixões; formas de sociabilidades; redes de informações que 

acessam e os sentidos que o cinema tem na vida dos cinéfilos”. Em suma, “estilos de vida 

que se transformam ao longo do tempo, que comunicam relações específicas construídas nos 

tempo-espaços dos eventos cinematográficos”86. Esse fenômeno começou a ser vivenciado 

fortemente a partir da experiência do Clube de Cinema de São Paulo.  

Após o fim do Estado Novo e de algumas tentativas de ressurreição partindo de 

diferentes intelectuais87, o Clube paulistano voltou a funcionar em 1946, formado, dessa vez, 

por Almeida Salles, Saulo Guimarães, Rubem Miller, Clovis Graciano e Lourival Gomes 

Machado. Essa nova fase teve sede na sala de projeções do Departamento Estadual de 

Informações (DEI), localizado à Rua Antonio de Godoy, no Centro Novo88 e não contou 

com a presença de Paulo Emílio, que se encontrava na Europa. Esse período de estudos do 

intelectual no Institut d´Hautes Études Cinématographiques é fundamental. Por lá, Paulo 

Emílio teve bastante contato com Henri Langlois, diretor da Cinemateca Francesa, e 

empreendeu uma forte articulação dos acervos filmográficos europeus com os clubes de 

 
83 Ibidem, p. 146. 
84 BAECQUE, Antoine de. Cinefilia: Invenção de um olhar, história de uma cultura 1944-1968. São Paulo: 

Cosac Naify, 2010, p. 39. 
85 Ibidem, p. 33. 
86 A socióloga elenca essas noções a partir dos trabalhos de Laurent Jullier e Jean-Marc Levaratto, (2012); 

Marijke De Valck (2005); Ana Rosas Mantecón (2017); Antônio P. Zirión (2012). PIRES, Bianca Salles. Op. 

cit., p. 42 
87 SOUZA cita as ações de Vinicius de Moraes, em 1942 e de Almeida Salles, em 1943. Op. cit., p. 147. 
88 Ibidem, p. 149. 
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cinema brasileiros89. Paulo Emílio retornaria ao Brasil somente em 1954, em ocasião do 

Festival Internacional do quarto centenário, vindo a assumir a Filmoteca do Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, criada em 1951. 

A valorização do cinema no Brasil se dá no casamento entre a sétima arte e um espaço 

destinado às artes: o museu. Os anos 1950, localizados no pós-Guerra e ancorados pela 

Constituição de 1946, representam o marco temporal que fixa esse processo. Essa década 

traz profundas transformações na sociedade brasileira, que vivia um período de avanço 

democrático e de crescente industrialização e urbanização. A modernização do país nas 

esferas social e econômica iria acarretar uma modernização também na cultura, com o 

aparecimento de uma série de empreendimentos90. É nesse momento que se observa a 

abertura de um uma série de instituições museológicas no país. A lista chama a atenção: o 

Museu de Arte de São Paulo (MASP) é inaugurado em 1947 e, nos três anos seguintes, 

quatro Museus de Arte Moderna são inaugurados em São Paulo (MAM/SP, 1948), no Rio 

de Janeiro (MAM/RJ, 1948), em Florianópolis (MAMF, 1949) e em Resende, no interior 

fluminense (MAM Resende, 1950). Bianca Salles Pires cita que, em comum, essas 

instituições “buscavam estabelecer novas maneiras de administrar seus acervos, 

promovendo conferências, cursos de formação, exposições temporárias, exibições de filmes, 

além de criar e manter atualizadas suas bibliotecas”91.  

O que esses museus modernos promoveram acabou sendo uma verdadeira erupção de 

cinefilia. Ao destinar seus espaços à preservação e exibição de filmes, essas instituições 

proporcionaram a valorização do cinema enquanto arte e, ao mesmo tempo, ampliaram o acesso 

às películas para além do circuito comercial. O cineclubismo no Brasil ganhou enorme propulsão 

com essa união entre cinema e museu, pois essas instituições, em especial a Filmoteca do MAM, 

firmaram apoios e possibilitaram trocas com outros espaços. Assim, com o acesso àquele acervo, 

espalharam-se telas de exibição em auditórios e cineclubes pela capital. 

Essa valorização do cinema enquanto arte não é restrita ao Brasil moderno. Nesse mesmo 

período, cresce o número de filmotecas e cinematecas fora do país, em especial na América 

 
89 Além do Clube de São Paulo, desde 1946 tinham sido criados no Rio de Janeiro o cineclube Centro de 

Estudos Cinematográficos (CEC) e o cineclube da Faculdade Nacional de Filosofia. PIRES, Bianca Salles. Op. 

cit., p. 30. 
90 Em São Paulo podem ser citados o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), a Escola de Arte Dramática da 

Universidade de São Paulo, ambos de 1948; e a Bienal de Arte, de 1951. 
91 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 28. 
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Latina92. A partir da abertura dessas instituições e das articulações que elas possibilitaram, 

ampliaram-se os espaços de exibição paralela como os cineclubes, e acabaram surgindo novas 

iniciativas de festivais. Esses três pontos – cinematecas, cineclubes e festivais de cinema – têm 

relevância na construção de um modo de vida cinéfilo, como salienta Bianca Salles Pires: 

Os três aspectos são coexistentes e se retroalimentam, tendo, como 

consequência, novas maneiras de apreciar, valorizar e fazer circular obras 

cinematográficas em escala internacional. Os museus e seus setores de 

cinema exerceram papel chave no Brasil, impulsionando a exibição de 

filmes de difícil acesso, mesmo diante das dificuldades do mercado regular 

e das limitações impostas pelas censuras. Os públicos de cinema ocuparam 

os espaços dos museus, instalando novos estilos de vida cinéfilos a partir 

da apreciação dos filmes e das sociabilidades que se estabeleciam.93 

Essa mudança de sentido é importante para se compreender a relação com o cinema 

que o público tinha e que passa a ter a partir de meados da década de 1950. Como visto 

anteriormente, o cinema na primeira metade do século XX era tido como lazer, diversão; as 

salas da Cinelândia, chamados de palácios cinematográficos, tinham um significado para os 

espectadores às vezes maior que o próprio filme. Com a implantação dos acervos e a 

ampliação dos circuitos paralelos, “a preocupação ultrapassa a esfera do lazer, torna-se 

intelectual: o cinema é encarado como arte, como forma de se refletir sobre a vida e o mundo 

e, ao mesmo tempo, objeto de prazer, fruição”94. Com essa sintetização do sentido de 

cinefilia, Heloísa Buarque de Almeida lembra que o prazer em relação ao cinema ia além de 

simplesmente ver os filmes; estava em conversar, discutir e, por vezes, escrever sobre eles. 

Bianca Salles Pires perpassa em sua pesquisa o protagonismo da Cinemateca do 

MAM carioca e o papel de destaque que alguns cinemas de arte, como o Paissandu, tiveram 

para a formação de um público cinéfilo no Rio de Janeiro. Esses papeis desempenharam um 

território específico de cinefilia na cidade que deixa de ser a capital federal em 1960. O 

 
92 Segundo Fabian Núñes, o mesmo período concentrado no pós-guerra, principalmente na virada dos anos 

1940 aos 1950, e o mesmo impulso de Henri Langlois que se dera no Brasil, formam a história das cinematecas 

da Argentina, do Uruguai e de Cuba. Nos anos 1960, acontecem iniciativas universitárias no México, Chile, 

Peru e Guatemala. Somente na década seguinte a preservação de filmes se torna assunto de interesse do Estado 

com a criação de Cinematecas e Filmotecas públicas. NÚÑEZ, F. Notas para um estudo sobre a Unión de 

Cinematecas de América Latina. Significação, São Paulo, v. 42, n. 44., 2015, p. 65. 
93 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 33. 
94 ALMEIDA, Heloísa Buarque de. Op. cit., p. 174. Em nota a autora define um sentido próprio para cinefilia. 

Esse texto, originalmente publicado em 1996, é anterior à obra de Baecque. Interessante notar como nesse 

momento já existia uma preocupação com a identificação da cinefilia como campo de estudo e a necessidade 

de se encontrar uma definição teórica para o conceito. 
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mesmo movimento acontece em São Paulo, com a relevância tanto das instituições 

museológicas quanto das salas que surgiram a partir de sua influência. 

É no mínimo curioso notar que tanto o Museu de Arte Moderna (MAM), quanto o 

Museu de Arte de São Paulo (MASP) iniciaram suas atividades na Rua Sete de Abril, dentro 

do perímetro da Cinelândia Paulistana. O MAM, enquanto iniciativa do industrial Francisco 

Matarazzo Sobrinho (Cicillo) e o MASP, criado a partir da parceria entre o mecenas Assis 

Chateaubriand e o marchand Pietro Maria Bardi, foram vizinhos, tanto em endereço, quanto 

em projeto, por dez anos. O primeiro se transfere para o Parque do Ibirapuera em 1958 e o 

segundo para a Avenida Paulista somente em 1968. A partir de então as duas instituições 

passaram a ser abrigadas em edifícios de arquitetura moderna95. 

No ano de 1956, a Filmoteca gerida por Paulo Emílio se desvinculou do MAM e deu-

se o início da Fundação Cinemateca Brasileira, que seria abrigada inicialmente no mesmo 

prédio dos Diários Associados e do MASP. Essa autonomia trouxe dificuldades financeiras, 

culminando em um incêndio no início do ano seguinte, o qual destruiu um terço do acervo 

fílmico, quase a integralidade da biblioteca e da discoteca. No mesmo mês de janeiro, o 

acervo foi transferido para o prédio da Bienal no Parque do Ibirapuera96. A Cinemateca 

Brasileira só teria uma sede própria em 1988, com a doação pela prefeitura do antigo 

Matadouro Municipal, localizado no Largo Senador Raul Cardoso, na Vila Mariana. 

Após a saída da Cinemateca, a Rua Sete de Abril continuou sendo um endereço de 

relevância para a cultura cinematográfica paulistana: foi ali, em 1958, que o empresário 

Dante Ancona Lopez inaugurou o Cine Coral, primeiro cinema voltado exclusivamente à 

exibição de filmes de arte. Construído no local do antigo depósito do jornal carioca A Noite97, 

o Coral se tornou referência e conquistou um público cativo, se tornando, assim, um negócio 

rentável. Lopez esteve entre os fundadores da Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC), 

entidade civil sem fins lucrativos, criada para desenvolver ações de apoio à Cinemateca 

Brasileira. A partir de 1962, o Cine Coral passa a abrigar a Sociedade promovendo sessões 

especiais. Nessa década, a SAC se expande e cria uma rede de cinemas de arte na capital98. 

 
95 O edifício do MAM, parte integrante do projeto do Parque do Ibirapuera é de autoria de Oscar Niemeyer. A 

sede do MASP na Avenida Paulista é assinada por Lina Bo Bardi, esposa de Pietro Maria. 
96 CORREA JR., Fausto Douglas. Cinematecas e cineclubes: política e cinema no projeto da Cinemateca 

Brasileira (1952/ 1973). Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade 

Estadual Paulista, São Paulo, 2007. p. 148-149. 
97 SANTORO, Paula. Op. cit., p. 227. 
98 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 178,179. 
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Ancona Lopez esteve à frente do Cine Coral durante oito anos. Com o sucesso do 

empreendimento, acabou vendendo o espaço e realizando uma volta ao mundo. 

Posteriormente, o empresário continuaria investindo em estratégias semelhantes voltadas ao 

cinema de arte. Além de um dos fundadores e presidente do Sindicato das Empresas 

Distribuidoras Cinematográficas do Estado de São Paulo, ele esteve à frente do Cine Picolino99 

durante a década de 1960; comandou a reforma e reconfiguração do Cine Trianon, que a partir 

de 1967 passou a se chamar Belas Artes100; e transformou o Cine Rio em Cinearte101, em 1982. 

Em memorial escrito para a Folha de S. Paulo, em janeiro de 2000, em decorrência da morte 

do programador, Leon Cakoff lembraria que era “difícil imaginar o que teria sido dos cinéfilos 

brasileiros sem o trabalho abnegado de Dante Ancona Lopez”102. 

Ao observar a linha do tempo de abertura desses novos espaços cinematográficas e 

com outro os seus endereços, percebe-se um deslocamento geográfico dos espaços de 

cinefilia. O incêndio e a transferência da recém fundada Cinemateca Brasileira marcaram de 

vez o ocaso que se abateu sobre a região da Cinelândia Paulistana, que teria inúmeras salas 

fechadas nos anos seguintes. Mas também significou a abertura de novos espaços para além 

do quadrilátero glamuroso de outrora. Aos poucos, as salas de cinema foram subindo as 

colinas das rebordas do espigão central até se concentrarem no entorno do eixo principal 

deste espigão, que é superposto pela Avenida Paulista103. Desta forma, pode-se dizer que 

após o crepúsculo da Cinelândia Paulistana, o alvorecer raiou sobre a Avenida Paulista, a 

qual acabou se tornando o epicentro da cinefilia na cidade de São Paulo e, considerando-se 

os limites de comparação, assim permanece.104 

É importante destacar que, assim como os cinemas, a população também se deslocou. 

Em meio ao processo de fechamento de salas, a região central da capital sofreu uma 

debandada da clientela mais rica da sociedade, que migrou para outros bairros. Com o tempo, 

esses novos endereços acabaram se valorizando, como é o caso do entorno da Avenida 

Paulista. Já o centro, abandonado pelas elites, recebeu o afluxo das camadas populares e, 

 
99 Rua Augusta, 1513. 
100 Rua da Consolação, 2433. 
101 Localizado dentro do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073. 
102 Leon Cakoff. “Morre exibidor pioneiro de filmes de arte em SP”. Folha de S. Paulo, 06 de janeiro de 2000. 
103 Resgata-se aqui o vocabulário geográfico imortalizado na obra de Aziz Nacib Ab’Saber. Op. cit., p. 175. 
104 Na atualidade, o entorno da Avenida ainda possui algumas salas de cinema de rua em funcionamento, como 

o Belas Artes, Cinesesc e o Espaço Itaú de Cinemas, além de cinemas de shopping. Apesar disso, a situação 

dos cinemas está longe de ser estável: exemplo disso foi o fechamento do Cinearte do Conjunto Nacional em 

fevereiro de 2020 e as constantes mobilizações para manter o Belas Artes em funcionamento. 
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desse modo, criou-se a ideia de que ele está se deteriorando. Esse movimento é descrito por 

Flávio Villaça em seu estudo sobre segregação urbana e desigualdade: 

O deslocamento do centro de São Paulo – sempre na direção de crescimento 

dos bairros residenciais dos mais ricos – pode ser traçado pelo 

deslocamento de ruas que sintetizam o comércio e/ou serviços das elites. 

Inicialmente a Rua XV de Novembro (até o final do século XIX) depois a 

Rua Direita, depois a Rua Barão de Itapetininga, depois para a Av. Paulista 

e parte do final da Rua Augusta, até chegar hoje à Av. Faria Lima, à 

Marginal do Rio Pinheiros e à Av. Luís Calos Berrini.105 

Esse movimento tem certa influência da ação empreendedora de Dante Ancona 

Lopes no ramo do cinema de arte, mas não se restringe a ele. A partir da década de 1960, 

diferentes cinemas foram criados entre o Centro e a Avenida Paulista. Heloísa Buarque de 

Almeida106 cita uma série de salas comerciais criadas em galerias. Esses cinemas traziam 

uma nova relação com o espaço urbano por não estarem mais diretamente conectadas com a 

rua e por não se enquadrarem como palácios cinematográficos. Observando a linha do tempo 

e a localização dos endereços, percebe-se a transformação geográfica do circuito cinéfilo, na 

qual essas salas se originaram na região da Cinelândia, mas acabaram se expandindo para a 

Avenida Paulista. 

A partir dessa nova configuração espacial, serão apresentados a seguir dois mapas 

retirados do trabalho de Paula Santoro107. Eles esmiúçam a disposição das salas de cinema 

pela região metropolitana de São Paulo a partir de dados retirados da obra de Inimá 

Simões108. Neles, estão inseridos diferentes espaços de cinema comercial: salas de rua, 

palácios cinematográficos, salas de galerias e shopping centers. 

 
105 VILLAÇA, Flávio. São Paulo: segregação urbana e desigualdade. Estudos Avançados, v.25, n.71, p. 37-

58, 2011, p. 49. 
106 ALMEIDA, Heloísa Buarque de. Op. cit., p. 170. 
107 Os mapas foram retirados diretamente do trabalho de Santoro, por isso possuem uma configuração diferente 

dos produzidos originalmente para esta dissertação. Assim, eles são identificados como “Figura” e apresentam 

informações que vão além do interesse da presente investigação. Os mapas produzidos originalmente para esta 

pesquisa, e que constam no quinto capítulo, estão identificados como “Mapa”. 
108 Os endereços das salas citadas nesta dissertação foram obtidos através desses dois trabalhos e ainda a partir 

das informações contidas no blog Salas de Cinema de São Paulo – resgate histórico dos cinemas de São 

Paulo, mantido pelo cinéfilo e pesquisador Antonio Ricardo Soriano. Disponível em: 

<http://salasdecinemadesp.blogspot.com/> Acesso em dezembro de 2020. 
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Figura 3: Distribuição espacial dos Cinemas na área nuclear da RMSP entre 1960 e 1969. Fonte: SANTORO, p. 249. 
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Figura 4: Distribuição espacial dos Cinemas na área nuclear da RMSP entre 1970 e 1979. Fonte: SANTORO, p. 251. 
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Alguns dados chamam a atenção visualmente quando esses dois mapas são 

comparados. O primeiro é o número considerável de salas inauguradas na região da Avenida 

Paulista. A expansão da Cinelândia Paulistana para essa região se nota através da linha do 

tempo das salas inauguradas nesse período: Olido (1957)109, Astor (1960)110, Metrópole 

(1964)111, Bristol (1971)112, Cal Center (1975)113, Gemini (1975)114, Liberty115 e Vitrine 

(1977)116. Esses endereços são visíveis no mapa a partir dos pontos vermelhos que se 

destacam sobre a via retilínea no mapa da década de 1960. Nesse período também despontam 

em outras regiões (percebe-se algumas salas abertas na área central117 e na Avenida 

Brigadeiro Faria Lima). Na década seguinte, o número de salas inauguradas é bem inferior; 

entretanto, apesar de poucas salas, o entorno da Avenida Paulista acaba abrigando mais 

cinemas que qualquer outra região da cidade.  

O segundo dado que faz saltar os olhos é o número de salas fechadas. Presentes no 

mapa em pontos azul-claros, as salas que deixaram de existir já eram numerosas nos anos 

1960; mas, na década seguinte, simplesmente dominam todo o mapa. Esses pontos, pela 

primeira vez são superiores aos pontos que apresentam novas salas ou salas preexistentes e 

sua principal concentração se dá na região central da cidade. No mapa que será apresentado 

a seguir, relativo à década de 1980, o número de salas fechadas fica mais alto ainda, 

demonstrando não apenas uma continuidade, mas uma intensificação desse processo: 

 
109 Avenida São João, 473. 
110 Localizado dentro do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073. 
111 Avenida São Luis, 187. 
112 Localizado no shopping-galeria Center 3, Avenida Paulista, 2064 
113 Avenida Faria Lima, 1575. 
114 Avenida Paulista, 807. 
115 Localizado no shopping-galeria Center 3, Avenida Paulista, 2064 
116 Rua Augusta, 2530. 
117 Foge ao tema desta dissertação, mas é importante lembrar que a região próxima à Estação da Luz no centro 

da capital abrigou, a partir dos anos 1960, um polo de produção de cinema independente conhecido como Boca 

do Lixo. A rica sociabilidade cinéfila produzida pela geração de produtores e realizadores nas adjacências da 

Rua do Triunfo é descrita em: GAMO, A.; MELO, L. Histórias da boca e do beco. In: RAMOS, F. P.; 

SCHVARZMAN, S. (org.) Op. cit. (Vol. 2). 
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Figura 5: Distribuição espacial dos Cinemas na área nuclear da RMSP entre 1980 e 1989. Fonte: SANTORO, p. 253.
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É notável como na década de 1980 pouquíssimas salas foram abertas e um sem-

número de outras foram fechadas em toda a região metropolitana. Os espaços abertos, como 

apontam Inimá Simões e Paula Santoro, são salas de shopping centers. A região que mais 

perde salas de cinema é a área central da cidade, em específico a Cinelândia. Em 

contrapartida, por mais que quase não tenha recebido novas salas, a área que mais mantém 

cinemas em funcionamento é o entorno da Avenida Paulista. 

Para além dessa nova configuração de cinema comercial (salas menores – não mais 

os palácios cinematográficos – e cinemas de galerias e shoppings), o topo do espigão central 

da capital foi palco importante do chamado circuito paralelo. O mesmo trajeto comentado 

anteriormente em relação aos cinemas de Dante Ancona Lopez, que subiam as ruas Augusta 

e Consolação em direção à Avenida Paulista, se verifica em duas salas de cinema de arte 

lembradas por Heloísa Buarque de Almeida: o Bijou (inaugurado em 1962), localizado na 

Praça Roosevelt e o Marachá (de 1965), localizado no número 778 da Rua Augusta. 

O Cine Bijou é parte integrante da memória afetiva da cinefilia paulistana. É 

lembrado em entrevistas de estudiosos de cinema118 e foi tema de um livro assinado por 

Marcelo Coelho e ilustrado por Caco Galhardo, lançado em 2012 pela Coleção Ópera 

Urbana, das editoras Cosac Naify e SESC119. No livro ilustrado, confessamente 

autobiográfico, o autor narra as descobertas de um personagem adolescente através de sua 

experiência com o cinema:  

Só havia um cinema em que deixavam a gente entrar: o Cine Bijou, no 

centro de São Paulo, na praça Roosevelt. O Cine Bijou exibia sempre filmes 

de arte; festivais de diretores famosos, que meus pais, os amigos dos meus 

pais e os professores da escola muitas vezes recomendavam.120 

Para além do Bijou, a lista de cinemas de arte e cineclubes, inaugurados a partir de 

meados da década de 1960, é vasta. Isso traz uma nova noção sobre os sentidos dados ao cinema, 

 
118 Tanto a montadora Mirela Martinelli quanto o professor Ismail Xavier se recordam do Cine Bijou como a 

sala de cinema de arte que frequentavam durante a adolescência, ainda no colegial. Ver: MARTINELLI, M. O 

que é a montagem num filme? Comunicação & Educação, v. 11, n. 1, p. 89-100, 30 abr. 2006; XAVIER, I. 

O cinema e os filmes ou doze temas em torno da imagem. Contracampo, Niterói, n. 8, jan. 2003, p. 125-152. 
119 COELHO, M. GALHARDO, C. Cine Bijou. São Paulo: Cosac Naify/Edições SESC, 2012. 
120 Ibidem, p. 19. Importante frisar que este trecho está inserido na narrativa literária da obra e é composto 

pelas memórias do autor; não faz parte de uma pesquisa historiográfica. A montadora Mirela Martinelli na 

entrevista supracitada também rememora o fato de o Bijou ser o único cinema em que menores de idade podiam 

entrar para ver filmes proibidos. Sobre o papel que os espaços desempenham na memória individual e coletiva 

ver: HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2009. 
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e tem relação direta com o cenário político brasileiro. Em 1964, o golpe civil militar jogou uma 

pá de cal sobre o avanço democrático iniciado duas décadas antes, por mais que mantivesse o 

processo de urbanização e industrialização do país. As mudanças promovidas pelo regime 

militar foram profundas e inumeráveis. O regime utilizou a censura como uma de suas bases de 

perpetuação121 e todas as atividades culturais foram atingidas por esse novo cenário. 

Em certa medida, o recrudescimento do regime militar, a partir do Ato Institucional 

número 5 (AI-5) de 1968, causou um efeito imediato em inúmeras iniciativas preexistentes. 

Entretanto, para além da desoxigenação de atividades culturais e da burocratização da 

produção cultural122, novas iniciativas brotaram do solo rígido, caracterizando a década não 

apenas pela atuação da ditadura militar nos meios de repressão e censura, mas também por 

movimentos de resistências política e cultural.  

A partir desse prospecto, o circuito paralelo desempenhou uma ação importante. 

Hélio Moreira da Costa Jr.123 aponta que nos primeiros anos do regime militar, o movimento 

cineclubista continuou crescendo em todo país, mas a partir do AI-5 entrou em irrefreável 

declínio. As dificuldades impostas pelo regime de exceção de fato barraram as atividades 

em um primeiro momento. Entretanto, graças a essas mesmas dificuldades, as noções sobre 

o papel do cineclube acabaram sendo ampliadas. Se nos primórdios do movimento 

cineclubista as preocupações eram estéticas, agora essas ações se voltavam para questões 

políticas: a simples reunião para assistir a um filme era um ato de resistência. E assim, 

camuflada em grupos de estudos e reuniões estudantis aparentemente despretensiosas, a 

atividade cineclubista continuava existindo. Costa Jr. descreve o sentido dessas ações: 

Se os anos de 1970 tinham como característica a vigilância ideológica, a 

necessidade de superar essa sensação de silenciamento era perseguida por 

meio das atividades coletivas, fossem as reuniões para grupos de estudos, 

nas Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s), nos bares ou nos cineclubes. 

Estes espaços estavam irremediavelmente interligados. A resistência ao 

 
121 Carlos Fico aponta que a censura não se estabeleceu no Brasil durante o regime militar; na verdade, ela 

nunca deixou de existir. O autor aponta que a partir do Ato Institucional número 5 (AI-5), decretado em 13 de 

dezembro de 1968, a atividade censória do regime passou a ser mais sistemática e, desta forma, junto com a 

espionagem, a polícia política e a propaganda, passou a ser um dos pilares básicos da repressão militar. FICO, 

Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: FERREIRA; 

DELGADO (org.). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX (O 

Brasil republicano; v.4). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 187-188 
122 Data de 1969 a criação da Empresa Brasileira de Filme S/A (Embrafilme). Criada para ser uma distribuidora 

de filmes brasileiros no exterior, a Embrafilme acaba se tornando a grande financiadora, coprodutora e 

distribuidora do cinema nacional dentro e fora do território brasileiro. 
123 COSTA JÚNIOR, Hélio Moreira da. O onírico desacorrentado: o movimento cineclubista brasileiro (do 

engajamento estético à resistência política nos anos de chumbo - 1928 - 1988). Tese (Doutorado em História 

Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015 
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regime ditatorial não se dava somente na opção da luta armada. Assistir a 

um filme, debatê-lo, sair com o grupo de amigos formados no espaço 

cineclubista para continuar a reunião nos bares ou praias era o aprendizado 

necessário e contingente de convivência com a diversidade ideológica 

existente nos cineclubes.124 

O autor identifica algumas iniciativas surgidas no decorrer dos anos 1970, como a 

rearticulação do Conselho Nacional de Cineclubes (CNC) – órgão criado em 1962 na cidade 

de Porto Alegre, que havia se desorganizado após o AI-5 – a realização de encontros 

cineclubistas ao redor do país, e a criação, em 1976, da Distribuidora Nacional de Filmes 

(Dinafilme), exclusiva para cineclubes. Fundada em São Paulo e contando com um convênio 

com a Cinemateca Brasileira, em pouco tempo a Dinafilme formou um acervo de 250 filmes 

e teve relação com mais de vinte entidades cineclubistas somente na capital paulista125. 

Segundo Costa Jr., boa parte das ações cineclubistas encontravam-se em nichos como 

“igrejas, escolas, Associações de Bairro, comunidades e entidades de classe, além dos 

Sindicatos, a exemplo do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e o 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo” e universidades como a USP, UNICAMP, a 

Fundação Getúlio Vargas e a PUC126. Era objetivo da Dinafilme e do CNC expandir esse 

circuito para o interior paulista e para além do eixo Rio-São Paulo. As ações tiveram efeito, e 

por todo o país surgiram iniciativas cineclubistas e organizaram-se festivais de cinema127. 

Para se ter ideia da dimensão dos festivais cinematográficos organizados nos anos 

1970, é notável citar o livro O cinema em festivais e os caminhos do curta-metragem no Brasil. 

Esta obra é um caso à parte na bibliografia brasileira. Mais de três décadas antes dos estudos 

acadêmicos sobre festivais de cinema se consolidarem no mundo, Miriam Alencar estudou 

esse fenômeno em sua Tese para Livre-Docência na Escola de Comunicação da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A autora traz um panorama histórico e defende a 

importância dos festivais de cinema128. Ela também se detém em problematizar a condição do 

 
124 Ibidem, p. 155. 
125 Ibidem, p. 172-173. 
126 Ibidem, p. 173. 
127 O autor se debruça sobre quatro cineclubes organizados na década de 1970: em Ilha Comprida, litoral de 

São Paulo, Natal (RN) e Rio Branco (AC). 
128 Miriam Alencar enumera três argumentos em defesa da importância desses eventos: “a) pelo que pode e 

deve revelar de novos valores, novas ideias, novas culturas, através da participação ativa do maior número de 

países; b) pelo mercado de venda de filmes, que proporciona a comercialização do produto aos mais diversos 

países; c) porque permite o contato entre as pessoas, das mais diferentes regiões ou países, que trocam ideias 

entre si, que travam ou ampliam seu conhecimento do que está se passando no mundo cinematográfico.” 
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cinema brasileiro, em especial o de curta-metragem, analisando alguns marcos regulatórios 

executados no país. Sobre os festivais brasileiros, Alencar analisa especificamente a atuação 

do Festival Brasileiro do Cinema Amador em 16mm e do Festival Brasileiro de Curta-

metragem em 35mm, ambos organizados pelo Jornal do Brasil no Rio de Janeiro entre 1965 

e 1977. A autora ainda apresenta um diagnóstico contemporâneo do setor, citando 16 festivais 

realizados em 1977 e outros seis programados para o ano seguinte. Segundo a autora, esses 

festivais foram reconhecidos e tiveram o patrocínio da Embrafilme (concessão de verbas, 

prêmios, troféus ou ainda se a Empresa tivesse um representante no júri)129. 

Retomando a tríade proposta por Bianca Salles Pires, os aspectos que unem 

cinematecas, cineclubes e festivais são coexistentes e se retroalimentam, criando assim, 

novas maneiras de apreciar, valorizar e fazer circular obras cinematográficas130. Deste modo, 

à organização desses cineclubes e festivais se segue a criação de um modo de vida cinéfilo. 

Dos eventos citados por Miriam Alencar, dois acontecem em São Paulo: a Mostra 

Internacional de Cinema e o Festival Nacional de Super 8 do Grife. A autora, entretanto, 

deixou de citar o Festival SESC Melhores Filmes, que era organizado desde 1974131. 

Somando essas experiências de festivais às iniciativas cineclubistas na capital, percebe-se 

uma certa constância na formação de um território de cinefilia. 

Dos anos 1980, quando a crise já assola a existência das salas comerciais, Paula 

Santoro cita a abertura de sete espaços de exibição paralela, provavelmente amparados pela 

CNC e pela Dinafilme. São eles: Cineclube 25 de Abril (1984), Cineclube Bixiga (1981), 

Cineclube ChicoBóia (1986), Cineclube da GV (1974)132, Cineclube Limite (1986), Cineclube 

 
ALENCAR, Miriam. O cinema em festivais e os caminhos do curta-metragem no Brasil. Rio de Janeiro: 

Artenova, 1978, p. 54-55. 
129 A lista completa apresenta: Festival de Verão de Areia da Paraíba (PB); Festival de Cinema Brasileiro de 

Super 8 de Campos (RJ); Festival de Cinema Super 8 (Faculdade Cândido Mendes – RJ); Festival de Cinema 

Brasileiro de Brasília (DF); Seminário Paraibano de Cinema e Literatura (PB); Mostra Internacional do Filme 

Científico (RJ); Festival Nacional de Super 8 do Grife (SP); Jornada Brasileira de Curta-metragem de Salvador 

(BA); Festival Nacional de Cinema Amador de Aracaju (SE); Festival de Cinema Super 8 de Campos (RJ); 

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (SP); Mostra do Filme Super 8 de Curitiba (PR); Mostra de 

Cinema Brasileiro no Palácio do Governo do Acre (AC); Festival de Arte de São Cristóvão (SE); Encontro do 

Cinema Brasileiro de Cabo Frio (RJ) e Mostra-Simpósio do Filme Documental Brasileiro do Instituto Joaquim 

Nabuco (PE). Para o ano de 1978 estavam previstos o Festival do Cinema Brasileiro de Gramado (RS); e os já 

citados Festival de Brasília; Festival Cinema Amador de Sergipe, Jornada de Salvador, Festival do Grife e 

Mostra do Filme Científico. ALENCAR, Miriam. Op. cit., p. 92 
130 Ver nota 93. 
131 Um dos festivais de cinema mais antigos em atividade em São Paulo. A partir de 1979, ele será abrigado no 

Cinesesc, localizado na Rua Augusta, 2075. LEAL, A.; MATTOS, T. Op. cit., p. 80. 
132 O Cineclube da GV teve duas fases de funcionamento: de 1974 a 1977, e de 1984 a 1991. Localizava-se 

na Avenida 9 de Julho. 
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Luzes da Cidade (1985), Cineclube Major Diogo (1985) e Cineclube Oscarito (1985)133. A 

maior parte desses cineclubes se localizava entre o centro da cidade e a Avenida Paulista.134 

Com todo esse cenário descrito, compreende-se a vitalidade da vida cinéfila em São 

Paulo. Muitos dos espaços e das experiências foram afetados pela censura política do regime 

militar. Outros tipos de censura também inviabilizavam uma ação mais ampla dos cineclubes 

e festivais: a censura e a autocensura do mercado cinematográfico. Não era tarefa fácil trazer 

filmes estrangeiros para o Brasil e os acervos das cinematecas tinham suas limitações. Até 

mesmo a exibição de filmes brasileiros era uma tarefa bastante árdua135. Com isso, o alcance 

de todas essas iniciativas paulistanas ficava um tanto restrito. 

Quando, em 1977, tem início a primeira edição da Mostra Internacional de Cinema 

de São Paulo, no Museu de Arte de São Paulo, localizado no coração da Avenida Paulista, 

todas essas vivências cinematográficas encontram um ponto em comum. Mesmo antes da 

Mostra, quando Leon Cakoff iniciou as exibições no MASP, a partir de 1974 o Departamento 

de Cinema desse museu se tornou um centro de contato de cinéfilos, pois apresentava uma 

programação densa, estável e inédita. Graças às décadas anteriores que pavimentaram os 

caminhos do território de cinefilia, a Mostra Internacional de Cinema em pouco tempo se 

consolida como um ponto nodal na história da exibição cinematográfica em São Paulo. 

Concatenavam-se nela o histórico dos cinemas de arte, a tradição cineclubista, a importância 

dos festivais e o papel dos museus. E se até agora pouco foi tratado do histórico do Museu 

de Arte de São Paulo, esta instituição ímpar será analisada no capítulo seguinte.

 
133 SANTORO, Paula, Op. cit., p. 228. 
134 Paula Santoro não apresenta em seu trabalho os endereços desses espaços. As informações foram obtidas 

no blog Salas de Cinema de São Paulo e em diferentes materiais de imprensa. Os Cineclubes Bixiga e Limite 

localizavam-se na Rua Treze de Maio, o Cineclube Major Diogo na rua homônima e o Cineclube da GV na 

Avenida 9 de Julho; os quatro estão na Bela Vista, bairro encrostado no espigão da Avenida Paulista. No 

caminho entre o centro e a Paulista estava o Cineclube Oscarito, que era organizado no Cine Bijou, na Praça 

Roosevelt. Em outros bairros localizavam-se o Cineclube ChicoBóia, na Rua Alagoas, bairro de Higienópolis; 

o Luzes da Cidade, realizado na Biblioteca Viriato Corrêa, na Rua Sena Madureira, Vila Mariana; e o 25 de 

Abril, localizado no Centro Cultural homônimo no bairro do Butantã. Apenas esse último fica a mais de cinco 

quilômetros de distância tanto do centro quanto da Avenida Paulista. 
135 Hélio Costa Jr. relata a dificuldade de obtenção de títulos nacionais em bitola de 16mm, pois apenas os 

filmes que obtinham sucesso de bilheteria eram copiados neste formato e, assim, a oferta da bitola era mínima 

e os títulos disponíveis pouco interessavam aos cineclubistas. COSTA JR. Hélio. Op. cit., p. 166. 
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Capítulo 2 – Trajetórias antes da Mostra 

Entre julho e agosto de 1986, quinze críticos cinematográficos participaram de um 

projeto chamado O cinema segundo a crítica paulista. Os convidados – apenas uma mulher 

no grupo, Pola Vartuck – enviaram um texto de aproximadamente 180 linhas datilografadas, 

em laudas, sobre cinema, assunto que poderia ser abordado livremente. Alguns temas foram 

sugeridos pela coordenação do empreendimento, como: a formação do crítico, a função da 

crítica, ou até mesmo especulações sobre o futuro da sétima arte e sugestões para a produção 

brasileira. Posteriormente ao envio, Heitor Capuzzo, coordenador do projeto que também 

assina um texto, organizou as produções e publicou o livro homônimo pela editora paulista 

Nova Stella. Além da publicação, o projeto, que contava com apoio da Secretaria de Estado 

da Cultura, realizou um seminário com alguns dos críticos participantes no Museu da 

Imagem e do Som, em São Paulo.136 

Os textos dessa publicação variam bastante em forma e estilo. Alguns autores 

optaram por uma dissertação mais objetiva e chegaram a citar títulos, nomes e datas. Outros 

escreveram uma narrativa mais reflexiva. Neste segundo grupo se encontra o texto do crítico 

Leon Cakoff, que à época estava com 38 anos de idade – sendo vinte anos dedicados ao 

cinema, como informa sua minibiografia apresentada no livro. Intitulado “A incontrolável 

arte da subversão”, a escrita de Cakoff revela um sentido amplo para a sétima arte. O autor 

enalteceu a importância da fantasia como uma forma possível de fazer ruídos, incomodar 

elites e sistemas políticos. “Cinema é o depositário do inconsciente e o escape dos oprimidos 

neste acelerado século XX. Sem ele a loucura seria reprimida, certamente, com métodos 

mais violentos” sugere Cakoff. Para o autor, essa subversão natural do cinema – “a mais 

subversiva de todas as artes” – incomoda e provoca reações censórias em vários momentos: 

“quando ele aproxima o ideal da realidade. Quando recusa representar o impossível apenas 

com personagens de exceção. Quando provoca a reativação dos sentidos.” Todas as três 

 
136 No acervo digital do MIS estão disponíveis os áudios dos seminários realizados em 4 e 5 de outubro de 

1986. Esses arquivos contam com falas de Heitor Capuzzo (que mediou o seminário), Rubens Ewald Filho, 

Inácio Araújo, Jean-Claude Bernardet, Luiz Nazário, Geraldo Mayrink, Pola Vartuk, Luciano Ramos e Jairo 

Ferreira. Disponível em: <http://acervo.mis-sp.org.br/audio/cinema-segundo-critica-paulista-dia-04101986-

parte-13>. Acesso em: dezembro de 2020. 
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páginas escritas por Cakoff prestigiam o cinema como uma ferramenta de utilização da 

imaginação para cruzar barreiras e uma arma contra a opressão.137 

Este texto foi publicado no ano em que a Mostra Internacional de Cinema de São 

Paulo chegava em sua décima edição. Cakoff já era um nome conhecido no campo 

cinematográfico paulistano, seja pela organização do evento, seja por sua atuação como 

crítico138. Ele também tinha desempenhado um papel de destaque no processo que pôs fim à 

censura prévia aos festivais de cinema no Brasil. Em 1984, o crítico havia conseguido uma 

liminar inédita na Justiça que permitia apresentar os filmes da Mostra sem exame prévio dos 

censores. Entretanto, no quinto dia de programação, o evento foi interditado pela Polícia 

Federal. A liberação só foi concedida quatro dias depois, mas os filmes deveriam, desta vez, 

passar pelo crivo censório139. A reação na opinião pública foi tamanha que, em poucos 

meses, a Mostra se tornou um evento regulamentado140 e, no ano seguinte, o Ministério da 

Justiça alterou a legislação sobre festivais de cultura, permitindo a exibição de obras sem 

censura prévia141. Em Cinema sem fim, Cakoff narra um encontro com o então Ministro da 

Justiça Fernando Lyra, em que teria articulado em favor desta decisão142. 

A edição de 1984 era a primeira do festival fora do Museu de Arte de São Paulo. Nos 

sete anos anteriores, a Mostra havia enfrentado as dificuldades colocadas pela censura oficial 

do regime militar com o auxílio da instituição, que era detentora de prestígio internacional e 

de uma relação ambivalente com a ditadura militar143. Durante esse período, festival e Museu 

 
137 Pela importância da publicação para se compreender o pensamento de Cakoff, este texto está anexado à 

dissertação. Originalmente, se encontra em: CAKOFF, Leon. A incontrolável arte da subversão. In: 

CAPUZZO, Heitor. O cinema segundo a crítica paulista. São Paulo: Nova Stella, 1986, p. 51-53. 
138 Desde 1980 Cakoff escrevia para a Folha de S. Paulo. 
139 A interdição e todos os desenlaces com a censura serão abordados na segunda parte desta dissertação. 
140 Lei Estadual 4.520, de 17 de janeiro de 1985. 
141 A portaria n. 6 de 13 de maio de 1985 dispensa o exame prévio de filmes inscritos em festivais; no mesmo 

mês outra portaria expedida dispensava a censura às peças inscritas em festivais de teatro. Elas estão citadas 

em: GARCIA, Miliandre. Ou vocês mudam ou acabam: teatro e censura na ditadura militar. 2008. Tese 

(Doutorado em História Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2008, p. 413. 
142 CAKOFF, Leon. Cinema sem fim: a história da Mostra. 30 anos. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado 

de São Paulo, 2007. p. 145. 
143 No segundo semestre de 2019 foi organizada no SESC Belenzinho, na zona leste da capital paulista, a 

exposição Meta-Arquivo: 1964-1985 - Espaço de Escuta e Leitura de Histórias da Ditadura. Nesta exposição, 

o artista plástico Rafael Pagatini apresentou a instalação Tecituras, realizada a partir de pesquisas nos arquivos 

do Centro de Pesquisa e Biblioteca do MASP, Centro de Documentação da Pinacoteca de São Paulo e Acervo 

do Memórias do Sesc. Na obra, Pagatini abordou como essas três instituições (SESC, MASP e Pinacoteca) se 

relacionaram com o regime militar. Composta a partir de impressões em canvas, em papel japonês e em linho, 

além de chumbo e madeira, a instalação expõe, entre outras imagens, um recorte de jornal de 1972 em que 

Jarbas Passarinho, ministro que assinara o AI-5, recebe o título de Sócio Benemérito do MASP. Passarinho 

havia, dois anos antes, perdoado uma dívida da instituição com o governo brasileiro. Na apresentação de sua 
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se relacionaram intrinsecamente, a ponto de o evento ser chamado na imprensa de “Mostra 

do MASP” e de este ter se tornado um centro nevrálgico de sociabilidade cinéfila em São 

Paulo. Leon Cakoff trabalhou no MASP durante quase uma década, assumindo o 

Departamento de Cinema em 1974, três anos antes de organizar a primeira edição da Mostra. 

Neste capítulo serão trabalhados esses dois agentes: o cenário em que o festival se 

desenvolveu em seu primórdio, e a personagem que o criou. O evento criado por Leon 

Cakoff no MASP pode se desenvolver ancorado à tradição e estrutura cinéfila de São Paulo. 

1. Museu de Arte de São Paulo: trajetória cinematográfica 

O prédio que hoje abriga o Museu de Arte de São Paulo foi inaugurado em 1968. 

Localizado no número 1578 da Avenida Paulista, ele foi projetado pela arquiteta italiana 

Lina Bo Bardi, esposa do cofundador e então diretor do MASP, Pietro Maria Bardi. É tido 

como um dos símbolos da capital paulista, figurando entre seus principais cartões postais. 

Pelo seu estilo icônico de arquitetura moderna e pela relação que acabou criando com a 

cidade e com as pessoas, apresenta-se a seguir uma longa descrição do edifício feita pela 

arquiteta e urbanita Joana Mello para o projeto Um guia de arquitetura de São Paulo: 

Com a determinação de garantir a continuidade entre o Parque Siqueira Campos e 

a vista do Vale do Saracura em direção ao centro, Lina concebe em seu projeto 

desenhando um belvedere como um hall cívico que se consagra como sede de 

reuniões públicas e políticas, além de espaço de fruição, encontro e lazer. 

Sob o belvedere se desenvolve o embasamento em concreto armado que abriga o 

auditório, teatro, depósitos e área de exposição, acessíveis pelo elevador monta-

cargas de aço e vidro temperado. Esse bloco, com uma escada de acesso 

independente é cercado por espelhos d’água que, junto com a vegetação exuberante, 

compõem uma paisagem de traços surrealistas, ao mesmo tempo bela e dramática. 

Acima do belvedere ergue-se um paralelepípedo de vidro suspenso por quatro 

pilares de concreto armado que repousam em dois espelhos d’água. Esses pilares 

de grandes dimensões recebem as cargas transmitidas por quatro vigas protendidas 

– duas no nível da cobertura e duas centrais que apoiam o piso do segundo 

pavimento e sustentam por meio de tirantes o primeiro pavimento, vencendo 74 m 

 
instalação, o artista lembra que “a relação entre cultura e Ditadura Civil Militar costuma passar pelas histórias 

de censura e repressão, artistas exilados e a rica produção brasileira contestatória. Poucas vezes se fala das 

colaborações entre as esferas artística e política, o processo de desenvolvimento e o financiamento de arte desse 

período.” Todas as imagens de pessoas ligadas ao alto escalão da ditadura, presentes em cerimônias nessas 

instituições, davam um ar de normalidade ao regime. No decorrer deste capítulo a relação de outros 

empreendimentos de Assis Chateaubriand serão abordados. 
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de vão. No primeiro andar encontram-se as áreas administrativas, o acervo e as 

exposições temporárias; no segundo, a pinacoteca do museu. Ambos são 

acessíveis por elevador e escada.144 

A partir de 1974, o auditório localizado no subsolo da instituição passou a receber 

sessões de cinema organizadas por Leon Cakoff, à época com vinte e seis anos. Como se viu 

através de uma fotografia analisada no primeiro capítulo desta dissertação, o belvedere do 

MASP acabou sendo ocupado por filas enormes de cinéfilos que enchiam aquele auditório145. 

Entretanto, a relação entre o Museu de Arte e o cinema era mais antiga que a chegada do 

crítico. Para se entender como Leon Cakoff conseguiu encampar um trabalho de tamanha 

desenvoltura, é preciso compreender o significado histórico da instituição que o abrigou. 

O MASP nasceu no pós-guerra. Sua primeira inauguração146 data de 2 de outubro de 

1947. Seu endereço: o segundo andar do edifício Guilherme Guinle localizado à Rua Sete 

de Abril, 230, sede dos Diários Associados. Estiveram presentes na cerimônia o presidente 

da República, Eurico Gaspar Dutra; o Governador de São Paulo, Adhemar de Barros; o 

Ministro da Educação, Clemente Mariani147; e os dois fundadores do empreendimento: 

Pietro Maria Bardi e Assis Chateaubriand.  

Pietro Maria Bardi havia chegado ao Brasil com sua esposa, Lina Bo, um ano antes, 

sem um projeto específico, mas com um volumoso patrimônio que permitiu a realização de 

uma série de exposições148. Sem formação acadêmica, Bardi foi operário, office boy, serviu 

 
144 MELLO, Joana. Museu de Arte de São Paulo – MASP. In: VALENTIM, Fabio (org.). Um guia de 

arquitetura de São Paulo: doze percursos e cento e vinte e quatro projetos. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes; Escola da Cidade, 2019. 
145 Na segunda parte desta dissertação serão discutidas com maior profundidade as relações de sociabilidade 

no vão do MASP, além de se trabalhar o perfil do público. 
146 Constam ao todo três inaugurações. A última, em 1968, era referente à inauguração do edifício da Avenida 

Paulista. As outras duas aconteceram no prédio da Rua Sete de Abril: a primeira, mais singela, aconteceu em 1947, 

quando o acervo do Museu ainda estava em fase de construção; e a segunda, em 1950, com a instituição ampliada 

e já ocupando três andares do prédio, foi mais solene e contou com a presença de autoridades e personalidades 

estrangeiras, como o banqueiro Nelson Rockfeller e o cineasta francês Henri-Georges Clouzot. TENTORI, 

Francesco. P. M. Bardi. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 

2000, p. 177; MORAIS, Fernando. Chatô: o rei do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1994, p. 485. 
147 BARDI, Pietro Maria. História do MASP, p. 13. 
148 TENTORI, Francesco. Op. cit., p. 167. Viviana Pozzoli identifica razões mais contundentes para Bardi ter 

escolhido a América Latina como porto de desembarque no pós-guerra. Em comunicação apresentada em 2013 

no Seminário Internacional Modernidade Latina: os italianos e os Centros do Modernismo Latino-Americano, 

a autora apresenta resultados de sua investigação de como o marchand estava relacionado a um projeto relativo 

ao comércio e à promoção da arte italiana na América do Sul. Além do protagonismo de seu Studio d’Arte de 

Palma na empreitada, Bardi chegou a ser sócio da Comissão das Relações Econômicas Itália – América Latina 

(CORESAL). Esta comissão era “um vasto projeto de natureza privada destinado a favorecer o 

desenvolvimento das relações econômicas entre a Itália e América do Sul”. O italiano era membro da comissão 
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na Primeira Guerra Mundial e foi filiado ao Partido Nacional Fascista149, quando ganhou 

relevância como crítico de arte. Exercera carreira de cronista no jornal Corriere dela Sera, 

foi diretor da revista de arte e arquitetura Quadrante, editor do periódico Meridiano di Roma, 

e era dono e diretor de galerias de arte e antiquários.150 No momento em que chegou ao 

Brasil, Bardi estava à frente do Studio d’Arte Palma em Roma. 

Em seu primeiro ano no país, Bardi organizou no Rio de Janeiro três exposições de 

arte italiana151. Em meio a um desses eventos fez seu primeiro contato com Francisco de 

Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, que era oito anos mais velho que o italiano. Nascido 

na cidade de Umbuzeiro, na Paraíba, Chateaubriand recebeu a alcunha de “rei do Brasil” em 

sua biografia escrita por Fernando Morais, devido sua influência no país. Dono dos Diários 

Associados, o maior conglomerado de mídia da América Latina, “Chatô” foi um dos 

protagonistas no processo de transformação política brasileira entre as décadas de 1930 e 

1960, e esteve por trás, dentre outras coisas, do desenvolvimento da cultura aeronáutica e da 

chegada da televisão no país.152 

Era projeto do magnata da comunicação inaugurar uma instituição cultural de 

prestígio, que seria montada na sede de seus Diários Associados na Rua Sete de Abril. Com 

a chegada do casal Bardi, o projeto deslanchou. Lina ficou responsável pela espacialização 

do museu no segundo andar do edifício; e Pietro pela seleção das obras que deveriam compor 

o acervo. Através de sua influência, Chateaubriand arrecadava vultuosas quantias por meio 

de doações de industriais, banqueiros e cafeicultores paulistas153 para, acompanhado de 

Bardi, arrematar obras de arte que estavam com um preço muito baixo devido a recessão 

 
"artesanato, arte, mostras, exposições" da CORESAL. POZZOLI, Viviana. 1946! Por que Pietro Maria Bardi 

decide deixar a Itália e partir para o Brasil? In: MAGALHAES, A. G. (ed.). Modernidade Latina: os italianos 

e os Centros do Modernismo Latino-americano. São Paulo: MAC USP, 2014. 
149 Em seu livro sobre a história do MASP, Bardi explica sua experiência: “Não se pense porém que eu fosse 

socialista. Quase todos os jovens eram seguidores de Mussolini, inicialmente ligado ao partido socialista e, 

quando ele se afastou, nós os seguimos. É sabido que tenho um passado fascista, o que não me impediu de 

combater mais tarde a arquitetura oficial de Mussolini, numa polêmica que se tornou notória.”. BARDI, Pietro 

Maria. Op. cit., p. 13. 
150 Ibidem, loc. cit. 
151 “Exposição de pintura italiana antiga”, no Ministério de Educação e Saúde; “Exposição de objetos de arte para 

decoração de interiores” no Hotel Copacabana Palace; e “Exposição de pintura italiana moderna”, novamente no 

Ministério. TENTORI, Francesco. Op. cit., p. 172. Viviana Pozzoli ainda cita outras menores que aconteceram 

em Belo Horizonte, São Paulo e Petrópolis (RJ) entre 1946 e 1947. POZZOLI, Viviana. Op. cit. 
152 MORAIS, Fernando. Op. cit. 
153 Ricardo Luís Sampaio Pintado lembra que a moeda de troca dessas doações era “publicidade favorável e 

promoção dos doadores nos jornais dos Diários Associados (e, também, para evitar o oposto, a difamação dos 

que resistiam a contribuir)”. PINTADO, Ricardo L. S. A imaginação museal de Lina Bo Bardi: expografias 

(1947-1968). Tese (Doutorado) — Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural, 

Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, 2018. p. 62. 
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econômica que castigava a Europa após o término da Segunda Guerra Mundial. Em poucos 

anos, o acervo adquirido pelos dois já chamava a atenção da imprensa internacional154. 

Citando a obra de Renato Ortiz, Bianca Salles Pires pontua que as transformações na 

esfera da cultura no período entre as décadas de 1940 e 1950 foi possibilitada por uma 

interpenetração de esferas culturais e econômicas nos interesses dos empresários. Nesse 

período, a classe empresarial brasileira esteve “à frente de iniciativas caracterizadas como 

eruditas ou burguesas, de cunho modernizador” e, ao mesmo tempo, “do desenvolvimento 

de emissoras de televisão e rádio, dos jornais e revistas de grande circulação, promovendo 

mudanças importantes na cultura popular”155. Esse movimento foi possibilitado, dentre 

outros motivos, pelos processos de urbanização, industrialização e abertura democrática que 

o país passava. 

Essa dinâmica de modernização das artes no Brasil teve uma participação notória de 

imigrantes. Ao mesmo tempo em que o italiano Pietro Maria Bardi se associava a Assis 

Chateaubriand, o industrial ítalo-brasileiro Francesco Matarazzo Sobrinho156 esteve à frente 

de uma série de projetos na capital paulista. Colecionador de arte, Cicillo foi responsável 

pela criação do Museu de Arte Moderna (MAM-SP), inaugurado em 1948 e pela organização 

da primeira Bienal de Arte, em 1951. Ainda esteve entre os fundadores do Teatro Brasileiro 

de Comédia (TBC) e da Companhia Cinematográfica Vera Cruz157. Esse papel 

desempenhado pelos imigrantes chegou a ser alvo de críticas nacionalistas na imprensa158. 

Com o investimento e a carta branca de Assis Chateaubriand, Bardi pode 

implementar sua proposta de espaço cultural. Em um texto de 1946159, o crítico chamava sua 

concepção de “anti-museu”, pois, em vez dos museus europeus estáticos e circunscritos à 

 
154 Fernando Morais apresenta duas reportagens dos periódicos italianos Corriere dela Sera e L’Europeo sobre 

o empreendimento e sobre a figura de Chateaubriand. Op. cit., p. 486-487. 
155 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 27. 
156 Pertencente a primeira geração de sua família nascida no Brasil, Francesco Matarazzo Sobrinho nasceu em 

São Paulo, em 1898. 
157 A participação dos italianos na constituição de Centros de Modernismo brasileiros dos anos 1950 foi tema 

do Seminário supracitado realizado pelo Museu de Arte Contemporânea e pela Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da USP em 2013. Nos anais do Seminário estão disponíveis textos sobre Bardi e Cicillo Matarazzo.  
158 Tentori apresenta uma crônica publicada em 1951 no Estado de S. Paulo (um dos periódicos “rivais” dos 

Diários Associados de Chateaubriand) que atacava as iniciativas de Bardi no MASP, acusando o italiano de 

paternalismo e preconceito. Para o biógrafo de Bardi, as argumentações do cronista superavam “em muito o 

nacionalismo sendo odiosamente racistas.” TENTORI, Francesco. Op. cit., p. 179. Fernando Morais lembra 

que a família Matarazzo também foi alvo de publicações xenofóbicas através dos jornais de Chateaubriand 

durante a Segunda Guerra. MORAIS, Fernando. Op. cit., p. 437. 
159 Publicado em 1951 na revista Habitat. 
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escolha de materiais, Bardi propunha um organismo “em atividade, não com o fim estreito 

de informar, mas de instruir; não uma coleção passiva de coisas, mas uma exposição 

contínua e uma interpretação de civilização”. Para ele, os museus deveriam possuir um 

caráter universal e didático, onde as artes se completariam umas às outras160. Não era 

necessariamente um projeto inédito. Em sua investigação sobre os primeiros anos do MASP, 

Adriano Totimão Canas defende que a orientação proposta por Bardi encontrava sintonia 

com as discussões realizadas no debate internacional entre os arquitetos modernos. Para essa 

geração, a função dos museus deveria ser renovada, passando a desempenhar um papel na 

difusão do conhecimento e na transformação do espaço urbano.161 Exemplo dessa noção era 

o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), inaugurado em 1929.  

Desta forma, além da coleção adquirida através do mecenato, o MASP inaugurou 

suas atividades trazendo uma série de iniciativas educativas. O propósito de formação estava 

presente tanto na organização de Seminários, quanto na própria concepção expográfica de 

Lina Bo Bardi.162 Nas duas décadas em que o Museu esteve localizado na Rua Sete de Abril, 

foram organizados um Instituto de Arte Contemporânea, com cursos de gravura, desenho, 

pintura163; um curso de desenho industrial164; outro de ecologia165; um laboratório de 

fotografia166 e uma escola de propaganda167. Além de ter também um Departamento de 

Música168 e Seminários de Teatro169 e de Cinema. Todas essas iniciativas dialogavam com 

 
160 O texto foi traduzido e está publicado na íntegra na biografia de Bardi escrita por Francesco Tentori. Op. 

cit., p. 188-191 
161 CANAS, Adriano Tomitão. MASP: Museu laboratório. Projeto de museu para a cidade: 1947-1957. Tese 

(Doutorado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, Adriano 

Tomitão, p. 5. 
162 As ações educativas e as propostas museais do “primeiro MASP” foram objeto de uma série de trabalhos 

acadêmicos na última década. Entre outras produções, ver: POLITANO, Stela. Exposição didática e Vitrine 

das Formas: a didática do Museu de arte de São Paulo. 2010. 297 f. Dissertação (Mestrado em História). 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010; LOBÃO, 

Luna Villas-Boas. A missão artística do primeiro MASP: um estudo da concepção de Pietro Maria Bardi 

para os primeiros anos do MASP. 2014. Dissertação (Mestrado em História da Arte) – Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014; além dos já citados CANAS, 2010; 

PINTADO, 2018. 
163 Segundo Bardi, o curso de Gravura foi ministrado por Poty Lazzaroto e, posteriormente por Regina Kanz; 

o de Desenho ficou sob a responsabilidade do artista italiano Roberto Sambonet; Gastone Novelli ministrou o 

curso de Pintura e Waldemar da Costa o de Escultura. BARDI, Pietro Maria. Op. cit., p. 16. 
164 Sob orientação de Lina Bo Bardi, contou com Carlos Bratke, Gregori Warchavchik, Lasar Segall, Jacob 

Ruchti e Leopond Haar no corpo docente. Ibidem, loc. cit. 
165 Ministrado por Mansueto Kossinski, foi seguido por Edgard Teixeira, que deu um curso sobre Jardinagem. 

Ibidem, loc. cit. 
166 O Laboratório ficou sob a responsabilidade de Thomas Farkas. Ibidem, loc. cit. 
167 Sob a liderança de Rodolfo Lima Martensen Ibidem, p. 17 
168 Organizado por Yvone Levy. Ibidem, loc. cit. 
169 O Seminário foi coordenado por Beatriz de Toledo Segall e se tornou um departamento sob a 

responsabilidade de Gianni Ratto. Ibidem, loc. cit. 
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o projeto de Bardi de um espaço de convívio, educação, pluralidade artística e de formação 

de público. 

No campo do Cinema, o MASP iniciou suas atividades em 1949 com o Centro de 

Estudos Cinematográficos. A partir deste, foi realizado o primeiro Seminário de Cinema, 

estruturado inicialmente como um curso de quatro meses, estritamente teórico170. Nesse 

primeiro momento, o Seminário contou com uma série de conferências de Alberto 

Cavalcanti, cineasta detentor de uma consolidada carreira na Europa, que retornara ao Brasil 

para dirigir a recém-fundada Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Em 1951, o evento foi 

reelaborado, ambicionando transformar-se em uma instituição de ensino profissionalizante 

para o cinema. Nesta fase, cuja duração do curso era de três semestres (os “dois primeiros 

dedicados às aulas teóricas e semipráticas, e o terceiro às aulas práticas, compreendendo a 

realização de filmes”)171, os alunos do curso chegaram a concluir filmes documentários que 

se comunicavam com o acervo do museu, como é o caso de Os tiranos, de 1951. Nos anos 

seguintes, o Seminário contou com a docência de nomes ligados ao cinema industrial 

paulista e proporcionou a formação de alunos que se tornariam figuras de relevância na 

produção e na crítica cinematográfica brasileira172. 

Na documentação levantada por Fabio Uchôa se destacam os boletins elaborados 

pelo MASP relativos ao ano de 1954. Eles permitem uma visualização das atividades 

voltadas ao universo cinematográfico realizadas pelo Museu. Entre elas, estão: 

conferências semanais, debates com técnicos e cineastas de filmes em cartaz, 

projeção de longas-metragens duas vezes por semana, programa de cinema 

destinado ao público infantil, edição de publicações sobre cinema brasileiro e 

mundial que seriam distribuídas gratuitamente aos sócios, espaço em coluna do 

Diário de São Paulo para divulgação de escritos críticos e atividades 

 
170 Fabio Uchoa aponta os cursos que foram ministrados (e seus respectivos docentes) durante os quatro meses 

do primeiro Seminário: História do Cinema (Carlos Ortiz); Técnica de Cinema, Argumento, Decupagem e 

Montagem (Tito Batini); Ótica (Abraão Schultz); Câmera de Filmagem (João Korani); Fotografia no cinema 

(Antonio da Silva Vítor); Interpretação, cenografia, maquiagem e filmagem (Oswaldo Sampaio); Tecnicolor e 

som (Nazim Athié). UCHOA, Fábio. O Seminário de Cinema do MASP e a produção documental de Ozualdo 

Candeias. Revista FAMECOS (Online), v. 24, p. 45-59, 2017, p. 48. 
171 Ibidem, p. 49. 
172 Uchôa cita entre os egressos Roberto Santos, Galileu Garcia, Olavo Costa, Glauco Mirko Laurelli, Juarez 

Dagoberto, Plinio Garcia Sanchez, Sergio Tofani, Luis Sérgio Person, Nelson Xavier, Antunes Filho, Zulmira 

Ribeiro Tavares, Eliseo Fernandes, Carlos Maximiano Motta, Ely Azeredo, além do personagem protagonista 

de seu artigo: Ozualdo Candeias. UCHÔA, Fábio. Op. cit. 
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cinematográficas do museu, bem como o estabelecimento de intercâmbios 

internacionais, com países como França e Uruguai. 173  

Somadas essas atividades às ações do Museu de Arte Moderna e de sua Filmoteca, a 

Rua Sete de Abril – que ainda contava com as primeiras salas de cinema de arte – se tornava 

o coração da cinefilia nascente na cidade de São Paulo, como foi descrito no primeiro 

capítulo desta dissertação. Deve-se destacar que as duas instituições possuíam objetivos 

diferentes em relação ao cinema: enquanto o MASP se voltava para a formação de 

profissionais, o MAM privilegiou a preservação dos filmes. Ocupando o mesmo prédio, os 

dois museus acabaram compartilhando programações, como a I Mostra Retrospectiva do 

Cinema Brasileiro – organizada em 1952, dois anos antes do Festival do quarto centenário. 

Essa característica começou a mudar a partir do final da década de 1950, devido às 

transformações nas instalações do prédio da Rua Sete de Abril. Com o endereço tornando-

se insuficiente para sediar os Diários Associados e abrigar todas as atividades do MASP – 

além do incêndio da Cinemateca Brasileira, ocorrido em 1957 –, Chateaubriand firmou 

acordo com a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP)174. A partir de 1958, o 

Seminário de Cinema e outras atividades do MASP foram transferidos para lá. Essa 

transferência geraria, no futuro, a Escola de Arte da FAAP, em 1960175 e o Museu de Arte 

Brasileira (MAB-FAAP), em 1961. Além da transferência dos cursos estruturados com 

equipamentos, docentes e discentes para a Fundação176, Adriano Tomitão Canas percebe, 

em sua pesquisa, uma diminuição gradual das atividades educativas realizadas pelo MASP 

na década de 1960177. 

Os cursos se desligaram do MASP, mas a pinacoteca permaneceu na Rua Sete de 

Abril por mais uma década. Durante esse período, estava sendo levantada a nova sede do 

Museu. O projeto arquitetônico de Lina Bo Bardi, cujas características foram apresentadas 

no início deste capítulo, demorou exatos dez anos para ser concluído. A Avenida Paulista 

está no topo do que, em geologia, chama-se plataforma interfluvial: ela superpõe-se 

 
173 O autor lembra que, apesar dessa abrangência, o direcionamento prático das atividades constantemente 

esbarrava na limitação dos recursos financeiros. Ibidem, p. 51. 
174 CARVALHO, Ana Paula Coelho de. O ensino paulistano de design. São Paulo: Blucher, 2015, p.142.  
175 Em 1967 ela se tornaria Faculdade de Artes Plásticas e Comunicação e, dois anos depois, com a separação 

dos departamentos, Faculdade de Artes Plásticas. 
176 A FAAP está localizada na Rua Alagoas, 903, no bairro do Pacaembu. 
177 CANAS, p. 75. 
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exatamente no eixo principal do espigão existente entre os rios Tietê e Pinheiros. 

Geograficamente, é o ponto mais alto da região central da cidade e, como foi abordado no 

primeiro capítulo, no decorrer do século XX, se transformou no centro financeiro, cultural e 

cinéfilo de São Paulo. Localizado no centro da Avenida, o terreno do novo MASP era 

anteriormente ocupado pelo Belvedere Trianon, um local projetado por Ramos de Azevedo, 

destinado a festas e bailes, que acabou sendo demolido em 1951 para dar lugar ao pavilhão 

da I Bienal de Arte. Por muito tempo, sustentou-se a narrativa que teria sido exigência do 

dono do terreno, Joaquim Eugênio de Lima, a manutenção da vista para o centro da cidade, 

o que teria levado a arquiteta a projetar o MASP livre de colunas, suspenso por quatro pilares 

de concreto que garantiam a existência do chamado vão livre. Reforçada por P. M. Bardi,178 

esta narrativa foi contestada pelo historiador Daniele Pisani179. Por mais que não tivesse 

exigência anterior, a opção de Lina Bo Bardi fez do edifício – e de seu vão livre – um ícone 

da arquitetura paulistana. 

 

Figura 6: MASP em 1969. Foto de Hans Günter Flieg. Fonte: Itaú Cultural. 

 
178 BARDI, Pietro Maria. Op. cit., p. 31. 
179 PISANI, Daniele. O Trianon do MAM ao MASP: arquitetura e política em São Paulo (1946-1968). São 

Paulo: Editora 34, 2019. 
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A nova sede do Museu foi inaugurada em 8 de novembro 1968, sete meses após o 

falecimento de Assis Chateaubriand180, e contou com a presença da rainha da Inglaterra, 

Elizabeth II. Com a nova instalação, o MASP pode retornar às atividades de um projeto de 

museu vivo, como tinha sido proposto duas décadas antes. Tentori aponta que, a partir de 1968, 

a vida do MASP tornou-se um contínuo suceder-se de manifestações artísticas de 

todo tipo, de importância internacional e de interesse local: nos grandes espaços do 

subsolo, nos auditórios, na grande sala de exposições temporárias do primeiro andar. 

E todo este “agito” da vida artística de todos os dias (os concertos, as mostras, as 

projeções cinematográficas, as experiências teatrais e televisivas, os cursos sobre 

vários assuntos, as conferências) é dominado, material e simbolicamente, pela paz 

olímpica da pinacoteca, no alto do edifício, no grande e luminoso salão onde são 

expostas as obras-primas da arte de todos os tempos, trocadas periodicamente – 

salvo as peças mais célebres em exposição permanente.181 

Nesse ínterim, o número 1578 da Avenida Paulista se transformou em um lugar de 

sociabilidade, abrigando exposições temporárias de cunho popular e abrangendo um 

Departamento de Divulgação, onde atuavam monitores que trabalhavam com o público 

escolar. Entre as atividades deste Departamento, estavam a realização de palestras de 

divulgação nas escolas e a organização de visitas monitoradas para estudantes182. As ações 

didáticas seguiam o projeto de museu-laboratório; entretanto, se antes o Museu se voltava à 

educação profissionalizante, agora ele propunha à formação de público. 

Não foram levantadas para esta pesquisa as ações de cinema organizadas entre 1968 

e 1974 na nova sede do MASP. Bianca Salles Pires, pesquisadora que também se deteve 

sobre a Mostra Internacional de Cinema, confirma que a documentação relativa a esse 

período é bastante escassa183. A autora aponta uma diferença existente entre o “velho” e o 

“novo” MASP: na Rua Sete de Abril, as atividades de formação eram privilegiadas através 

dos Seminários de Cinema; já na Avenida Paulista, o Museu se concentrou em mostras 

nacionais e internacionais, além de ciclos retrospectivos. Os cursos realizados eram voltados 

ao público geral interessado em conhecer a história e as técnicas cinematográficas; não 

 
180 Com a nova inauguração, a instituição passou a se chamar Museu de Arte de São Paulo – Assis 

Chateaubriand.  
181 TENTORI, Francesco. Op. cit., p. 207. 
182 SERTORIO, Patrícia Valério. Relações entre arte e público no MASP: um olhar do presente em direção 

a 1970. 2012. 113 f. Dissertação (Mestrado em Artes) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2012. 
183 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 172-173. 
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tinham o objetivo profissionalizante de outrora184. As exibições também seguiam uma 

característica didática, como fica demonstrado nos livretos produzidos para as mostras185.  

A programação de cinema do MASP foi praticamente interrompida em 1973, devido 

a uma crise no Departamento de Cinema186. Essa interrupção chegou a ser comentada no 

livro de Cakoff: “Andava estranhando a interrupção da programação de cinema do museu 

que, bem ou mal como tantas outras instituições, ia me saciando a fome por cultura 

cinematográfica”187. Ao mesmo tempo que o jovem crítico dos Diários Associados 

lamentava a baixa de um espaço de cinefilia na capital paulista, ele aproveitava a 

oportunidade para ingressar na instituição. Diretor do Departamento de Cinema, Leon 

Cakoff deu início a uma programação regular que marcou profundamente sua vida e a 

trajetória da cinefilia em São Paulo. 

2. Leon Cakoff: trajetória crítica 

Como visto, a imigração teve um papel de destaque no processo de surgimento dos 

Museus modernos no Brasil a partir dos anos 1940. Duas décadas mais tarde, outro 

imigrante, desta vez um diaspórico armênio, seria responsável por uma renovação no 

ambiente cinematográfico paulistano. Personagem central na história do objeto desta 

pesquisa, Leon Cakoff nasceu em Alepo, em 1948 – um ano após a inauguração do MASP. 

Seu nome de batismo era Leon Chadarevian e sua família havia sobrevivido ao genocídio 

armênio de 1915. Seus pais fugiram do Império Turco-Otomano ainda crianças e cresceram 

na Síria, onde se casaram e tiveram um filho. Vieram para o Brasil quando Leon tinha oito 

anos e se instalaram no bairro do Tremembé, na zona norte de São Paulo.188 

 
184 Ibidem, p. 183. Bianca Salles Pires apresenta dois cursos realizados em 1972: “Aprenda a ver cinema”, 

ministrado pelo professor Ronaldo Brandão e “Iniciação ao Cinema nas férias”, sob responsabilidade do 

professor Adhemar Carvalhaes. 
185 Ibidem, p. 183-184. A autora apresenta a programação de duas programações ocorridas em 1972: Vultos do 

cinema francês e Clássicos do cinema fantástico. 
186 Bianca Pires identificou três mostras organizadas em 1973: O jovem cinema alemão; Reprise do jovem 

cinema alemão; 7 dias com Buster Keaton. Em 1974, as únicas ações localizadas foram projeções de filmes 

produzidos pela Escola de Comunicação e Arte da USP. 
187 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 34. 
188 Poucas são as informações encontradas sobre a família Chadaverian. Os dados aqui citados foram retirados 

de um obituário escrito por Sarkis Ampar Sarkissian, em outubro de 2011 no site Estação Armênia; e de uma 

entrevista concedida pelo próprio Leon Cakoff a Fernando Masini na Revista Trópico, em 2006. “O legado de 

Leon Cakoff para a cultura armeno-brasileira”. Disponíveis em: <http://estacaoarmenia.com.br/3129/o-legado-

de-leon-cakoff-para-a-cultura-armeno-brasileira/>; e “A diversidade segundo Leon Chadarevian”. Disponível 

em: <http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/2790,1.shl>. Acesso em: dezembro de 2020. 
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Chadarevian estudou na Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FEPESP) a 

partir de 1969. Graduado em 1972, chegou a iniciar um curso de pós-graduação em 

antropologia, mas não concluiu189. A esta altura, já vinha desenvolvendo carreira na 

imprensa como jornalista e crítico de cinema. O ingresso nos Diários Associados de Assis 

Chateaubriand se deu em 1969, ainda no primeiro ano de faculdade. No conglomerado, 

assinava matérias n’O Diário de São Paulo e no Diário da Noite. 

No final dos anos 1960, O Diário de S. Paulo investiu em uma produção inovadora 

de crítica cinematográfica. Antes da chegada de Leon Chadarevian, entre julho de 1968 e 

julho de 1969, o periódico abriu espaço para um grupo de estudantes de cinema produzir 

material diversificado, que incluía cotações, críticas e artigos mais pormenorizados de filmes 

em cartaz. Todos esses estudantes estavam ligados à Escola de Comunicações Culturais 

(ECC)190 e à emblemática figura de Paulo Emílio Salles Gomes, que atuava como professor 

na ECC desde 1966.191 Segundo depoimento de Ismail Xavier – hoje uma das principais 

referências nos estudos cinematográficos, à época estudante de graduação da ECC – à 

pesquisadora Isabella Bellinger, Paulo Emílio teria sido convidado pelo ODSP para assumir 

a coluna de cinema do jornal, mas preferiu deixar a tarefa a cargo de seus alunos, pois aquela 

era uma oportunidade importante de exercitar a capacidade de escrita e de opinião.192 O 

espaço concedido demonstra tanto a relevância e credibilidade de Paulo Emílio Salles 

Gomes, que à época escrevia para o Suplemento Literário d’O Estado de S. Paulo, quanto a 

liberdade editorial então existente no periódico de Assis Chateaubriand. 

O período de atividades dos alunos da ECC foi marcado por uma experiência crítica 

que aliava cinefilia, cultura e militância política. A promulgação do AI-5, em dezembro de 

1968, e o endurecimento do regime militar, aliados a uma mudança editorial dos Diários 

Associados, fizeram com que a coluna dedicada ao cinema e às artes em geral fosse reduzida. 

 
189 Informações curriculares. 1981. Acervo Mostra. 
190 A antecessora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). 
191 Isabella Mitiko Ikawa Bellinger estudou em seu Mestrado a atuação desse grupo de estudantes. Entre os 

nomes que assinaram os materiais estão Ismail Xavier, Djalma Batista e Claudio de Andrade, pseudônimo 

utilizado pelo professor Jean-Claude Bernardet. Ver: BELLINGER, Isabella Mitiko Ikawa. A crítica 

cinematográfica em O Diário de S. Paulo entre 1968 e 1969: um estudo sobre a experiência de estudantes 

da Universidade de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Imagem e Som) – Universidade Federal de São 

Carlos, 2013. 
192 BELLINGER, Isabella Mitiko Ikawa. Op. cit., p. 10. 
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Com isso, a experiência dos estudantes de cinema se encerrou193. No mesmo ano, em 1969, 

Leon Chadarevian foi contratado. 

Estudando de manhã, Chadarevian atuava como crítico à tarde n’O Diário de S. 

Paulo e, a partir de determinado momento, passou a ser repórter noturno no Diário da Noite. 

Foi nesse mesmo período, provavelmente no ano de 1970, que Leon passou a assinar seus 

trabalhos com o sobrenome Cakoff. A transição de assinatura foi narrada pelo próprio autor 

no capítulo introdutório de Cinema sem fim. Após um relato contundentemente crítico à 

postura branda dos Diários Associados com o regime militar, o autor explica: 

Foi numa dessas vaciladas do censor-jornalista, já que eu era o meu próprio editor 

em assuntos de cinema e, na correria, matérias que trazia para o último minuto do 

fechamento noturno, que passou um texto em que eu dizia o que não se podia 

dizer: que a censura existia e, no caso da minha indignação, havia mutilado tanto 

o filme do qual falava, que ele ficara incompreensível. 

Coincidência ou não, a partir daquela data, por pura benevolência do diretor da 

redação, o sempre alegre e brincalhão Luis Monteiro, fui aconselhado a mudar de 

nome, inventar um pseudônimo em menos de 24 horas e que trocou Cakoff pelo 

mais que armênio Chadarevian, o ensolarado (em armênio).194 

No material analisado para esta pesquisa, Leon já assinava com seu pseudônimo. As 

matérias aqui abordadas foram publicadas no Diário da Noite195 entre 1970 e 1973 e 

versavam sobre uma variedade de temas, não só cinema. Por mais que a produção crítica de 

Cakoff não seja o objeto protagonista desta investigação, a leitura, catalogação e análise 

deste material tem por objetivo compreender a noção de cinema que o guiava nos anos 

 
193 Bellinger aponta que no final de 1968 o periódico passa por uma reformulação, em que há maior apelo 

visual com o aumento do número de imagens, redução do tamanho dos textos, e a criação de cadernos policiais 

e de esporte. A seção de cinema, antes publicada diariamente, passa a sair somente às terças-feiras. A autora 

avalia essas mudanças à luz da crise perpassada pelo jornal após a morte de Chateaubriand e à instauração do 

Ato Institucional número 5 (AI-5), respectivamente em abril e dezembro de 1968. BELLINGER, p. 12. 
194 CAKOFF, Leon, Op. cit., p. 27. Na entrevista concedida a Fernando Masini, publicada na Revista Trópico 

em 2006, Cakoff comenta que não renegou seu sobrenome armênio. Segundo o crítico, ele convivia com os 

dois nomes sem incômodos, e seus filhos receberam o sobrenome original, Chadarevian. 
195 Por questões de acesso, deu-se preferência a este periódico, que tem o acervo disponibilizado na Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional. O Diário da Noite foi adquirido por Assis Chateaubriand em 1925 e desde o 

início possuía “feições populares”, como aponta Mariza Romero. Segundo a autora, o vespertino que contava 

com “profissionais experientes, articulistas internacionais, reportagens de impacto, notícias em primeira mão, 

anúncios, campanhas, concursos, obteve sucesso e mais ainda com o destaque dado às páginas policiais e aos 

escândalos”. Na década de 1950, o Diário da Noite fazia contraposição ao Diário de S. Paulo, carro chefe e 

veículo “sério” de Chateaubriand. Após a morte do mecenas, as duas linhas editoriais acabaram se 

aproximando. ROMERO, Mariza. Inúteis e perigosos: o “Diário da Noite” e a representação das classes 

populares. São Paulo, 1950-1960. Tese (Doutorado em História) – Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 

2008, p. 14-15. 
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anteriores à realização de seu maior projeto, a Mostra Internacional. O convívio com as 

questões artísticas da época e a experiência em festivais internacionais permitem uma 

compreensão de seu posicionamento em relação às ações culturais dos anos 1970. 

Como lembra Margarida Adamatti, o estudo de críticas produzidas na década de 1970 

traz em si uma grande dificuldade, pois carece de trabalhos descritivos e de reflexões em 

torno de seus métodos de análise. A autora, que se debruçou sobre o jornal alternativo 

Opinião, afirma que o panorama metodológico sobre a crítica cinematográfica permanece 

quase inexplorado.196 Seguindo a fundamentação teórico-metodológica que Margarida 

Adamatti apresenta a partir de um “empréstimo” do intercâmbio entre os universos do 

jornalismo, da história da resistência e do cinema197, pensa-se aqui alguns critérios para 

abordar a produção crítica de Leon Cakoff. Adamatti pontua que é necessário compreender 

que os críticos “são também fruto do imaginário e de condicionantes culturais através da 

cultura política, mas sozinhos eles não explicariam a totalidade do ato crítico”198. Desta 

forma, deve-se levar em consideração o lugar ocupado pelo armênio enquanto estudante de 

sociologia em um período posterior ao AI-5, e que ingressou em um periódico pertencente a 

um conglomerado de imprensa em processo de transformação editorial. Esta nova dinâmica 

dava menos espaço à produção textual crítica e ampliava tanto o número de imagens, quanto 

a cobertura sensacionalista, privilegiando os cadernos de política e esportes199. 

A primeira matéria assinada por Cakoff levantada nesta investigação está presente na 

edição de 18 de agosto de 1970. Trata-se de uma crítica sobre o espetáculo de ballet Giselle, 

apresentado no Theatro Municipal de São Paulo naquela semana. Contando com fotos de 

José de Moura, o texto de Leon trazia breves depoimentos dos bailarinos Marcia Haydée e 

Richard Gragun. Além de uma descrição dos cenários, dos figurinos, dos sons produzidos 

pela Orquestra Sinfônica Municipal e dos movimentos dos corpos na apresentação, Cakoff 

se deteve sobre alguns detalhes da bailarina para compor o efeito do espetáculo: o sorriso 

franco, o cabelo solto e a linguagem mímica. Ao final, o saldo foi positivo: “Quem viu ontem 

no Teatro Municipal o que faz Marcia Haydée ficou encantado”, pontuava o crítico.200 

 
196 ADAMATTI, Margarida Maria. Crítica de cinema e repressão: estética e política no jornal alternativo 

Opinião. São Paulo: Alameda, 2017, p. 13. 
197 Ibidem, p. 31. 
198 Ibidem, loc. cit. 
199 BELLINGER, Isabella Mitiko Ikawa. Op. cit., p. 12. 
200 “Ritmos, oboés, azul e márcia haidée”. Diário da Noite, 18/08/1970. 
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O segundo registro encontrado foi produzido nove dias depois. Com o título “Prove 

os clássicos com uma pitada de humor”, o crítico mais uma vez se voltou à cultura erudita 

ao cobrir o concerto da Orquestra Sinfônica Amadora de São Paulo, promovido pela 

Associação Cristã dos Moços. Contando com uma entrevista do regente e diretor da 

Orquestra, Leon Kaniefsky, esta matéria é estritamente informativa. Desta vez, Cakoff não 

realizava qualquer comentário crítico, apenas explicava sobre a iniciativa e introduzia o 

programa que seria apresentado.201 

Da música erudita à música sertaneja é o salto apresentado no mês seguinte, o terceiro 

encontrado do crítico no Diário da Noite. Tratava-se da cobertura do show de Inezita Barroso 

e Hilton Viana no Hotel do Edifício Itália. Leon enalteceu as duas vozes: “a de Inezita 

Barroso, a cantora que comove e alegra qualquer um e de Hilton Viana, o crítico teatral que 

mais prestigia e ajuda a classe”. Diferente da matéria anterior, esta não trouxe entrevista com 

os cantores, mas apresentou muitos comentários do autor, em tons bastante elogiosos: “A 

sensação é a de se ter em frente dois personagens, sempre francos, retratando imagens que a 

percepção retém só para poucas vezes na vida confirmar. Com eles, isto se torna algo 

constante. Infelizmente, tem um fim.” 202 

Em outubro e novembro de 1970, apareceram finalmente textos de Cakoff sobre a 

sétima arte. Naquele bimestre, o crítico cobriu dois festivais cinematográficos organizados 

no litoral paulista: o I Festival de Santos do Cinema Brasileiro e o I Festival de Cinema 

Brasileiro do Guarujá. O primeiro foi organizado por iniciativa do Santos Futebol Clube e 

contou com a colaboração da Secretaria de Turismo (em seu texto, Cakoff alegava que era o 

terceiro festival oficializado pelo INC203). Na matéria de 26 de outubro, o crítico fez uma 

apresentação geral do evento, citando os membros que compunham o júri e as falas de 

Ricardo Cravo Albin, presidente do INC, proferidas durante o coquetel de abertura.204 O 

texto seguinte, que apresentava os premiados no Festival, apontava que o evento tinha 

consagrado o cinema comercial brasileiro, especificamente a comédia. O saldo positivo 

dessa experiência foi a participação do público, que lotara as sessões.205 

 
201 “Prove os clássicos com uma pitada de humor”. Diário da Noite, 27/08/1970. 
202 “Hilton e Inezita, sucesso entre amigos”. Diário da Noite, 25/09/1970. 
203 Instituto Nacional de Cinema, órgão criado em 1966. 
204 “As primeiras cenas do Festival de Santos”. Diário da Noite, 26/10/1970. 
205 “Todas as vitórias do cinema neste 1º festival de Santos”. Diário da Noite, 02/11/1970. 
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Sobre o Festival de Guarujá, em um texto assinado por Cakoff e pelo crítico titular 

do Diário da Noite, Ricardo Petri, os comentários foram mais contundentes. Na apresentação 

do evento, os dois afirmavam que aquela se tratava de uma promessa de “festival mais 

qualificado que a outra recente experiência levada a efeito em Santos, no início deste mês”. 

No longo texto que toma uma página do caderno, os autores demonstravam entusiasmo com 

as personalidades presentes e com os filmes que seriam apresentados. Entretanto, conferiram 

uma crítica bem negativa do filme de abertura, A moreninha, de Glauco Mirko Laurelli. 

Ainda sobrou espaço para uma curiosa menção: “Festival acontece quando todos os 

formalismos são quebrados, surgindo ao mesmo tempo aquele clima, universal, de fofocas, 

intrigas, contatos frutíferos, provocando bastante assunto”. Em seguida, o texto comentava 

que a “fofoca” que estava circulando é que o evento de Guarujá pretendia se transformar, 

nos próximos anos, em um festival internacional”.206 

“Rescaldos do Guarujá” é o título da matéria seguinte, de Ricardo Petri, datada de 2 

de dezembro. O entusiasmo de outrora deu origem ao lamento, em um texto que chamava o 

filme A guerra dos pelados (Brasil, 1970. Dir.: Silvio Back) de grande injustiçado do festival 

e alegava que o vencedor, A moreninha, foi inscrito para vencer. A opinião de Petri parece 

ser compartilhada por Cakoff, citado no seguinte trecho: “Portanto, o festival serviu apenas 

para reunir uma elite de críticos oportunistas (aqui, a palavra cabe magistralmente bem), de 

atores mofentos (um dos adjetivos preferidos de meu amigo Leon Cakoff, crítico do “Diário 

de S. Paulo”) e de cineastas carcomidos”207. 

Foram poucas as aparições de Cakoff no Diário da Noite no ano de 1970. Como era 

titular da crítica em ODSP, a participação no vespertino era marcada por cobertura de evento. 

No ano seguinte, entretanto, o crítico esteve mais presente no periódico. Em março, Cakoff 

apresentava os indicados ao Oscar daquele ano fazendo comentários sobre o histórico da 

cerimônia e não deixando de tecer uma sutil crítica ao mercado cinematográfico brasileiro, 

ao lembrar que era arriscado dar um palpite sobre os prováveis vencedores, pois a maior 

parte dos filmes concorrentes ainda eram inéditos no Brasil.208 Naquela mesma semana, 

assinava a crítica do filme Chisum (EUA, 1970. Dir.: Andrew V. McLaglen), protagonizado 

por John Wayne. Após resenhar o enredo da película e apresentar os realizadores, Cakoff 

concluiu o texto de maneira áspera ao comentar o desempenho do protagonista: “os seus 63 

 
206 “É um festival que nasce”. Diário da Noite, 26/11/1970. 
207 “Rescaldos do Guarujá”. Diário da Noite, 02/11/1970. 
208 “Em quem você aposta para o Oscar?” Diário da Noite, 05/03/1971. 
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anos de idade camuflados num homem de fibra são como a tentativa de continuar mitificando 

o gênero do faroeste, igualmente envelhecido, passado e já pouco convincente”209. No dia 

seguinte, foi publicada uma crítica sobre o documentário Um fenômeno chamado Cassius 

Clay (EUA, 1970. Dir.: Jimmy Jacobs), que também recebeu comentários ásperos “falta-lhe 

bastante sutileza, tão necessária para provocar, uma vez ou outra, certa incredulidade pelos 

resultados que mesmo sendo negativos a um dos adversários, são sempre redondos para 

muita gente que os manipula nos bastidores”210. 

Percebe-se nessas críticas sempre uma série de cobranças: cobrança para que filmes 

do Oscar chegassem ao Brasil; cobrança para que o gênero do faroeste fosse atualizado; 

cobrança para que o documentário sobre o pugilista fosse menos alegórico. Esse 

inconformismo acabou sendo uma característica da produção de Cakoff, tanto nas críticas 

quanto nas coberturas de festivais.  

Depois dessas críticas, o armênio apareceu no Diário da Noite como integrante do 

júri do Festival de Teresópolis (desanimado, segundo o texto publicado no periódico, 

assinado por Cakoff e Ricardo Petri)211 e comandando, junto de Petri, uma entrevista com o 

cineasta Glauber Rocha. Um dos nomes centrais do Cinema Novo, Rocha havia ganho o 

prêmio de melhor direção no Festival de Cannes de 1969 com seu filme O dragão da 

maldade contra o santo guerreiro (Brasil, 1969) e em breve partiria para o exílio na Europa. 

A entrevista à dupla só foi possibilitada por uma série de condições: os entrevistadores não 

poderiam utilizar gravador, as perguntas deveriam ser redigidas na hora e aprovadas pelo 

entrevistado, e o título da entrevista ficaria a cargo de Glauber212. 

Duas críticas, ainda de março de 1971, trazem elogios de Cakoff. A noite dos 

desesperados (EUA, 1969. Dir.: Sidney Pollack) foi avaliado como ótimo, ao contrastar 

emoções violentas com uma trilha sonora lírica e romântica213. Já sobre Cada um vive como 

quer, cuja avaliação foi boa, o crítico dividiu o filme em três movimentos e apresentou os 

elementos de casa um deles, ao mesmo tempo em que teceu seus comentários214. Esta foi a 

última crítica de um filme em circuito comercial que apareceu no Diário da Noite em 1971. 

 
209 “John Wayne é "Chisun" com 63 anos”. Diário da Noite, 09/03/1971. 
210 “Cassius Clay também é assunto de cinema”. Diário da Noite, 10/03/1971. 
211 “Outro festival do qual se sabe depois...” Diário da Noite, 17/03/1971. 
212 “O 3º mundo é em Paris...” Diário da Noite, 19/03/1971. 
213 “A grande tragédia musical”. Diário da Noite, 19/03/1971. 
214 “(cada um vive como quer?) A sinfonia inacabada é o drama da consciência humana”. Diário da Noite, 

19/03/1971. 
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Após isso, Cakoff ainda foi citado em abril como integrante do júri de um festival de cinema 

da Air France em São Paulo215 e, em maio, ganhou destaque como correspondente no 

Festival de Cannes. 

A ida de Leon Cakoff a Cannes fez com seu nome aparecesse em muitas edições do 

Diário da Noite. Esta cobertura foi possibilitada pela companhia aérea Air France, como 

aparece em todo texto enviado de lá (“enviado especial – via Air France”). Na introdução do 

livro Cinema sem fim, o crítico Rubens Ewald Filho se recorda como Cakoff foi o primeiro 

crítico de sua geração a ir àquele que era o festival mais emblemático do mundo. Ewald 

propõe que nessa viagem nascera e começara a ser germinada a ideia de se fazer um festival 

de cinema na cidade de São Paulo216. De fato, a cobertura do Festival de Cannes possibilitava 

contato com uma ampla cinematografia de todo o planeta. Em 1971, o Festival estava 

imbricado em um processo de transformação iniciado com os movimentos políticos que 

abalaram a Europa em 1968. Nesse momento, em que a diplomacia governamental não mais 

ditava as regras de seleção oficial, Cannes ampliava suas perspectivas e passou a receber 

uma quantidade maior de filmes de diferentes nacionalidades e movimentos.217  

Antes de viajar para Cannes, Leon Cakoff entrevistou o cineasta Anselmo Duarte, 

que faria parte do júri da edição de 1971218. Nove anos antes, seu filme O pagador de 

promessas (Brasil, 1962) ganhara a Palma de Ouro, principal prêmio do Festival. O 

embarque do correspondente dos Diários foi noticiado na edição de 15 de maio219. Já na 

Riviera Francesa, Cakoff reportaria para o Brasil críticas dos filmes assistidos no evento 

[foram eles: Sopro no coração (França, 1971. Dir.: Louis Malle)220, O mensageiro 

(Inglaterra, 1971. Dir.: Joseph Losey) e Sacco e Vanzetti (Itália, 1971. Dir.: Giuliano 

Montaldo)221]; recepção dos filmes brasileiros apresentados222; entrevistas223; e até um furo 

de reportagem sobre a presença de Carlos Imperial no evento224. 

 
215 “Paulistas vencem o Air France de Cinema”. Diário da Noite, 27/04/1971. 
216 EWALD FILHO, Rubens, Eram tempos mais difíceis. In: CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 13-14. 
217 DE VALCK, Marijke (2007 A). Op. cit., p. 94. 
218 “Nosso homem em Cannes”. Diário da Noite, 11/05/1971. 
219 “Os ‘diários’ em Cannes”. Diário da Noite, 15/05/1971. 
220 “Filme de Malle causa escândalo”. Diário da Noite, 18/05/1971. 
221 “Festival mostra mais dois filmes excelentes”. Diário da Noite, 27/05/1971. 
222 “Aumenta o interesse pelo cinema brasileiro”. Diário da Noite, 20/05/1971. 
223 “A vez do Brasil e entrevista com Françoise Fabian”. Diário da Noite, 21/05/1971. 
224 “Ninguém sabe (só nós) o que ele foi fazer lá”. Diário da Noite, 18/05/1971. 
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Ao final do evento, Cakoff continuou na França e enviou uma crítica defendendo o 

filme Viva la muerte (França, 1971), do diretor espanhol Fernando Arrabal225, que tinha sido 

exibido fora de competição em Cannes; noticiou a realização de um evento realizado pelo 

INC para divulgar filmes brasileiros226; e ainda realizou uma entrevista com o cineasta 

polonês Krzysztof Zanussi227. O crítico continuou na Europa até o final de junho, contando 

com o apoio da Air France. Nas críticas escritas nesse período, além de comentários sobre o 

filme, o autor passou exigir suas exibições no Brasil, como foi o caso de Taking off (EUA, 

1971), do cineasta tcheco Miloš Forman228,  

Quando Cakoff retornou ao Brasil, ele escreveu um artigo intitulado “Que falar das 

mentiras de Cannes”, no qual respondia alguns comentaristas da imprensa brasileira. Neste 

texto, Cakoff apresentou sua versão sobre o transcorrido nas entrevistas coletivas com 

cineastas brasileiros e os defendeu de artigos escritos na imprensa nacional229. Três meses 

depois, o crítico apresentou nova defesa do cinema nacional em uma resenha sobre o filme 

A herança (Brasil, 1971. Dir.: Ozualdo Candeias)230. 

A relação de Leon Cakoff com o cinema brasileiro pode ser visualizada em sua 

produção crítica e na participação do país nas edições da Mostra Internacional de Cinema de 

São Paulo. Fugindo do recorte desta pesquisa, é perceptível em muitas entrevistas de 

cineastas brasileiros uma simpatia pelo papel desempenhado pelo crítico. Como exemplo, 

podemos ver o caso de dois realizadores e seus respectivos filmes da década de 1980. Adélia 

Sampaio, a primeira cineasta negra do Brasil, constantemente lembra que o veredito de 

Cakoff foi crucial para a sobrevivência de seu primeiro filme de longa-metragem, Amor 

maldito (Brasil, 1984), no circuito231. A obra, que até então tinha sido divulgada como um 

filme pornográfico para ajudar em sua promoção, foi defendida pelo crítico que apontava ser 

“um filme de estreia bem-intencionado em meio a um mercado conturbado e desmantelado 

pela onda pornográfica.”232 Já Sílvio Tendler conta que seu filme Jango (Brasil, 1984) 

recebeu a alcunha de “filme da abertura” devido a nota escrita pelo crítico e diretor da Mostra 

 
225 “Arribal, um discípulo de Buñuel”. Diário da Noite, 28/05/1971. 
226 “Cinema brasileiro é alvo de estudos”. Diário da Noite, 29/05/1971. 
227 “Cineasta polonês fala em choque cultural”. Diário da Noite, 10/06/1971. 
228 “’Taking off’: a falência das aparências”. Diário da Noite, 22/06/1971. 
229 “Que falar das mentiras de Cannes?”. Diário da Noite, 28/06/1971. 
230 “Tema de tragédia em bom filme nacional” Diário da Noite, 31/08/1971. 
231 A cineasta cita a crítica de Cakoff em: “E agora, Adélia Sampaio?” Filme Cultura, Rio de Janeiro, 63, 

2018. Disponível em: <http://revista.cultura.gov.br/wp-content/uploads/2018/01/Filme-Cultura-n.63.pdf> 

Acesso em dezembro de 2020. 
232 “Antologia do sexo com culpa”. Folha de S. Paulo, 17/08/1984. 
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em março de 1984. Cakoff dedicou especial atenção àquele documentário, tendo 

entrevistado para a Folha de S. Paulo Denize, filha de João Goulart, personagem retratado 

no filme233. 

Em outro documento, é possível compreender a visão de Leon Cakoff sobre o cinema 

brasileiro da década de 1970 e ainda sobre a função da crítica cinematográfica. Trata-se do 

áudio do programa “Luzes Câmera”, realizado em 1976 e que está disponível no Museu da 

Imagem e do Som. Este programa, mediado por Sylvia Regina Bahiense Naves, entrevistou 

cinco críticos paulistas. Quando perguntado sobre o cinema nacional realizado em 1976, 

Cakoff respondeu: 

Infelizmente fraco, para mim. Cada vez mais fraco. [barulho] O cinema 

brasileiro é representado por duas alas. De um lado, os “neochanchadistas”, 

que até ultimamente têm vergonha de assinar seus nomes; cada vez mais 

com pseudônimos. De outro lado, a ala intelectual de cineastas, 

concentrado no Rio, com mais proteção da Embrafilme. Essa ala de 

intelectuais – infelizmente, também – tem mais possibilidade de viajar, 

frequenta festivais. E parece que – parece não, está provado – que não 

consegue nem acompanhar a evolução do cinema que se faz lá fora, e que 

existe uma barreira, e que aqui não entra mesmo. É uma ala de 

privilegiados. E que não conseguem, sei lá, furar esse bloqueio cultural que 

existe no país, através de um aprendizado mais objetivo.234 

Cakoff tece alguns comentários sobre o filme Xica da Silva (Brasil, 1976. Dir.: Cacá 

Diegues), que afirma ser uma imitação malfeita do cinema italiano de Carmelo Bene e não 

economiza crítica à pornochanchada, que prefere chamar de “neochanchada”. Para ele, esse 

subgênero estava caminhando em uma evolução contraditória, se aproveitando do afrouxo 

da censura para avançar em uma pornografia moralista, com um machismo nocivo, em que 

a mulher seria objeto sexual e de consumo. 

Em seguida, ao responder qual era a função do crítico cinematográfico, Cakoff 

apresenta um panorama complicado do setor, que inclui uma mea-culpa: 

Eu acho que o crítico cinematográfico tem cada vez menos função. Porque 

através da imprensa que existe aí, principalmente, está difícil exercer a 

função. Porque tem também – a imprensa vive de anúncios, tem esses 

problemas todos. E eu acho que ainda falta, principalmente no Brasil, um 

 
233 OLIVEIRA, Geórgia. Jango (Silvio Tendler, 1984): um documentário que fez história. Dissertação 

(Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, 2019. 
234 Programa Luzes, Câmera, TV Cultura, SP, Arquivo Museu da Imagem e do Som – São Paulo. Disponível 

em: <http://acervo.mis-sp.org.br/audio/programa-luzes-camera-alfredo-leon-cakoff-jairo-ferreira-pola-

vartuck-adhemar-carvalhaes-bruna#> Acesso em: dezembro de 2020. Transcrição de Bruna Pitteri. 
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veículo para se desenvolver a crítica. A crítica, crítica mesmo. Não a crítica 

descritiva, diletante, elitista que é o que existe aí, que é onde me enquadro 

também. Acabo me enquadrando, infelizmente, né. Eu acho que não existe 

um veículo para a crítica, então a crítica não tem função no Brasil. Fica 

assim, assume posições individualistas, de “gosto, não gosto” e não sai 

disso. Faltaria uma revista, talvez, de cinema, séria, mais criteriosa, mais 

aberta às tendências.235 

Quando deu este relato, Cakoff já estava à frente do Departamento de Cinema do 

MASP e, no ano seguinte, realizaria a primeira edição da Mostra Internacional de Cinema. 

Entretanto, não parou de escrever para os jornais. É notável nesta entrevista quando cita o 

pouco espaço concedido pela imprensa para uma crítica que não fosse descritiva. De fato, 

ao se analisar os escritos para o Diário da Noite, no começo dos anos 1970, por mais que se 

possa tirar noções de cinema e enxergar um posicionamento do autor, a maior parte do 

conteúdo não era aprofundada. 

Voltando a esse material, após a defesa do cinema brasileiro citados anteriormente, 

as críticas assinadas por Cakoff diminuíram consideravelmente. Quando aparecia no 

vespertino, o crítico estava relacionado a um festival de cinema. Em setembro ele foi citado 

como membro do júri do II Festival Nacional de Primeiros Filmes236. Em abril do ano 

seguinte Cakoff assinava, junto a Ricardo Petri, uma matéria bastante negativa sobre o 

Festival de Teresópolis237. Em maio os dois críticos se envolveram em uma questão polêmica 

com Paulo Emílio Salles Gomes: em uma nota publicada na coluna Cine qua non se afirmava 

que Paulo Emílio, então superintendente do Conselho Estadual de Cultura, havia vetado a 

sugestão de Cakoff e Petri para a criação de um festival de cinema latino-americano a ser 

realizado anualmente no Guarujá. A coluna lamentava a decisão e afirmava que gostaria de 

saber as razões que levaram ao veto, algo que só poderia ser respondido quando o 

superintendente retornasse de uma viagem para a Iugoslávia.238 

 
235 Ibidem, loc. cit. 
236 “Cinema amador tem festival no Paiol”. Diário da Noite, 01/07/1971. 
237 “Muito turismo e pouco festival em Teresópolis”. Diário da Noite, 25/04/1972. 
238 “Cine qua non”. Diário da Noite, 12/05/1972. A recusa pela organização deste festival abre um horizonte 

de interpretações sobre a relação entre Leon Cakoff e Paulo Emílio Salles Gomes. Figuras centrais, cada um a 

seu modo, na história do cinema e da cinefilia no Brasil, seus nomes não costumam coadunar nas páginas da 

literatura específica. Como se verá no capítulo seguinte, não foram poucas as ocasiões que Cakoff criticou os 

empreendimentos de Paulo Emílio, como a Cinemateca Brasileira e o Festival de 1954. Faltam mais elementos 

documentais para se explorar essa relação, mas os indícios levantados acusam uma indisposição de Cakoff para 

com Salles Gomes e o início desse desentendimento pode ter sido a não concretização do Festival de 1972. 
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Somando todos esses artigos escritos e o depoimento oral para a TV Cultura, 

compreende-se que o pensamento cinematográfico de Leon Cakoff é amplo e diverso. Antes 

de ingressar no MASP, Cakoff tinha acumulado diferentes experiências de crítica cultural. 

Passou por frustrações na cobertura de festivais de cinema em seu próprio país e se 

entusiasmou com cinematografias estrangeiras as quais teve contato nos festivais 

internacionais. Além disso, posicionou-se criticamente em relação ao cinema brasileiro, a 

partir da recusa de fórmulas fáceis e da defesa de uma produção autoral. Por meio desses 

pontos levantados, compreende-se que o processo de formação do crítico armênio balizou 

expectativas em relação ao cinema que acabaram fundamentando seu campo de atuação. 

Quando em 1974 ele assume o Departamento de Cinema do Museu de Arte de São Paulo, as 

suas experiências se expressaram em um projeto que marcou profundamente sua vida e a 

trajetória da cinefilia em São Paulo. 
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PARTE 2: O SOM E A AÇÃO  
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Capítulo 3 – O MASP, seu cinema e sua Mostra 

Em seu livro Cinema sem fim, Leon Cakoff conta que seu ingresso no Museu de Arte 

de São Paulo se deu através do fotógrafo e curador da instituição, Luiz Sadaki Hossaka239. 

Após abrir as portas para o jovem repórter dos Diários Associados cobrir inaugurações de 

exposições, teria sido Hossaka quem intermediara o contato com o mandatário do Museu, 

Pietro Maria Bardi. Assim, em 1974, o jornalista se tornou programador de filmes, ocupando 

o cargo de Diretor do Departamento de Cinema do MASP. 

As sessões que ocorriam desde a inauguração da nova sede do MASP haviam sido 

interrompidas em 1973. Essas primeiras exibições tinham caráter informativo e eram 

voltadas para a formação de público, diferenciando-se das intenções de ensino 

profissionalizante que o Museu propusera no início dos anos 1950. Sob o comando de 

Cakoff, o Departamento de Cinema foi reorganizado a ponto de promover novos ciclos de 

cinema, que retornaram com mais vitalidade e com um projeto ainda maior de formação e 

atualização do público. Além de escolas cinematográficas de outrora, as seleções de Cakoff 

se detinham sobre movimentos que estavam aflorando ao redor do mundo, e que dificilmente 

chegavam ao Brasil por conta da censura imposta pelo regime militar. 

Entre ciclos originais e retrospectivos, o auditório do MASP passou a receber uma 

programação contínua de diversos filmes cuja exibição era muitas vezes inédita no país. Isso 

se dava pelos critérios de seleção de Cakoff que, com sua experiência de crítico e jornalista, 

cobrira diferentes festivais no Brasil e no mundo, mantendo-se antenado às novidades 

cinematográficas. Mas o grande diferencial de suas intenções curatoriais despontava do lugar 

privilegiado em que o programador se encontrava: com quase 30 anos de existência, o Museu 

de Arte de São Paulo era um dos mais prestigiados do continente e ocupava uma posição 

diplomática favorável para negociações culturais em pleno regime militar brasileiro. Com 

Cakoff, o Departamento de Cinema do Museu passou a fortalecer vínculos diplomáticos com 

embaixadas e instituições estrangeiras. Bianca Salles Pires, que investigou os ciclos 

organizados por Cakoff, pontua as particularidades de seu empreendimento em relação a 

outros movimentos de exibição no Brasil: 

O movimento empreendido por Cakoff não representava uma novidade no 

cenário nacional. Desde o tempo da Filmoteca do MAM/SP, a equipe do 

 
239 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 25. 
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arquivo utilizava o contato com representações diplomáticas e institutos 

estrangeiros para fazer chegar ao país ciclos e mostras de cinema. (...) O 

que caracteriza uma especificidade do período em que Cakoff esteve à 

frente do Departamento do MASP, é que se tratava de um momento de crise 

no mercado cinematográfico paulista, com o enfraquecimento dos 

movimentos paralelos que ocorriam na cidade nas décadas anteriores. Estes 

vinham sofrendo com as sanções da censura federal, com a retração do 

mercado exibidor, com a drástica queda no número total e na variedade da 

procedência das obras que eram importadas pelas distribuidoras. Neste 

sentido, a programação promovida pelo Departamento de Cinema pode ser 

entendida como espaço privilegiado para a continuidade de um tipo de 

programação que sofreu uma descontinuidade no decorrer dos anos 70.240 

Em seu levantamento sobre as atividades de Cakoff à frente do Departamento de 

Cinema, a autora identificou um total de 15 ciclos retrospectivos e 29 eventos compostos 

por filmes inéditos de uma nacionalidade (sendo 6 de origem brasileira), além de 8 mostras 

de filmes inéditos com origem coletiva241. Boa parte das programações contavam com 

auspício dos consulados estrangeiros, que possuíam filmotecas no Brasil, e com o apoio de 

diferentes instituições culturais. Talvez a instituição mais premente dessas parcerias seja o 

Goethe-Institut. Fundado na década de 1920 para promover o ensino de língua alemã, o 

Instituto foi reformulado após a Segunda Guerra Mundial, no período de reconstrução do 

país, em que a cultura assumiu um dos pilares da política externa alemã. Desde 1951, além 

do ensino do idioma, a instituição incluiu em seus propósitos a promoção da cooperação 

internacional através da realização de eventos culturais e da difusão de informações sobre a 

vida cultural na Alemanha no exterior242. 

A chegada do Instituto ao país se deu através da inauguração da unidade no Rio de 

Janeiro, em 1956. Nos anos seguintes, foram inauguradas unidades em diferentes cidades do 

país, o que fortaleceu o Goethe-Institut na promoção de uma série de atividades culturais nas 

décadas seguintes. Por se tratar de uma instituição cultural estrangeira, e contando com uma 

imunidade diplomática, a instauração do regime militar em 1964, e a promulgação do Ato 

Institucional número 5 em 1968, pouco interferiram nas atividades da instituição. Desta 

forma, após 1968, o Instituto passou a ser um dos principais – senão únicos – lugares onde 

manifestações culturais ocorriam com menos restrições. Hanayana Lima chama a atenção 

 
240 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 186 
241 Ibidem, loc. cit. 
242 LIMA, Hanayana Brandão Guimarães Fontes. Instituto Cultural Brasil Alemanha e sua produção simbólica 

na Bahia: pontos de partida. Anais do XV ENECULT – Encontro de Estudos Multidiciplinares em 

Cultura. UFBA, 2019. 
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para a dualidade promovida pela atuação do Goethe-Institut no país durante a ditadura: “ao 

mesmo tempo em que é o espaço de disseminação da língua e cultura alemã, situada em uma 

posição hegemônica de dominação, situa-se simultaneamente em um espaço subalterno em 

relação a cultura e aos valores disseminados pela ditadura militar brasileira”243. 

Ocupando o espaço onde hoje funciona a sala Anexo do Espaço Itaú de Cinema - 

Augusta244, a unidade paulistana do Goethe-Institut foi inaugurada em 1963. Conforme 

levantado por Bianca Salles Pires, uma série de ciclos sobre o cinema alemão foi organizada 

no MASP com o apoio da instituição germânica, tanto em retrospectivas quanto perspectivas 

das novas ondas cinematográficas. Algumas exibições eram programadas no auditório do 

próprio Instituto, na Rua Augusta245. A parceria permaneceu nos seguintes e o organismo 

esteve presente na organização da Mostra246. 

Além das relações diplomáticas firmadas em seus primeiros anos, outro ponto a se 

destacar é a circularidade promovida entre os espaços de cinefilia do país. Nesse cenário, o 

MASP integra uma série de instituições culturais que organizaram meios de furar os 

bloqueios culturais impostos pela censura no decorrer do regime militar. Destarte, muitas 

programações foram compartilhadas entre essas instituições. Izabel de Fátima Cruz Melo 

cita uma série de eventos organizados pelo Centro de Cinema da Bahia (CCB) entre 1973 e 

1978, que foram realizadas anteriormente no MASP247. Entre esses ciclos compartilhados, 

esteve o ciclo Aproximação ao cinema chinês, cuja relevância, como se verá no decorrer 

deste e do próximo capítulo, se expressa na fotografia da capa do catálogo da primeira edição 

da Mostra paulistana e ditou algumas escolhas de seleção adotadas por Cakoff. 

O mesmo movimento de intercâmbio cultural se viu no Rio de Janeiro, em que as 

relações entre o MASP e o MAM-RJ foram intensas. As trocas entre as duas entidades 

seguiram no decorrer da Mostra, com diversas sessões itinerantes do evento ocupando a 

filmoteca da instituição carioca. Essa relação entre cinema e museus data de um período 

anterior e é fundamental para se compreender tanto a valorização da sétima arte quanto a 

 
243 Ibidem, p. 3. 
244 Ver capítulo 5. 
245 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 180. 
246 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 38; p. 94. 
247 MELO, Izabel de Fátima Cruz. Cinema, circuitos culturais e espaços formativos: novas sociabilidades e 

ambiência na Bahia (1968-1978) Tese (Doutorado em Ciências). Universidade de São Paulo, Escola de 

Comunicações e Artes, São Paulo, 2018, p. 40-53 
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criação dos espaços de cinefilia, como foi tratado no primeiro capítulo248. Vale destacar que 

o próprio surgimento do primeiro festival de cinema da história esteve ligado a um evento 

de arte, a Bienal de Arte de Veneza249 

A atuação de Cakoff a partir de 1974, bem como as relações diplomáticas e de 

intercâmbio cultural conquistadas através do MASP, demonstram que o surgimento da 

Mostra Internacional de Cinema a partir de 1977 foi fruto de um trabalho que já estava, com 

certo sucesso, em desenvolvimento. Após ter revitalizado a programação de cinema do 

Museu e ampliado o contato com outras instituições, o passo seguinte foi a elaboração de 

um evento especial, que seria o meio de suprir as demandas cinéfilas do período. A criação 

de um festival de cinema provavelmente já estava na mira de Cakoff250, mas foi possibilitada 

por uma efeméride: o aniversário dos 30 anos do MASP. 

1. A Mostra do MASP: nascimento e florescimento251 

Conta Leon Cakoff que o convite para a organização da Mostra partiu de Pietro Maria 

Bardi. O Diretor do Departamento de Cinema deveria programar uma atividade especial, a ser 

realizada em outubro, para integrar as comemorações do trigésimo ano de atividades do 

Museu. Em 1977 fora inaugurada a Biblioteca do MASP, constituída pela coleção particular 

doada pelo casal P. M. e Lina Bo Bardi e foram organizadas algumas exposições especialmente 

pensadas para a ocasião. Cakoff aceitou o convite propondo a realização de um festival 

internacional de cinema. A organização desse evento tomou conta de suas atividades no 

decorrer do ano, incluindo uma viagem, em julho, ao Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, 

 
248 A relação entre museus e cinema é vista mais detidamente no trabalho supracitado de Bianca Salles Pires 

(2019), mas também perpassa as pesquisas de Juliana Muylaert Mager (2019), Maria Teresa Mattos de Moraes 

(2018) e Izabel de Fátima Cruz Melo (2018). Esta última se detém sobre o papel desempenhado pelo Goethe-

Institut na cidade de Salvador, ponto crucial para a compreensão das circularidades e dos espaços formativos 

em relação à cinefilia no estado da Bahia. 
249 DE VALCK, Marijke (2007 B). Op. Cit., p. 216 
250 Vale lembrar da tentativa frustrada de organizar um festival de cinema latino-americano na cidade litorânea 

do Guarujá, visto no capítulo 2. 
251 Algumas informações apresentadas neste subcapítulo foram trabalhadas na monografia de conclusão de 

curso Exibir é resistir: os primeiros anos da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1977-1983), 

defendida pelo autor em 2017. 
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o envio de correspondências a cinquenta e duas embaixadas e uma intensa coleta de material 

sobre cinema252. 

Cakoff acabou batizando seu evento de Mostra Internacional de Cinema de São 

Paulo. A escolha de “Mostra” em vez de “Festival” é justificada pelo programador como um 

distanciamento de experiências anteriormente realizadas no país. Como visto no segundo 

capítulo desta dissertação, enquanto profissional da imprensa, Cakoff cobriu uma série de 

festivais no Brasil, e seus textos traziam comentários bastante críticos acerca desses eventos. 

Mas o grande contraexemplo de sua empreitada era o primeiro Festival Internacional de 

Cinema do Brasil, organizado para as celebrações do quarto centenário da cidade de São 

Paulo, em 1954253. 

Apesar do simbolismo proposto por Cakoff na nomenclatura de seu evento, não 

existe uma diferenciação rígida entre mostra e festival. Maria Teresa Mattos de Moraes 

lembra que, etimologicamente, a palavra “festival” se assemelha à palavra “festa”, “cujo 

significado remete à ideia de celebração, de congraçamento, de entrelaçamento de 

pessoal”254. Ao fugir desta terminologia, Cakoff ansiava construir um evento que não fosse 

marcado por celebrações, tapetes vermelhos e competições; trocava a festa pelo verbo 

mostrar, que sinonimizava exibir. Mas a diferenciação se encerra nesse ponto. Com o 

 
252 No Centro de Pesquisas do MASP, na caixa referente à primeira edição, entre boletins e programas do 

Festival de Brasília, foram encontrados uma edição do semanário mineiro Ars Média; uma edição da revista 

Soviet Films; e um catálogo do Instituit National de L’audiovisuel, proveniente da França. 
253 Em material escrito para divulgação da Mostra de 1977 na imprensa, Cakoff expunha as diferenças de seu 

evento para com o Festival do quarto centenário: “Esta mostra do MASP é a segunda experiência no gênero, 

em São Paulo, mas a pioneira se forem considerados os seus aspectos anti-mundanos. Em fevereiro de 1954, 

por exemplo, dentro do quarto centenário da cidade, foi realizado o 1º Festival Internacional de Cinema em 

São Paulo com o esbanjamento de muito dinheiro em convidados especiais de quase todos os países produtores 

de cinema. Só que a promoção nasceu desacreditada pela composição das próprias delegações presentes, todas 

com ‘personalidades’ de terceiro escalão. Os filmes eram vistos com trajes a rigor e, depois o festival 

transformava-se em festas pré-carnavalescas em escadinhas nas mansões mais concorridas da época.” [Material 

para a imprensa. 1977. Acervo Mostra.] Como visto no primeiro capítulo, o Festival de fato recebeu uma série 

de críticas, mas aconteceu quando Cakoff ainda era uma criança de cinco anos. O fato de resgatar o evento de 

mais de vinte anos utilizando um tom quase agressivo em sua escrita pode ser indício de uma possível rusga 

com o principal articulador do Festival, Paulo Emílio Salles Gomes. Quando superintendente do Conselho 

Estadual de Cultura, Paulo Emílio havia denegado a proposta de Cakoff organizar um festival de cinema latino-

americano em 1972. A Cinemateca Brasileira, empreendimento de Paulo Emílio, também foi alvo de 

comentários ácidos do programador do MASP, como o presente em seu livro Cinema sem fim: “Nas 

cinematecas, como a Brasileira, de São Paulo, a formação de castas sábias que se sentavam sobre as cópias as 

quais somente seus pares ou pupilos tinham direito de apreciação e conhecimento. Ou direitos a troca-troca 

com outros arquivos de cinema pelo mundo.” [CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 34]. Essa possível rivalidade não 

chegou a interferir no novo empreendimento de Cakoff, já que Paulo Emílio Salles Gomes faleceu em setembro 

de 1977, um mês antes do início da primeira Mostra. 
254 MORAES, Maria Teresa Mattos de. Op. cit., p. 16. 
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decorrer dos anos, a Mostra foi adquirindo características de outros festivais. Hoje, com a 

existência de inúmeros eventos voltados para o cinema, não existe uma distinção entre os 

dois termos, podendo ser usados para nomear qualquer programação255. 

As propostas defendidas pela Mostra foram apresentadas nos materiais produzidos 

para a divulgação na imprensa e no editorial do catálogo. No primeiro texto, Cakoff ditava 

o ponto que considerava central em seu empreendimento: a independência em relação aos 

recursos do Estado256.  

Sem apelar a verbas oficiais, justamente para desvincular-se do caráter 

mundano dos festivais que dispendem gastos vultuosos com seus 

convidados, a 1ª MIC de São Paulo quer caracterizar-se como uma mostra 

inteiramente voltada ao cinema nas suas mais variadas manifestações e 

procedências (...) A diferença da Mostra Internacional de São Paulo é que 

ela não será competitiva e nem terá convidados especiais, evitando-se assim 

o desperdício de vultuosas verbas públicas. A Mostra, mesmo sem ter 

caráter competitivo terá no público o seu júri, apontando os melhores filmes 

através de votação.257 

Além do não desperdício de verbas públicas, a possibilidade de o público votar nos 

filmes escolhidos era lembrada no texto. Essa escolha de conceder aos espectadores o poder 

de júri era uma novidade no mundo dos festivais e foi exaustivamente promovida pela Mostra. 

No catálogo da primeira edição uma página inteira era ocupada pela frase “O público é o júri”, 

que viria a ser o principal slogan do evento. Ao mesmo tempo em que enfatizava seu caráter 

não competitivo, ao renunciar a um júri oficial, a estratégia era uma simbólica forma de 

resistência contra o regime militar, que estava no poder há treze anos e suprimira as eleições 

diretas para o Executivo258. O voto do público foi constantemente celebrado na imprensa259. 

 
255 Mais do que o nome, o grande desafio na construção, ou reconstrução da identidade dos festivais 

contemporâneos, como pontua Adriano Garrett, é a elaboração de um discurso curatorial próprio. GARRETT, 

Adriano Ramalho. A curadoria em cinema no Brasil contemporâneo: Festivais de Cinema e o caso da 

Mostra Aurora (2008-2012). Dissertação. (Mestrado em Comunicação Audiovisual). São Paulo, Universidade 

Anhembi-Morumbi, 2020, p. 60. 
256 No editorial do catálogo, o autor remonta ao apoio fundamental do MASP. Essa valorização do 

empreendedorismo cultural independente dos recursos oficiais remonta à própria existência do Museu e das 

experiências dos mecenas de São Paulo no período pós-Guerra, como visto no primeiro capítulo através de 

biografias como as de Ciccillo Matarazzo e Assis Chateaubriand. Apesar da citação, todos os catálogos da 

Mostra contaram com o apoio da Embrafilme em sua elaboração e impressão. 
257 Material para a imprensa. 1977. Acervo Mostra. 
258 A última eleição direta para presidente da República acontecera há 17 anos, em 1960. 
259 Exemplo disso são as matérias veiculadas no Jornal da Tarde, em 21/10/1977 e n’O Estado de S. Paulo, 

4/11/1977. Leon Cakoff cita em seu Cinema sem fim que um artigo publicado o Jornal do Brasil alegando que 

a Mostra de Cinema de São Paulo era o único lugar no país onde se podia exercer o direito ao voto. Ver: 

CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 133. 
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A primeira edição aconteceu entre 21 e 31 de outubro de 1977 e contou com sessões 

apenas no auditório do MASP. Recebeu uma cobertura tímida na imprensa, restringindo-se 

à divulgação dos horários das sessões e à reprodução do material de divulgação produzido 

pelo Museu. Entretanto, a participação do público foi estrondosa. Ao todo, nos onze dias de 

evento, foram vendidos 9.729 ingressos avulsos, que somados às 2.560 entradas 

permanentes260 e aos 2.000 convites totalizavam um público de 14.289 pessoas261. Para um 

evento que contou com 40 sessões em um auditório com capacidade para 420 pessoas, o 

saldo foi alto, revelando uma média de 85% de lotação por sessão262. 

Esse sucesso de público se deu pela programação, composta por 22 filmes de 16 

países diferentes. Todos os filmes exibidos foram enviados pelas embaixadas convidadas 

através da correspondência assinada por Bardi263. A seleção apontava o caminho da 

diplomacia que começara a ser trilhado em 1974 por Cakoff. Cumprindo o objetivo de furar 

bloqueios culturais, a Mostra conseguiu exibir uma grande variedade de filmes (em 

nacionalidade, linguagem, formato e metragem), o que conquistou imediatamente o público. 

Graças a essa recepção, Cakoff ganhou o aval de Bardi para organizar a segunda edição264. 

A criação da Mostra não impediu a existência das demais programações de cinema 

do MASP. Como mostra Bianca Salles Pires, os ciclos mantiveram sua continuidade, com o 

amparo de instituições e consulados265. Entretanto, a Mostra de outubro, que reuniria de uma 

só vez uma gama de cinematografias de diferentes nacionalidades, acabou ganhando certo 

destaque na programação do Museu. E a segunda edição foi ampliada em todos os níveis: o 

número de filmes saltou para 23; o número de países participantes aumentou para 35; a 

 
260 As permanentes eram entradas para todas as sessões, vendidas em um único ingresso, no início do evento. 

A partir da quinta edição passou a se chamar credencial e concedia mais benefícios aos frequentadores, como 

desconto e direito ao voto (que se tornaria exclusivo aos assinantes). 
261 Demonstrativos de ingressos. 1977. Acervo Mostra. 
262 O que não representa uma exatidão. Segundo diversas fontes, como jornais e os próprios demonstrativos de 

ingressos, as sessões diurnas eram mais esvaziadas, enquanto nas sessões noturnas o número de espectadores 

chegava a ser o dobro da capacidade do auditório. Em algumas sessões, as poltronas chegavam a ser retiradas, 

para o público poder se sentar no chão e nos corredores do espaço. 
263 Os filmes exibidos nesta e nas outras edições da Mostra serão abordados no quarto capítulo. 
264 Por mais que a Mostra tenha sido organizada em decorrência do aniversário de 30 anos do MASP, o objetivo 

de dar continuidade ao evento ficava explicitado no catálogo da primeira edição. Não à toa, já na capa, ela foi 

anunciada como “1ª Mostra Internacional de Cinema”. O editorial assinado por Cakoff se encerrava com a 

seguinte frase: “Agora, é tempo de pensar na 2ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo”. 
265 No ano de 1978, a autora identificou sete eventos organizados pelo Departamento de Cinema do MASP. 

Para a lista completa dos ciclos programados entre 1977 e 1983, ver: Anexo III. In: PIRES, Bianca Salles. Op. 

cit., p. 320-323. 
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programação passou a ter 15 dias de duração e um novo endereço: o Cine Vitrine, na Rua 

Augusta, que receberia exibições além do auditório do MASP. 

A segunda edição da Mostra passou a ter filmes selecionados pelo próprio Cakoff, 

que viajara para festivais no exterior. O evento também possibilitou a inscrição por 

produtoras estrangeiras com interesse em participarem da programação. Esta edição contou, 

pela primeira vez, com um regulamento, no qual é possível identificar os principais 

propósitos do evento e compreender alguns aspectos de seu funcionamento. Os primeiros 

pontos do regulamento são notórios pela definição de bases e diretrizes do festival: 

1) A 2ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (MIC) será realizada 

em São Paulo de 17 a 31 de outubro de 1978, dispondo-se a contribuir com 

o conhecimento e a amizade entre os povos. 

2) A 2ª MIC é iniciativa do Departamento de Cinema do MASP – Museu 

de Arte de São Paulo, tendo, portanto, caráter estritamente cultural. Este 

Departamento reserva-se o direito de convidar filme independentemente da 

seleção oficial de cada país.266 

Analisando esses dois primeiros pontos, verifica-se o discurso defendido pela Mostra 

em toda sua existência267 e que perpassa a tese central do livro de Leon Cakoff, Cinema sem 

fim: ser um evento estritamente cultural, cuja principal finalidade era contribuir com o 

conhecimento e a amizade entre os povos. Desta forma, a Mostra ampliaria os horizontes 

cinéfilos e proporcionaria um intercâmbio cultural que o cerceamento do regime militar 

impedia. Esse discurso de ser “uma janela para o mundo” foi constantemente defendido nos 

editoriais de cada edição, na imprensa da época e, como se verá mais adiante, na identidade 

visual dos catálogos do evento. 

O terceiro ponto do regulamento instituía critérios de seleção aos quais seriam aceitos 

filmes: em 16mm ou 35mm; concluídos em data posterior a janeiro de 1976; de longa-

metragem (um de cada país, à exceção do Brasil); de curta-metragem (um de cada país, sendo 

esta categoria opcional); sem qualquer restrição de gênero ou temáticas; inéditos em 

território brasileiro; e legendados, ou falados em português ou espanhol. 

 
266 Regulamento. 1978. Acervo Mostra. 
267 Comparando com o regulamento da 44ª edição, percebe-se uma permanência no objetivo do primeiro artigo 

da Mostra de 1978: “A MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA EM SÃO PAULO tem por objetivo, 

promover a arte cinematográfica como forma de aproximação dos mais variados povos e culturas do planeta, 

valorizar obras de qualidade e favorecer o desenvolvimento do Cinema.”  
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O primeiro aspecto que chama a atenção nessa lista é o fator do ineditismo: os filmes 

aceitos seriam produções finalizadas recentemente e nunca exibidas no país. No circuito de 

festivais contemporâneos, a première de um filme é um dos pontos de maior destaque de 

cada evento.268 Com esse critério, a Mostra diferenciava-se dos demais eventos organizados 

pelo Departamento de Cinema do MASP e se aproximava das experiências de festivais 

internacionais organizados no exterior. Aceitar obras sem qualquer distinção de gênero ou 

temática era mais um indício das características de resistência cultural, pois não incorria em 

algo que poderia ser interpretado como filtro censório. Ao mesmo tempo, ao aceitar a 

inscrição de mais de um filme brasileiro, reafirmava um apoio ao cinema nacional que já era 

perceptível na produção de Leon Cakoff enquanto crítico de cinema nos Diários Associados. 

A última solicitação, de que os filmes enviados deveriam ser legendados – quando 

não falados – em português ou espanhol, como pode ser visto na documentação, nem sempre 

era cumprida. Há relatos da exibição de filmes de diversas nacionalidades exibidos com 

legendas em inglês, em francês, ou até mesmo sem qualquer legenda. Entretanto, películas 

não legendadas não eram barradas pela organização do festival e acabavam sendo exibidas. 

Curiosamente, isso não impedia que as salas tivessem lotação máxima nessas sessões. Para 

os espectadores do período, com ou sem legenda, aquela poderia ser a única chance de 

assistir a determinadas obras. 

A experiência de se assistir a um filme falado em outro idioma sem qualquer legenda 

era costumaz nos circuitos alternativos, como demonstrou Bianca Salles Pires em seu estudo 

sobre a formação de públicos cinéfilos no Rio de Janeiro e em São Paulo. A autora lembra 

que a introdução de legendas em um filme era um processo à parte, pois era inserida 

posteriormente a cada cópia da película. “Os custos para realização de cópias legendadas era 

um entrave para a circulação de obras, principalmente para aquelas consideradas não 

passíveis de alcançar retorno lucrativo nos cinemas”269. Recursos como livretos explicativos, 

distribuídos antes das sessões, e até tradução simultânea feita pelo programador, chegaram 

a ser adotados na Filmoteca do MAM.  

 
268 DE VALCK. Marijke. Film Festivals: from european geopolitics to global cinephilia. Amsterdam: 

Amsterdam Univ. Press, 2007, p. 68. 
269 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 135. Para a história da legendagem de cinema no Brasil ver: FREIRE, 

Rafael de Luna. O início da legendagem de filmes no Brasil. MATRIZes, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 187-211, 2015. 
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Um último ponto a ser destacado no regulamento da segunda edição é o sexto artigo 

do documento, que dispunha: “As despesas com subtitulagem [SIC], transporte ida e volta e 

seguro são da inteira responsabilidade dos apresentadores de cada filme, ou melhor, da 

competência das suas representações diplomáticas/culturais em território brasileiro”. Era 

uma forma de isentar o MASP de qualquer prejuízo financeiro na organização do festival e 

reafirmar o caráter estritamente cultural do evento. Cada obra deveria ser enviada 

acompanhada de três fotografias com cenas do filme; ficha técnica completa; resumo do 

argumento; e biografia do realizador270.  

O saldo da segunda edição foi ainda mais positivo. Foram vendidos 23.818 ingressos 

avulsos nos quinze dias de evento, realizados em duas salas e dividido em 63 sessões. Somados 

às entradas permanentes e aos convites, chega-se a um público total de quase 30 mil 

espectadores271. A ampla seleção, que contou com a exibição de filmes cubanos pela primeira 

vez em muito tempo no Brasil, também recebeu mais atenção da imprensa. A qualidade da 

programação e os aspectos “não-mundanos” da Mostra foram acolhidos como uma “receita de 

festival para o Terceiro Mundo” pelo Jornal da Tarde272. O semanário Movimento, classificou 

o evento como “Um olho aberto para o mundo” e celebrou o voto do público273. Já o Estado 

de S. Paulo elegeu o festival como um dos melhores eventos do ano274. 

Naquela edição, entretanto, a coluna na imprensa mais entusiástica veio do Rio de 

Janeiro. O crítico do Jornal do Brasil, Ely Azeredo, publicou seu artigo quando os filmes da 

Mostra estavam sendo exibidos no MAM carioca e chamou o evento de “utopia concretizada 

com êxito”. O tom usado pelo jornalista era de celebração: “Dezenove dias sem qualquer 

proibição ou corte da Censura. Dezenove dias em que funcionou somente o sistema de 

censura classificatória por faixa etária. Dezenove filmes em que foram exibidos até alguns 

filmes estrangeiros com legendas em espanhol.” Era também combativo; para o autor, a 

experiência da Mostra não poderia encerrar em si mesma: 

(…) impõe-se a consciência de que não é possível parar e aguardar a 

Terceira Mostra. As entidades culturais e os críticos não podem ficar aquém 

do gesto da Censura. Devemos tornar mais consequente essa utopia de 19 

 
270 No Acervo da Mostra disponível no Centro de Pesquisas do MASP é possível encontrar esses materiais 

sobre os filmes exibidos em cada edição. 
271 Demonstrativos de ingressos. 1978. Acervo Mostra. 
272 “Receita de festival para o Terceiro Mundo”. Jornal da Tarde, 1/11/1978. Acervo Mostra. 
273 Cláudio Poles. “Um olho aberto para o mundo”. Movimento. 23-29/10/1978. Acervo Mostra. 
274 Rubens Ewald Filho. “Saldo positivo da Mostra de Cinema”. O Estado de S. Paulo 2/11/1978. Acervo 

Mostra. 
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dias. Precisamos demonstrar às autoridades que um país com o grau de 

desenvolvimento do Brasil não pode ter medo de filmes, de peças teatrais, 

de livros.275 

Com a recepção da segunda edição na imprensa e entre o público, o evento garantiu 

sua permanência e ganhou mais visibilidade. No ano seguinte, a terceira edição acabou se 

tornando divisora de águas, por receber um reconhecimento internacional e ampliar ainda 

mais seu alcance no próprio país. No começo de 1979, a Mostra apareceu nos calendários de 

festivais da revista especializada Variety e do anuário International Film Guide276. A 

estratégia de se “profissionalizar” como um festival de cinema objetivava uma melhor troca 

entre produtoras estrangeiras, que no ano anterior haviam demonstrado pouco interesse em 

enviar seus filmes para o evento277.  

Com esse aval da imprensa especializada estrangeira, no entanto, alguns aspectos 

originalmente defendidos tiveram de ser alterados. Na terceira edição, a Mostra passou a 

receber convidados estrangeiros; já no ano seguinte, seria criado um júri crítico. Uma 

correspondência enviada para a Embrafilme demonstra que as concessões às exigências 

internacionais visavam resolver o impasse da condição conquistada pela Mostra, porém sem 

fugir de suas intenções originais. Na carta, Cakoff tentava conquistar o apoio da estatal e 

anunciava o interesse de solicitar um status de festival internacional, para que os filmes 

selecionados não precisassem mais serem submetidos à censura prévia.  

A verdade é que, infelizmente, sempre haverá barreiras contra os nossos 

propósitos anti-mundanistas. Não gostaríamos de inflacionar a "Mostra" 

com despesas supérfluas, mesmo porque pensamos que na própria área da 

cultura existem prioridades maiores. Ainda assim, devemos contornar ou 

até ceder às condições impostas por alguns produtores/realizadores que 

condicionam a inscrição dos seus filmes às suas próprias participações na 

"Mostra". Pensamos ainda em encaminhar ofício ao Ministério da Justiça 

para solicitar 'status' de 'festival internacional'. Isto é, com liberdade 

absoluta de programação, sem ter que submeter os filmes selecionados à 

censura prévia. Ao mesmo tempo nos comprometemos a limitar o ingresso 

dos espectadores para maiores de 18 anos. Gostaríamos ainda de colocar o 

projeto da 'Mostra' à inteira disposição da Embrafilme (...)278 

 
275 Ely Azeredo. “19 dias sem censura”. Jornal do Brasil. 17/11/1978. Acervo Mostra. 
276 Entre a documentação disponível no Acervo da Mostra estão algumas correspondências trocadas entre 

Cakoff e as publicações estrangeiras negociando a inserção de seu festival no calendário de eventos. 
277 Sobre as negociações com delegações italiana e cubana no Festival de Cannes de 1978, ver o capítulo 4. 
278 Documentação interna. Pasta 3ª Mostra Internacional de Cinema, 1979, sem data de envio. Apud. PIRES, 

Bianca Salles. Op. cit., p. 204. 
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Bianca Salles Pires, que analisou essa correspondência, interpreta a carta como uma 

tentativa de “posicionar o esforço empreendido pelo Museu no caminho da promoção de um 

evento de caráter plural e educativo”. Ao propor a adoção da máxima restrição etária para 

todos os filmes, Cakoff tentava utilizava uma estratégia radical para liberar suas obras da 

censura prévia, “que dificultava a chegada das obras; produzia apreensões nos realizadores, 

temerosos de que as cópias sofressem cortes ou desaparecessem; além de constrangimentos 

junto às representações diplomáticas”279. Apesar de não ter conquistado a liberação da 

censura prévia, esse documento é um exemplo das tratativas que envolviam negociação com 

o regime, o que caracterizava, mais uma vez, as estratégias de resistência a partir da 

diplomacia usadas por Cakoff através da Mostra do MASP. 

A edição de 1979 aconteceu em três espaços diferentes e contou com uma 

programação marcante. Por conta de suas sessões, e da intensa participação do público280, 

bem como do reconhecimento internacional, a recepção na imprensa foi maior que nos anos 

anteriores. Manchetes como “O Grande Festival”281; “Neste festival de cinema a atração é a 

plateia”282; “Um festival que precisa permanecer”283; e “Um festival contra a censura do 

mercado”284 estamparam os principais jornais e revistas do país. O Jornal do Brasil, que 

elogiara a terceira edição da mesma forma entusiasmada feita no ano anterior, associou o 

sucesso do evento ao contexto político brasileiro, que no ano de 1979 vislumbrava um 

derretimento do regime militar. Comentando sobre a liberação para o circuito comercial de 

filmes anteriormente proibidos, como o brasileiro O país de São Saruê, o jornal afirmou que 

na Mostra daquele ano foram “exibidos os filmes de arte que, em tempos outros, nem seriam 

apresentados à censura. É uma prova de abertura.”285 

Era uma referência ao fim da vigência do Ato-Institucional nº 5, à Lei de Anistia e aos 

novos caminhos encampados pela Censura Federal. De fato, o processo de abertura política, 

ainda que lento, facilitou a apresentação de filmes diferentes em território brasileiro, alterando 

 
279 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 204-205. 
280 O Demonstrativo de Ingressos do auditório do MASP aponta para um público total de aproximadamente 

20.300 pessoas, um número inferior ao da segunda edição. Levando em conta que a edição de 1979 ocorreu 

também no CineSesc e no Cine Premier, o número de espectadores pode ser maior. No catálogo da quarta 

edição, Cakoff alega que a terceira Mostra atraiu 50 mil espectadores. 
281 “O grande festival”. Jornal da Tarde. 13/10/1979. Acervo Mostra. 
282 Rubens Ewald Filho. “Neste festival de cinema a atração é o público”. Isto É. 1979. Acervo Mostra. 
283 Rubens Ewald Filho. “Um festival que precisa permanecer”. O Estado de S. Paulo. 02/11/1979. Acervo 

Mostra. 
284 Ely Azeredo. “Um festival contra a censura do mercado”. Jornal do Brasil. 28/10/1979. 
285 “Realidade” (Informe JB). Jornal do Brasil. 31/10/1979. Acervo Mostra. 
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a dinâmica e as preocupações das seleções do MASP. O fruto dessas alterações pode ser visto 

na seleção da quarta edição da Mostra em diante, que preconiza uma maior preocupação em 

exibir filmes procedentes de lugares cada vez mais diversos, e com narrativas cada vez mais 

abrangentes. Se a seleção dos filmes apresentados nas primeiras três edições era uma forma de 

resistência direta contra a censura política do regime militar, a intenção de se enfrentar a 

censura do mercado passou a dominar a Mostra a partir da edição seguinte. O ano de 1980 

também ficou marcado pela primeira grande alteração no formato do evento. 

Como forma de se manter no calendário de festivais das publicações estrangeiras, 

adotou-se um júri crítico na quarta edição da Mostra. O voto popular continuou existindo, o 

que representa uma permanência dos primeiros objetivos de elaboração do evento. A adoção 

do voto da crítica foi a principal novidade da edição, que contou com a participação de 56 

países e apresentava, em seu editorial, a defesa de uma posição independente da Mostra. 

Quando expressava no documento a preocupação de não poder “incorrer no erro de sugerir 

que a nossa ‘janela para o mundo’ permite vislumbrar os horizontes que se quiser”286, Cakoff 

expunha o intento de se desvencilhar de qualquer posicionamento político que pudera ser 

interpretado com as seleções dos anos anteriores287. A profissionalização da Mostra 

enquanto festival requeria uma defesa ainda mais contundente da neutralidade diplomática 

de outrora, além das adaptações exigidas pelo nascente mercado dos festivais288. 

As alterações não produziram mudanças significativas na recepção da Mostra. Mais 

uma vez, tanto público quanto imprensa reagiram bem à programação do evento. 

Curiosamente, essa primeira edição com dois prêmios aclamou em conjunto uma mesma 

obra: o documentário Bom povo português, de Rui Simões, recebeu tanto o prêmio da crítica 

quanto o prêmio do júri. O festival se estabelecia na agenda de eventos da cidade, ampliava 

a rede de contatos com embaixadas, produtores e exibidores e alcançava certo protagonismo, 

sendo costumeiramente apontado como “principal”, ou “maior” festival de cinema do país. 

Esse crescimento e reconhecimento, entretanto, acabaram ocasionando uma crise com a 

 
286 CATÁLOGO. 4. Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. São Paulo: MASP, 1980 
287 Como será trabalhado no próximo capítulo, as segunda e terceira edições da Mostra foram marcadas pela 

forte presença de filmes provenientes de países socialistas, principalmente Cuba. 
288 A existência do calendário da revista Variety já é um indício da existência de um o mercado de festivais 

pelo mundo. Remontando à divisão de períodos da história dos festivais de cinema proposta por De Valck, os 

anos 1980 situam-se na fronteira entre o período marcado pelos festivais organizados pelos programadores 

independentes, que operavam como protetores da arte cinematográfica e facilitadores da indústria de cinema, 

e a fase de espalhamento de festivais ao redor do mundo, com a consequente formação dos circuitos. DE 

VALCK, Marijke (2007 A). Op. cit., p. 19. 
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instituição que promovera e abrigara o evento durante todo esse percurso. Após a quarta 

edição, a Mostra Internacional de Cinema começou uma disputa interna com o MASP, 

culminando em uma dolorosa distensão. 

2. Para além dos muros do museu 

A relação entre o MASP e a Mostra foi marcada por trocas favoráveis. O evento 

organizado por Cakoff precisava do respaldo diplomático que a instituição de Bardi tinha. 

Em contrapartida, o Museu ampliou sua visibilidade com o inegável sucesso de público do 

festival. Financeiramente, os investimentos do MASP geravam certo retorno com a venda 

de ingressos da Mostra. Entretanto, ao mesmo tempo em que o festival crescia a cada edição, 

as despesas também inflacionavam. A instituição incorria ao risco de ficar sombreada pelo 

festival que ajudara a promover. 

Nos sete primeiros anos de existência, a criatura esteve praticamente imbricada a 

sua criadora. Como se verá no próximo subcapítulo, o nome e o endereço do MASP 

estiveram estampados em todos os catálogos das primeiras sete edições da Mostra. Na 

imprensa, comumente o evento era apresentado como “Mostra do MASP”; seu nome oficial 

(Mostra Internacional de Cinema) só seria consolidado posteriormente. 

Pietro Maria Bardi produziu textos próprios para os dois primeiros catálogos do 

festival. Na primeira edição, Bardi afirmava que seu Museu realizara uma infinidade de 

iniciativas relativas ao cinema em seus 30 anos de existência; e que a organização daquela 

primeira Mostra integrava uma “série de manifestações que evocam aqueles primeiros 

passos da cultura artística paulista em termos de atualidade”289. No editorial da segunda 

edição, o diretor do MASP afirmava que a primeira Mostra superara as expectativas pelo 

acolhimento que teve; e cita a repercussão na Europa da fórmula de júri popular do evento. 

Além de agradecer as embaixadas, consulados e empresas produtoras nacionais e 

estrangeiras, reconhece a operosidade de Cakoff à frente do Departamento de Cinema.290 

Já na edição seguinte, a participação do mandatário do MASP desaparecera dos 

catálogos. A última edição que contara com um editorial assinado por Bardi foi a quarta; 

mas o tom usado pelo autor é bem mais formal e menos entusiasmado. Neste editorial, a 

 
289 CATÁLOGO. 1. Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. São Paulo: MASP, 1977. 
290 CATÁLOGO. 2. Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. São Paulo: MASP, 1978. 
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única menção feita por Bardi é ao SESC, participante do evento pelo segundo ano seguido. 

Ao citar um texto do então diretor do SESC, José Para Jr., no qual era ressaltada a intenção 

de “proporcionar o contato do grande público com obras e autores de indiscutível valor 

artístico, ampliando a participação de todos na elaboração e no usufruto dos bens culturais”, 

Bardi afirmava serem essas as mesmas finalidades do MASP.291 

Em seu livro Cinema sem fim, Cakoff acusa Bardi de ter ciúme do crescimento de 

seu evento. Segundo o autor, o diretor do MASP começou a asfixiar recursos para a produção 

da Mostra já a partir de 1980. Teria barrado até mesmo a presença de assistentes voluntários, 

alegando motivos de segurança, e ignorado as solicitações para contratação de “assistentes-

filhos de outros colaboradores”.292 Apesar do crescimento inegável do festival e das 

vicissitudes enfrentadas pelo seu idealizador, a Mostra continuou sendo organizada, em 

grande medida, por um só homem, dentro das dependências do Museu, por mais três anos.293 

A primeira estratégia utilizada por Cakoff para dar continuidade a seu evento após 

a realização da quarta edição foi a realização de parcerias com a iniciativa privada. Para a 

elaboração do catálogo do ano, o diretor do Departamento conseguiu o apoio da agência de 

publicidade DPZ e da companhia fotográfica Kodak. Ainda mais relevante foi a criação do 

sistema de assinaturas que a Mostra implantou em 1981. Diferente das entradas permanentes, 

as assinaturas davam aos espectadores um desconto em relação à venda de ingressos avulsos 

e concediam o direito ao voto, que agora se tornara restrito aos assinantes. A renda obtida 

pela venda de assinaturas era exclusivamente destinada à Mostra. As assinaturas receberam 

grande adesão do público. Os dados preenchidos nas fichas de inscrição trazem informações 

relevantes a respeito do perfil do público frequentador do festival, que serão analisadas no 

quinto capítulo desta dissertação. 

No ano seguinte, outra parceria importante foi firmada, desta vez com o hotel cinco 

estrelas Maksoud Plaza, situado a uma quadra de distância do MASP. Tocado pelo cinéfilo 

Roberto Maksoud, o empreendimento hoteleiro abriu as portas de seu auditório para abrigar 

sessões e permitiu a hospedagem gratuita dos convidados do evento. A união entre a Mostra 

e o hotel foi longeva e atravessou o período de ruptura do festival com o Museu. 

 
291 CATÁLOGO. 4. Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. São Paulo: MASP, 1980. 
292 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 54. 
293 Em Cinema sem fim, Cakoff alega várias vezes ter trabalhado sozinho na organização de todas as Mostras do 

MASP. Pela documentação levantada, nota-se que, de fato, seu nome é o único a aparecer nas correspondências 

e memorandos do Departamento de Cinema, não existindo indícios da existência de uma equipe. 
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Apesar da situação de aparente desconforto com o Museu e das novas parcerias 

realizadas, a Mostra continuou acontecendo com suas características de sempre. Entre 1980 

e 1983, o número de filmes exibidos se manteve entre 23 e 28 obras por edição. O número 

de países participantes sofreu maior variação; na quarta edição, foram 53; na quinta, 51; na 

sexta, a queda foi mais acentuada, com 43 países presentes; finalmente, a sétima edição 

contou com 64 países, o maior registro do período. A média de público se manteve alta e, 

com raras exceções, a recepção na imprensa continuou bastante positiva.294 

Os desentendimentos entre Bardi e Cakoff ficavam implícitos nas entrelinhas dos 

editoriais. O editorial da sexta edição é assinado em conjunto pelo diretor da Mostra e pelo 

diretor do MASP. Cakoff comenta sobre ele em seu livro: 

O editorial que escrevo faço que seja assinado em conjunto com Bardi. 

penso em uma maneira de provocar a sua solidariedade para um projeto que 

vai adiante por teimosia, faço do editorial um tremendo manifesto: que 

vivemos as consequências do extrativismo, a cultura do cinema não é para 

imbecilizar plateias, o cinema não é meio de expressão exclusivo de países 

ricos, que falta mais ação e diversidade em nossos cinemas e que se tudo 

isso nos prejudicasse o festival como o do MASP não correria riscos de 

extinção. A mensagem cifrada que faço Bardi assinar é para que ele mesmo 

se manque com o que provoca com a asfixia da Mostra: 

“A tradição de só tirar e nada repor no lugar faz com que o nosso desejo cultural 

seja relegado ao último posto na lista de prioridades (do próprio MASP) ...”
295

 

Vislumbrando os documentos relativos às previsões de despesas e receita para os 

anos de 1982 e 1983, a Mostra não dava prejuízos para o MASP. Ao contrário, esses dados 

acusavam em ambas as edições um ganho significativo296. Pela ausência de documentação 

que confrontem essas previsões orçamentárias, os aspectos econômicos da Mostra do MASP 

não serão detidamente analisados aqui. Mas, tendo em vista os constantes relatos de Cakoff 

sobre dificuldades financeiras e a posição da imprensa, que defendia um crescimento do 

evento, compreende-se que o festival acontecia no limite de suas possibilidades. Mas foi 

justamente uma acusação envolvendo recursos o estopim para o rompimento que levou à 

independência do festival. 

 
294 Como se verá no próximo capítulo, tanto a seleção quanto a organização da sexta Mostra receberam comentários 

negativos de um dos principais críticos de cinema e entusiastas da Mostra na época, Rubens Ewald Filho. 
295 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 110. 
296 DYLAN, Emerson. Exibir é resistir: Os primeiro anos da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1977-

1983). 2017. 85 f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em História) – Universidade Federal de São Paulo, 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, 2017, p. 55-56. 
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A única versão que se tem sobre o rompimento é a de Cakoff, exposta em suas 

lembranças no livro Cinema sem fim297. Segundo o autor, Bardi insinuara que ele estaria 

ganhando dinheiro com a Mostra. Isto se deu após Cakoff conquistar mais uma parceria, 

desta vez com a companhia de distribuição Gaumont, que destinara toda a renda obtida 

através das exibições dos filmes da Mostra no Cine Majestic (propriedade da Gaumont) ao 

próprio festival. Após a acusação, o diretor da Mostra se deligou do Museu em tom 

provocativo: “de agora em diante, se o museu quisesse o meu trabalho para a produção da 8ª 

Mostra Internacional de Cinema, teria de contratar os meus serviços por intermédio da minha 

empresa que se chamava ‘Carnaval, Cinema e outras Expressões Ltda’”298. 

A diplomacia característica dos primeiros anos da existência da Mostra no MASP 

não se fez presente no rompimento. A distensão ocorrida após a realização da sétima edição 

provocou um clima nebuloso entre os dois artífices da briga, que acabou saindo das 

entrelinhas editoriais e ficou explícito nas páginas dos jornais paulistas do ano de 1984. Em 

20 de outubro, foi publicada uma carta de Bardi na seção Ilustrada da Folha de S. Paulo em 

que o diretor do MASP chamava Leon Cakoff de “dompedrinho ipiranguiano” e reclamava 

parte da criação da Mostra, dizendo-se responsável pelo Departamento de Cinema do Museu 

há trinta e oito anos. Segundo Bardi,  

a diretoria do Museu decidiu suspender a Mostra por várias razões. O 

gritante funcionário [Cakoff] pretendia que se dispendessem 160 milhões 

para a oitava resenha, caso contrário ameaçava ‘partir para a 

independência’, tendo fundado uma firma comercial denominada 

‘Carnaval’, que pretendia fosse contratada pelo Masp ‘uma republiqueta 

dentro de um império’ e várias outras imposições que o navegador do 

Oceano da museografia nacional não costuma tolerar.299 

Bardi finaliza seu bardo alegando-se feliz com a continuidade da Mostra, por mais 

que o MASP não pudesse continuar a empregar o festival. Esta carta de Bardi era uma 

resposta à reportagem assinada por Pepe Escobar publicada na Folha uma semana antes, em 

que o jornalista alegava:  

 
297 Bianca Pires, utilizando das reflexões de Pierre Bourdieu, lembra que “ao analisarmos as histórias dos eventos, 

levando em conta o livro produzido a partir das memórias do envolvido no processo é preciso analisar o discurso 

auto referenciado, como constituindo uma visão sobre os fatos. Levando em conta que a escrita parte de um lugar 

alto situado, construindo um discurso linear sobre os acontecimentos, o desenrolar das situações e os conflitos. O 

que pede um cuidado para não ‘comprar seu discurso’, deixando de lado importantes reflexões necessárias sobre 

o porquê ele constrói sua narrativa dessa maneira.” PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 192, nota 407. 
298 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 120. 
299 Folha de S. Paulo, 13/10/1984 
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A Mostra Internacional de Cinema nasceu no Masp, em 1977. Projeto do 

incansável Leon Cakoff, quando trabalhava no depto. de cinema do Museu. 

Sempre foi realizado em condições precárias. Sem dinheiro. Mas sempre 

trouxe obras-primas que jamais chegariam ao Brasil pelas vias normais. 

Este ano o Masp resolveu que a Mostra deveria acabar. O honorável prof. 

Bardi jamais permitiu a organização de uma equipe para cuidar 

convenientemente do festival. Qualquer festival de qualquer lugar do 

mundo tem pelo menos cinquenta pessoas por trás, todo dia, o ano todo. E 

tem dinheiro da cidade, do estado. Quando a direção do Masp começou a 

negar verba para os primeiros gastos com a produção da 8 Mostra, no 

último mês de maio, Cakoff resolveu partir para a independência. Deu seu 

Grito do Ipiranga.300 

Em outro documento, desta vez um memorando interno do Museu, o ressentimento 

de Bardi em relação a Cakoff se explicitou. O memorando era encaminhado a Edmundo 

Monteiro, então presidente do MASP e diretor-executivo dos Diários Associados. Bardi 

comentava, em tom irritadiço, uma nota publicada n’O Estado de S. Paulo anunciando a 

programação da oitava Mostra. Apesar do evento já ter sido desligado do Museu, a nota 

informava em sua manchete: “Mostra internacional começa em outubro, no Masp”. A 

tratativa de Bardi é enfática: “Caro Edmundo, Para lhe confirmar que nosso ex-funcionário 

– após ter sido advertido de que não deveria, em absoluto, usar o nome do Masp para sua 

Mostra de Cinema – eis o que ele faz publicar na imprensa, para confundir as ideias”. Em 

seguida, um recorte da nota é apresentado anexo ao memorando301. 

O agudo desentendimento revela que o rompimento foi amargo para ambos os lados. 

Essa situação só seria remediada oito anos depois, quando, em 1992, a Mostra voltou a exibir 

filmes no MASP, desta vez no vão livre do museu, em sessões ao ar livre. Independente do 

Museu, a Mostra continuou existindo, escrevendo sua própria trajetória. E muitos dos 

propósitos explicitados desde a primeira edição se mantiveram no decorrer dos anos. A força 

dos discursos preconizados pelo criador do evento marcou a trajetória do festival na seleção 

dos filmes exibidos e no alcance de público. Esse discurso, assim como esteve presente nos 

editoriais e demais textos críticos de época, pode ser encontrado, ainda, nas artes visuais das 

sete primeiras edições da Mostra, tema de análise do próximo subcapítulo. 

 
300Folha de S. Paulo, 20/10/1984 
301 Memorando internos. 12/09/1984. Acervo Mostra. 
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3. As artes da Mostra e o discurso na identidade visual 

O catálogo de cada edição trazia em sua capa uma imagem que também era utilizada 

como cartaz do evento. Desde o início, Leon Cakoff optou por apresentar uma imagem 

diferente a cada ano, criando uma tradição bastante regular. Na edição de 1977, a fotografia 

que estampou o catálogo e o cartaz era do próprio Cakoff. Nos três anos seguintes, os 

projetos gráficos foram assinados pelo artista plástico Paulo de Andrade. A partir da quinta 

edição, em 1981, a arte do evento passou a ser assinada por um artista diferente a cada ano302. 

Entre artistas plásticos, cartunistas, grafiteiros e cineastas, as assinaturas de diferentes nomes 

até o presente valorizam a programação de cada edição e produzem “objetos que passam a 

ser colecionados, utilizados como demarcadores de pertencimento, prestígio e distinção” 

entre o público frequentador do festival303. Em geral, quando um cineasta é convidado para 

assinar a arte da Mostra, ele é homenageado naquela edição com uma retrospectiva. 

Com uma arte diferente a cada edição, a Mostra acabou não criando de imediato uma 

identidade visual específica. Conforme aponta Bianca Salles Pires, ao convidar diferentes 

artistas para assinar os cartazes e catálogos, o festival intentava não apenas dialogar com a 

programação, mas criar uma identidade nova a cada ano304. A Mostra adotou uma logomarca 

somente na posteridade, em seu nono ano de existência305.  

Em sua investigação sobre o Festival do Rio, Maria Teresa Mattos de Moraes analisou 

as peças gráficas criadas em cada edição do evento e constatou diferentes estratégias 

 
302 Assinaram a arte de cada edição: Leon Cakoff (1ª edição); Paulo de Andrade (2ª, 3ª e 4ª); José Zaragoza 

(5ª); German Lorca (6ª); Eduardo Muñoz Bachs (7ª); Antonio Moraes (8ª); Tomie Ohtake (9ª), Federico Fellini 

(10ª); Ricardo van Steen e Guto Lacaz (11ª); Nelson Pujol Yamamoto (12ª); Marcelo Cipis (13ª); Angeli (14ª); 

Michelangelo Antonioni e Rudi Böhm (15ª); Eder Chiodetto e Rudi Böhm (16ª); Tomie Ohtake (17ª); 

Alexandre Gama e Cláudia Issa (18ª); Abbas Kiarostami (19ª); Akira Kurosawa (20ª); Angeli (21ª); Takeshi 

Kitano (22ª); José Zaragoza (23ª); Guto Lacaz (24ª); Emir Kusturica (25ª); Aleksandr Sokúrov (26ª); Atom 

Egoyan (27ª); Amos Gitai (28ª); Isabella Rossellini (29ª); Manoel de Oliveira (30ª); Hector Babenco (31ª); 

Tomie Ohtake (32ª); OS GEMEOS (33ª); Wim Wenders (34ª); Mauricio de Sousa (35ª); Andrei Tarkóvski 

(36ª); Christiane Kubrick (37ª); Pedro Almodóvar (38ª); Martin Scorsese (39ª); Marco Bellocchio (40ª); Ai 

Weiwei (41ª); Laurie Anderson (42ª); Nina Pandolfo (43ª) e  Jia Zhangke (44ª). 
303 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 274-275. 
304 Ibidem, p. 224. 
305 A Mostra só teria uma logomarca a partir da nona edição, em 1985. Assinada pela artista plástica nipo-

brasileira, Tomie Ohtake, a íris formada por círculos vermelho, preto e branco e, segundo a criadora, “inspirada 

em movimentos indígenas” se tornou a principal identidade visual do evento. Naquele ano, um quarto da íris 

(desta vez nas cores azul, amarelo, branco, rosa e preto) foi estampada no cartaz e no catálogo da edição; o 

círculo completo foi usado para a elaboração do Troféu Bandeira Paulista e acabou sendo adotado pela Mostra 

como seu logo. O sentido da íris inscreve-se no discurso visual que a Mostra adota como um festival cujo 

objetivo é proporcionar um olhar panorâmico, uma ampliação dos conhecimentos sobre cinemas e culturas 

diferentes de todo o mundo. CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 148. 
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discursivas306. Amparada em referências como Gilberto Luiz Strunck e Jean-François Lyotard, 

a autora lembra que a informação é a matéria-prima da identidade visual. Uma vez inserida a 

informação, através da arte visual e seus componentes o contexto determina o sentido das 

mensagens: “assim, elas podem ser interpretadas de forma diferente dependendo dos sistemas 

aos quais podem estar interligadas”307. A partir da análise sobre os cartazes das edições 

organizadas entre 1999 e 2017, Moraes observou mudanças no conceito da identidade visual 

do evento, demarcada em cinco fases, cujas representações relacionam com maior ou menor 

intensidade, a marca do Festival, ícones do cinema e a cidade do Rio de Janeiro. 

Inspirando-se na abordagem de Mattos que, por sua vez, logrou-se dos 

questionamentos elencados por Rafael Cardoso, serão analisadas as artes da Mostra 

utilizadas entre 1977 e 1983. Parte-se da mesma pergunta realizada nos respectivos 

trabalhos: de que maneira as características formais da identidade visual – no caso da Mostra, 

os cartazes e as capas dos catálogos – determinam o sentido informacional que 

transmitem308. Como se pôde constatar nessa investigação, os trabalhos gráficos do evento 

de Cakoff salientam, de maneira mais ou menos objetiva, alguns elementos marcantes do 

festival em seus primeiros anos. Ainda que as artes do evento paulistano se diferissem dos 

materiais gráficos do Festival do Rio em sua gênese309, é possível identificar elementos que 

complementam o discurso oficial da Mostra. 

A começar pelo cartaz da primeira edição, em que foi utilizada uma fotografia do 

próprio Leon Cakoff (Figura 7). Segundo o autor, a imagem foi clicada em meio a uma 

sessão do ciclo “Aproximação ao cinema chinês”, organizado em 1975. A foto em preto e 

branco revela o interior do auditório do MASP completamente lotado, com espectadores 

sentados no corredor de acesso. Em Cinema sem fim¸ Cakoff justifica a escolha da imagem 

“como um símbolo mudo de resistência contra a investida da censura”, que inapelavelmente 

proibira um filme de curta-metragem chinês programado para a primeira edição.310 

 
306 MORAES, Maria Teresa Mattos de. Op. cit., p. 131. 
307 Ibidem, p. 130.  
308 MORAES, Maria Teresa Mattos de. Op. cit., p. 124; CARDOSO, Rafael. Design para um mundo 

complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2013, p. 69. 
309 Os cartazes e catálogos analisados por Moraes foram criados por designers contratados pelo Festival, 

enquanto as peças da Mostra foram criadas por artistas convidados. 
310 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 50. A censura ao filme Brotos será abordada no quarto capítulo. 
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Figura 7: 1ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1977). Arte: Leon Cakoff.311 

 

Neste primeiro cartaz, o cinema aparece dentro de uma lógica curiosa. Trata-se de 

uma fotografia tirada dentro de uma sala de cinema, o auditório do MASP, mas não é 

possível ver a tela onde o filme é projetado. A imagem foi feita a partir do ponto de vista da 

própria tela e o objeto que aparece é o público. O protagonista da cena não é o filme, nem a 

equipe do filme, mas o próprio espectador, materializado anonimamente na plateia do 

auditório do MASP. Ao optar por apresentar o público de uma sessão logo no catálogo da 

primeira edição, Cakoff dimensiona o papel que o espectador teria no festival.  

Há na capa deste primeiro catálogo uma relação direta com a capa do livro de Cakoff 

lançado em 2007, cuja fotografia foi analisada no primeiro capítulo desta dissertação. 

Enquanto algumas publicações sobre festivais trazem em sua capa imagens de tapete 

vermelho, estrelas, ou projeção de filmes312, a capa de Cinema sem fim apresenta o público 

prestes a entrar na sala, inserido em uma longa e sinuosa fila no vão livre do MASP. As duas 

capas complementam o discurso de um festival organizado para seu público, cujo slogan “o 

público é o júri” seria costumeiramente destacado nos catálogos seguintes. De fato, como se 

verá no quinto capítulo, a relação entre Mostra e seu frequentadores é crucial para 

compreender a longevidade do evento.  

 
311 Todas as imagens de cartazes e capas de catálogos da Mostra foram retiradas da seção “Arquivo interno” 

do site da Mostra. Disponível em: <http://43.mostra.org/br/arquivo/>. Acesso em: dezembro de 2020. 
312 Ver: DE VALCK, 2007 (A); e DE VALCK; KREDELL; LOIST, 2016. 
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Nas três edições seguintes, o artista plástico gaúcho Paulo de Andrade foi convidado 

por Cakoff para criar as artes do catálogo e do cartaz da Mostra. Em suas três obras, é 

possível compreender um discurso relativo ao olhar e à abrangência que a Mostra 

proporcionava. Diferente do primeiro ano, agora o público não estava explicitamente 

representado, mas de certa forma existe uma menção indireta ao espectador. Nas três artes 

há uma representação metafórica do corpo e da mente humana, o que pode ser interpretado 

como os ganhos intelectuais os quais o espectador teria ao participar do festival. 

A arte da segunda edição expõe um olho, cuja íris e esclerótica se formam dentro de 

uma fenda branca, envolvida em uma margem marrom escura e um exterior amarelado (Figura 

8). A imagem provavelmente se refere a um olhar através de um furo provocado pelo fogo. 

Uma interpretação possível é que a margem marrom escura seja um indício de queima. O fogo, 

assim, proporcionou uma abertura na larga base amarelada; através dessa abertura, o olho 

consegue enxergar o outro lado. Levando em consideração essa interpretação imagética, 

percebe-se que a arte dialoga com os objetivos propostos pela Mostra desde sua primeira 

edição: furar bloqueios culturais e se apresentar como uma janela para o mundo. O festival 

seria esse estreito espaço onde é possível olhar, conhecer novas culturas, novas 

cinematografias. A fenda, por onde a luz entra em um lugar escuro, assim como o “buraco da 

fechadura” pelo qual o olho observa o mundo exterior, é uma metáfora sobre o escape 

proporcionado pela Mostra dentro do cerceamento provocado pelo regime militar. 

 

Figura 8: 2ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1978). Arte: Paulo de Andrade. 
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A arte de 1978 mudou o enfoque de representação iniciado por Cakoff, no qual o 

público era protagonista da imagem. Na imagem de Paulo de Andrade, o espectador estava 

representado de maneira subjetiva através do olho. Mas o olhar perpassava o bloqueio 

queimado e essa abertura pode ser analisada como o principal elemento do cartaz, por referir-

se diretamente à ação da Mostra. Nos dois anos seguintes, ainda com a assinatura de 

Andrade, o papel do festival seria diretamente referenciado nos projetos gráficos do evento, 

o que não impedia citações à cultura da cinefilia. 

O cartaz da terceira edição trazia o planeta Terra “sentado” em uma clássica cadeira 

de diretor de cinema (Figura 9). Como na primeira edição, o ponto de vista é inverso ao que 

estamos acostumados. Vemos a cadeira e seu “ocupante” de costas e o que está ao fundo – 

no caso, um céu escuro com duas nuvens brancas no alto – é o que o “cineasta” está vendo. 

Essa opção provavelmente se deu para enfatizar a cadeira de cineasta, cujo design é um 

exemplo do alcance de uma marca313. No encosto da cadeira está estampado o nome do 

evento e sua respectiva edição. A menção ao público aparece na mensagem informada na 

parte inferior da imagem. Representando um carimbo, lê-se a frase “O público é o júri”314 e 

a data do evento: 17 a 31 de outubro de 1979. 

A “Terra cineasta” referia-se, conforme também notado por Bianca Salles Pires315, 

às seleções da Mostra, que exibiam, sem distinções, filmes oriundos de diversas regiões do 

planeta. Como será abordado no quarto capítulo, Cakoff “sempre fazia questão de reafirmar 

que o evento pregava posições pluralistas, apartidárias e independentes”; em diversos 

momentos, ele classifica seu evento como “uma janela para o mundo”. Pela primeira vez, a 

mensagem transmitida pela arte da Mostra não dizia respeito em relação ao ver o cinema, 

mas ao fazer cinema. A cadeira do diretor ocupada pelo planeta demonstrava que 

realizadores de todos os lugares do mundo tinham vez no festival. O público espectador ficou 

reduzido ao carimbo, cuja opção estética remete, possivelmente, aos timbres da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas.  

 
313 A cadeira feita de madeira, com pernas em formato de X e encosto deslizante em tecido ou lona, data do 

final do século XIX. Pelo conforto oferecido e pela facilidade de transporte, foi utilizada por companhias 

teatrais e cinematográficas a ponto de se vincular ao ofício da direção. Denominada “Director’s chart”, seu 

design é automaticamente interpretado como pertencente ao universo cinematográfico. PAPANEK, Victor. 

Design for the real world: human ecology and social change. New York: Pantheon Book, 1971, p. 46-47. 
314 Slogan principal da Mostra em seu início, a primeira aparição desta frase se deu na primeira página do 

catálogo da segunda edição, em 1978. 
315 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 205. 
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Figura 9: 3ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1979). Arte: Paulo de Andrade. 

 

A última arte produzida por Paulo de Andrade fazia uma referência mais direta ao 

cinema enquanto objeto, matéria-prima. Retomando alguns elementos dos anos anteriores, 

como as nuvens e o fundo monocromático, o artista criou uma película cinematográfica 

flutuante (Figura 10). Ao flutuar, a frente da película toma a forma de um rolo; mas como 

ela está representada tridimensionalmente, seu fundo acaba ganhando proporções 

irregulares, assumindo um formato de uma lâmpada. Símbolo do esclarecimento, a lâmpada 

é uma representação clássica do mundo das ideias, da criatividade. A estratégia discursiva 

apontada nessa arte aproxima o objeto fílmico ao mundo da filosofia, do debruçar-se em 

direção à luz. Fugindo de um possível clichê, optou por criar o design da lâmpada de maneira 

não estigmatizado. A lâmpada está representada na horizontal, como se fosse um zepelim 

flutuando, tanto que sua percepção não se dá de imediato. No caminho, atravessa as nuvens, 

que, como no cartaz anterior, podem se referir à censura do regime militar – o cinema aqui 

é muito maior que qualquer nebulosidade. Na parte inferior da arte novamente está 

representado o carimbo com a informação “o público é o júri”.  
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Figura 10: 4ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1980). Arte: Paulo de Andrade. 

 

Os três projetos de Paulo de Andrade construíram uma narrativa que dialoga muito 

proximamente com o discurso oficial de Cakoff e que pode ser encontrado nos editoriais dos 

catálogos e demais textos do período. Expressões como “janela para o mundo”, “furar 

bloqueios”, “contribuição para o conhecimento e a amizade entre os povos” materializaram-

se nas artes da segunda à quarta edição. Em todo período de análise, esses três anos possuem 

a maior regularidade formal – todas são ilustrações – e discursiva. Com novos autores a 

partir da quinta edição, as mensagens e os discursos se ampliaram, apesar de manterem a 

referências a elementos característicos do festival. 

No ano seguinte, pela primeira vez um nome diferente assinou a identidade visual da 

Mostra. Além dessa mudança, no ano de 1981 ocorreu uma alteração no formato dos 

catálogos. Antes impressos como livretos, os catálogos passaram a ter um formato retangular 

de revista316. Essa mudança proporcionou mais espaço para publicidade, em um momento 

em que a Mostra começou a fazer parcerias com empresas privadas e começava a caminhar 

para a independência em relação ao MASP. As novas dimensões do material impresso 

também coincidiam com o padrão vertical dos cartazes. 

 
316 Os catálogos das três primeiras edições eram quadrados e possuíam uma dimensão de 18x18cm. Na quarta 

edição, o tamanho foi ampliado para 20x20cm. A partir da quinta edição, em 1981, os catálogos ganharam 

dimensão de 27,5x22cm, formato de revista que se manteve nos anos seguintes. 
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O pintor e publicitário hispano-brasileiro José Zaragoza foi o responsável pela arte 

daquela edição. A produção da peça gráfica esteve ligada ao amparo que a Mostra obtivera 

com a agência de publicidade da qual Zaragoza era sócio, a DPZ. Segundo Cakoff, o 

publicitário esteve envolvido pessoalmente na elaboração do catálogo, inclusive nas etapas de 

“pestapar” (past up), que era colar as lâminas de texto e títulos e os filmes fotográficos em 

folhas de cartolina – técnica anterior ao advento dos computadores e da editoração digital317. 

A arte de Zaragoza traz de novo ao centro da imagem o público do cinema (Figura 

11). A partir de uma fotografia antiga, em que os espectadores – homens e mulheres, todos 

adultos – sentados olham seriamente para a frente, o publicitário realizou uma colagem. 

Sobre os rostos de cada espectador foi adicionado um par de óculos utilizado em sessões de 

cinema 3D. As lentes desses óculos possuem as cores verde e amarelo, o que contrasta com 

o monocromatismo da imagem original.  

A imagem final abre um horizonte de interpretações. A colagem de um par de óculos 

característico da tecnologia moderna do cinema sobre uma fotografia antiga de um público 

de cinema revela uma dualidade: um possível diálogo entre o antigo e o moderno. Os 

modernos óculos 3D atualizam uma prática antiga que é o ato de ir ao cinema e revelam as 

permanências e mudanças que perpassaram essa experiência. A escolha das cores da 

bandeira nacional não era aleatória: intentava simbolizar o alcance construído pela Mostra 

em seus quatro primeiros anos. Fugindo do ufanismo característico do regime militar, o 

evento de resistência cultural resgatava a simbologia do país e dava um sentido cosmopolita, 

relacionando ao internacional cujo nome da Mostra carrega. Além de ser representante do 

país nos calendários de festivais de periódicos estrangeiros, o evento do MASP era a 

oportunidade no Brasil de se assistir a obras de outras nacionalidades. Em uma última leitura, 

os óculos 3D verde e amarelo podem ser interpretados como a própria Mostra. 

 
317 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 94. 
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Figura 11: 5ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1981). Arte: José Zaragoza. 

 

Até a quinta edição existiu uma relação intima entre o realizador da arte e a Mostra 

Internacional de Cinema. Leon Cakoff, Paulo de Andrade e José Zaragoza produziram artes 

que dialogavam diretamente com o festival e transmitiram através de suas iconografias 

mensagens e leituras acerca do evento. A partir de 1981, o leque de convidados se abriu, em 

um movimento contínuo pelas décadas seguintes. Novamente, deve-se recordar a distinção 

entre a Mostra e o Festival do Rio analisado por Moraes, em que as peças gráficas eram 

produzidas através de equipes de designers contratados pelo evento. Para o caso paulistano, 

artistas de diferentes naturezas e proveniências eram convidados a participar. 

Integrante do Foto Clube Bandeirante, o fotógrafo paulistano German Lorca criou na 

arte da sexta edição da Mostra a maior relação até então com a cidade de São Paulo. O grande 

letreiro amarelado, que remete a luzes de neon, ocupa o centro do cartaz, se destacando mais 

que qualquer texto dos projetos gráficos anteriores. O letreiro está inserido sobre um fundo 

preto que ocupa quase todo o fundo da imagem. Entretanto, esse fundo preto se encerra na 

parte superior da imagem, revelando o desenho da silhueta de arranha-céus sobre uma segunda 

profundidade, formada por um pontilhado majoritariamente azul, perpassado por alguns 

pontos amarelos. 
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Em um desenho tecnicamente simples, que remete à computação gráfica da década 

de 1980, Lorca propõe uma noite estrelada sobre a verticalizada capital paulista (Figura 12). 

A arte é bastante moderna, oferecendo citações aos arranha-céus (a silhueta pode referir-se 

diretamente à Avenida Paulista, cujos prédios e antenas podem ser vistos de longa distância) 

e às luzes de neon, símbolo constantemente explorado na década de 1980318. Pela primeira 

vez, o público e o cinema saem de foco, dando lugar à cidade. Em contrapartida, pode se 

entender a ilustração de Lorca como uma representação da própria tela do cinema, em que o 

fundo escuro da cidade representa a tela escura dentro da sala e o letreiro faz referência a 

imagem projetada.  

 

Figura 12: 6ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1982). Arte: German Lorca. 

Ainda que fuja das representações anteriores, o cartaz de Lorca dialoga com a cidade 

que abriga o evento de Cakoff e faz referências diretas a uma marca característica do período, 

presente inclusive nos letreiros dos cinemas que apresentavam os filmes em cartaz. A arte 

do ano seguinte escaparia de tal proximidade com o evento, por uma série de fatores. Pela 

 
318 A noite paulistana, bem como suas luzes de neon, aparece em alguns filmes cuja representação da vida 

moderna na metrópole provocam, nas palavras de Ortiz e Autran, um manifesto visual e musical de uma 

geração. Duas obras simbólicas desse período são: Cidade oculta, de Chico Botelho (1986) e Anjos da noite, 

de Wilson Barros (1987). ORTIZ, J. M.; AUTRAN, A. In: RAMOS, F. P.; SCHVARZMAN, S. (org.) Nova 

História do Cinema Brasileiro. São Paulo: Edições Sesc, 2018 (Vol. 2), p. 250-251. 
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primeira vez, Leon Cakoff convidou um artista estrangeiro para criar o cartaz da Mostra. 

Entretanto, a arte utilizada não era do artista originalmente convidado. 

O artista hispano-cubano Eduardo Muñoz Bachs é quem assina o cartaz da sétima 

edição, mas quem fora originalmente cotado para realizar a arte era o também cartazista 

cubano, Antonio Fernandez Reboiro. Cakoff conta que negociara pessoalmente com Reboiro 

durante uma viagem a Cuba. Além de ter trocado ilegalmente dólares por pesos com o artista, 

o diretor da Mostra conta ter recebido dele um grande volume de cartazes. Mesmo assim, 

preferiu encomendar um cartaz que fosse feito exclusivamente para a sétima edição do 

evento319. Como narra em seu livro, a arte de Reboiro não veio, mas em seu lugar, foi enviado 

o cartaz de Bachs: 

Passam os meses e nada do cartaz de Reboiro. Os telex para Cuba seguem 

sem resposta. No telefone dado por Reboiro atende uma voz estranha que 

toma nota de todo o possível, agradece, diz que vai passar o recado e ponto. 

Um dia eu recebo um canudo postado de Paris. Que surpresa, que alegria, é 

o poster cubano para a 7ª Mostra. Lindo, colorido, especialmente desenhado, 

mas..., mas..., não é de Reboiro. É de Bachs, de Eduardo Muñoz Bachs, o 

segundo grande artista-cartazista de Cuba. Muitíssimo obrigado, mas não era 

com ele que havia combinado. Não havia o que fazer. Já estávamos em 

setembro, nenhuma explicação para o sumiço de Reboiro, nenhuma 

explicação pela gentileza de Bachs. Vai este mesmo, embora intrigado e 

impotente com os meandros do trato socialista, que está muito bom. 

Após esse relato, Cakoff explica que Reboiro havia fugido de Cuba e se exilado em 

Madri, onde começara a atuar em uma agência de publicidade europeia. O diretor da Mostra 

relaciona os dólares trocados e os cartazes doados pelo autor a seus planos de fuga. A arte 

que lhe fora enviada pertencia a um cartazista mais ligado ao cinema: Eduardo Muñoz Bachs 

notabilizou-se por sua longa colaboração com o Instituto Cubano de Arte e Indústria 

Cinematográficas (ICAIC), onde realizou mais de 800 pôsteres. Mariana Villaça aponta que 

seu estilo é “bastante poético, povoado de pierrôs, palhaços, e outras figuras que remontam 

ao universo da fantasia”, o que é um indício da influência da gráfica polonesa e 

tchecoslovaca em Cuba320. A arte enviada a Cakoff, por mais que não trouxesse 

representações circenses, possui um caráter fantástico e despojado. 

 
319 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 115. 
320 VILLAÇA, Mariana Martins. O Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) e a 

política cultural em Cuba (1959-1991). 2006. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 52. 
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O desenho de Bachs para a sétima Mostra é colorido e festivo (Figura 13). Possui 

três elementos principais: uma câmera com várias lentes, uma série de aves e muitas flores, 

que lembram mãos estendidas para o alto. A câmera, único elemento cinza da gravura, brota 

por entre o jardim florido e se coloca como uma árvore onde as aves descansam. Há uma 

relação de harmonia entre os elementos do desenho que transmite uma ideia de celebração. 

Como se a câmera cinza fizesse parte da paisagem, servindo de pouso para inúmeras aves 

coloridas e integrando-se às flores também coloridas do entorno, percebe-se um clima 

festivo. Provavelmente, a arte se refere às possibilidades do cinema em construir um 

imaginário fantástico e colorido, tanto na representação, quanto na assunção do espectador. 

 

Figura 13: 7ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1983). Arte: Bachs. 

 

Em todos os cartazes e catálogos, por mais diversos que se apresentem, existe uma 

certa representação de cinefilia. Nenhum cartaz remonta a tapete vermelho, holofotes ou a 

uma obra específica. Todos os projetos gráficos, seja fotografia, desenho ou colagem, 

remetem ao cinema e a seu público. O público aparece como objeto principal da fotografia 

em preto e branco do catálogo da primeira edição; é citado no olho que observa através de 

um furo provocado pelo fogo na segunda edição; aparece, novamente, como protagonista, 
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usando óculos 3D ao assistir a uma projeção na quinta edição; está simbolicamente inserido 

entre flores e aves na sétima edição. Já o cinema é representado pelo criador universal 

estampado no cartaz da terceira edição; pela película-lâmpada que flutua na arte da quarta 

edição; pelo letreiro amarelado projetado na noite urbana da sexta edição; e pela câmera-

árvore do cartaz cubano do sétimo ano. O ato de assistir ao cinema, ou seja, a experiência 

cinéfila, é o objeto principal de todas as artes. Ao mesmo tempo, as artes da terceira, da 

quarta e da sétima edição, ao priorizarem objetos como a cadeira do diretor, a película e a 

câmera, também citam a relevância do fazer cinema.321 

Anterior à expansão dos festivais de cinema que acabaram por se tornar um circuito 

profissional, a Mostra em seus primeiros anos era basicamente um evento idealizado em 

condições adversas. Mesmo com uma equipe composta de basicamente um só homem e não 

contando com os padrões mercadológicos de organização e divulgação, a Mostra imprimiu 

nas artes de suas primeiras edições, os discursos que defendia a partir de seus editoriais e 

regulamentos. A valorização da arte cinematográfica, o respeito ao público e o 

enfrentamento às censuras estiveram presentes objetivamente e subjetivamente nas capas 

dos catálogos e nos cartazes das sete primeiras edições. 

Compreendidos os fundamentos e propósitos defendidos pelo festival, a análise 

seguinte se deterá sobre as seleções organizadas pela Mostra em seus primeiros anos. Com 

uma programação tão ampla e diversa a cada edição da Mostra, Leon Cakoff conseguiu 

estabelecer uma característica e uma dinâmica bastante particulares, que proporcionaram a 

continuidade do evento. No próximo capítulo intentar-se-á compreender como se deu o 

estabelecimento dessas particularidades. 

  

 
321 Quando comparados com os cartazes contemporâneos, chama a atenção a completa ausência de logomarcas 

nos cartazes. Em um tempo anterior à mercantilização dos festivais de cinema, apesar da flagrante dificuldade 

de financiamento, as artes da Mostra recebiam destaque total, figurando com exclusividade nas peças gráficas. 

Nas edições atuais, parte dos cartazes é preenchida com a logomarca de patrocinadores, apoiadores, parceiros, 

colaboradores, promotores e realizadores.  
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Capítulo 4 – As seleções da Mostra e as preocupações de seu tempo 

Entre a primeira e a sétima edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo 

foram exibidos 318 filmes de 53 países322. Verifica-se neste período um gradual aumento na 

quantidade de filmes apresentados, excedido somente por uma queda na quinta e na sexta 

edições, que seriam superados por um aumento significativo na sétima Mostra. A tabela a 

seguir apresenta os números de países participantes e o número de filmes exibidos em cada 

uma das primeiras sete edições: 

Edição Número de países participantes323 Número de filmes 

1ª Mostra (1977)  16 22 

2ª Mostra (1978)  23 35 

3ª Mostra (1979)  24 47 

4ª Mostra (1980)  23 56 

5ª Mostra (1981)  26 51 

6ª Mostra (1982)  25 43 

7ª Mostra (1983)  28 64 

 

No início dos anos 2000, o critério de seleção dos filmes pela Mostra Internacional 

de Cinema de São Paulo mobilizou uma série de reflexões e ações por parte de cineastas, 

críticos e exibidores. Em sua terceira década de existência, o empreendimento de Leon 

Cakoff já estava bastante consolidado no país e sempre apresentava em sua programação um 

número de obras girando na terceira casa centesimal. Adriano Garrett, em sua pesquisa sobre 

a Mostra Aurora, seção competitiva da Mostra de Cinema de Tiradentes – evento dedicado 

exclusivamente ao cinema brasileiro realizado na cidade mineira de Tiradentes desde 1998 

– aponta que a abrangente seleção do festival paulistano era compreendida por profissionais 

do cinema como falta de curadoria. Esta compreensão foi um dos motivos propulsores que 

levaram à criação de outras experiências de mostras e festivais. O trecho a seguir, extraído 

de uma entrevista com Cleber Eduardo, curador da Mostra de Tiradentes entre 2007 e 2019, 

aponta algumas características dessa compreensão: 

 
322 A relação completa dos filmes exibidos nas primeiras sete edições da Mostra, com os respectivos títulos de 

lançamento no Brasil; os títulos originais; país e ano de produção e a metragem, encontra-se no Anexo. 
323 Em casos de coproduções, foram considerados todos os países participantes. 
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O que eu acho que aconteceu na Mostra [Internacional de Cinema] de São 

Paulo, e aconteceu em vários festivais, diria que um deles é o É Tudo 

Verdade, é que, no crescimento dessas programações, perdeu-se o recorte 

curatorial. Você entra numa sessão, olha e fala: “Espera, mas por que este 

filme está aqui?”. Não é por ser bom ou ruim, mas por que aquela 

característica de cinema está nessa programação? Aí eu já acho que há uma 

falta de curadoria. (…) O que move o meu trabalho não é tanto a minha 

visão específica de cinema ou meu gosto cinematográfico, mas uma certa 

clareza, que vai sendo construída ano a ano, sobre o que é o festival e com 

quais filmes podemos continuar fazendo o festival ser o que ele é.324 

A Mostra Aurora, objeto de pesquisa de Garrett, surgiu no início dos anos 2000 com 

uma proposta curatorial mais clara e objetiva que as características panorâmicas da Mostra 

paulistana325. Sobre a curadoria em si, Garrett trabalha com duas vertentes: uma denominada 

lato sensu que, de forma ampla, é um “sinônimo de alguém que faz uma seleção 

especializada e por isso é detentora de uma voz de poder”; e outra stricto sensu, “que seria 

composta por características particulares”326. Ao propor essa distinção, o autor está 

dialogando com os trabalhos mais recentes do âmbito de estudos sobre festivais de cinema, 

dentro de um período proposto por Marijke de Valck327 marcado pela expansão desses 

eventos ao redor do mundo.  

Se for analisada a partir deste espectro, de fato a Mostra pode ser enquadrada, no 

início dos anos 2000, como um festival lato sensu, pois seu critério curatorial não é 

específico. Como o recorte temporal aqui trabalhado é outro, compreende-se que a análise 

dos primeiros anos da Mostra de São Paulo escapa a tais enquadramentos. Por isso, não serão 

utilizadas tipologias de curadoria para analisar este festival328. Entretanto, o trabalho de 

 
324 EDUARDO, Cleber. Entrevista concedida a Adriano Ramalho Garrett. São Paulo, 2020. In: GARRETT, 

Adriano Ramalho. A curadoria em cinema no Brasil contemporâneo: Festivais de Cinema e o caso da 

Mostra Aurora (2008-2012). Dissertação. (Mestrado em Comunicação Audiovisual). São Paulo, Universidade 

Anhembi-Morumbi, 2020, p. 1. 
325 É interessante notar a presença do festival É Tudo Verdade na fala de Cleber Eduardo. Criado em 1996 pelo 

crítico Amir Labaki, este festival internacional de documentários logo se estabeleceu como um dos mais 

importantes do país. Em seu livro comemorativo da décima quinta edição, Labaki lembrou da Mostra de Cakoff 

em uma reflexão semelhante à de Cleber Eduardo, ao falar acerca do papel que o cinema de não ficção 

desempenhava nela: “Festivais como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a Jornada de Cinema da 

Bahia e a Mostra de Cinema Etnográfico do Rio de Janeiro mantinham documentários em suas programações 

anuais. Nenhuma delas, contudo, fechara o foco na produção não-ficcional de amplo espectro.” LABAKI, Amir. 

É tudo cinema: 15 anos de É Tudo Verdade. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 18. 
326 GARRETT, Adriano Ramalho. Op. cit., p. 2. 
327 DE VALCK. Marijke. (2007 A). Op. cit., p. 19. 
328 Como Adriano Garrett apresenta, o termo “curador” passou a ser mais utilizado para seleções de festivais 

de cinema a partir de meados da década de 2000. Entretanto, como se verá no capítulo, em diferentes momentos 

nos primeiros anos da Mostra, Leon Cakoff utilizou alguns filtros para selecionar os filmes de cada edição que 

podemos compreender como estratégias curatoriais. Esses filtros, em geral, refletiam o discurso de a Mostra 

ser uma “janela para o mundo”. 
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Garrett é pertinente ao demonstrar que o modelo assumido pela Mostra em sua terceira 

década de atuação foi passível de discussões e iniciativas que visavam sua superação. 

Em grande medida, a seleção da Mostra se notabilizou em toda a sua história pela 

atuação de Leon Cakoff e de sua companheira, Renata de Almeida, que passou a dividir com 

o marido o protagonismo do festival a partir da décima terceira edição. Desde 2011, após o 

falecimento de Cakoff, Almeida segue à frente da direção do evento, organizado anualmente 

de forma ininterrupta329.  

Como se verá no decorrer deste capítulo, a Mostra, já em seus primeiros anos, se 

caracterizou por apresentar uma filmografia bastante heterogênea, não se limitando a um 

determinado estilo de filme. À medida em que o festival foi crescendo, a necessidade de se 

criar outros prêmios e apresentar a seleção em diferentes seções e programas se fez presente. 

Desta forma, uma ampla variedade de gêneros, nacionalidades e nomes atrás das direções e 

produções conviveu em todas as edições organizadas. 

A seleção da primeira Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começou cinco 

meses antes de sua estreia, e ocorreu de uma forma bastante diplomática, sem 

necessariamente um crivo curatorial de Leon Cakoff. Entre maio e junho de 1977, Cakoff, 

então diretor do Departamento de Cinema do MASP, enviou uma correspondência oficial, 

subscrita também pelo diretor do Museu, Pietro Maria Bardi, para cinquenta e duas 

embaixadas e consulados de países estrangeiros em São Paulo. A correspondência era um 

convite para a participação na Mostra Internacional de Cinema, a ser realizada na segunda 

quinzena de outubro daquele ano. Nos meses seguintes, quinze países responderam ao 

convite enviando ao menos um filme para participar do evento; o Brasil fechava a lista de 

participantes. A seleção final foi composta por dezesseis longas-metragens e sete curtas.  

Assim, totalizando vinte e dois filmes de dezesseis países, foi organizada a primeira 

Mostra. Esse mosaico cinematográfico foi apresentado exclusivamente no auditório do Museu 

 
329 A 44ª edição da Mostra foi realizada poucos meses antes da finalização desta dissertação. No contexto da 

pandemia de Covid-19 e das medidas de segurança, como a restrição de circulação e isolamento social, essa 

foi a primeira edição organizada totalmente online, tendo apenas algumas sessões exibidas em dois espaços de 

cinema drive-in. A 44ª Mostra apresentou em sua programação 198 filmes de 71 países, um número bem menor 

que as edições anteriores (em comparação, a 43ª Mostra, de 2019, apresentou 327 filmes de 52 países). 
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de Arte de São Paulo entre 21 e 31 de outubro de 1977. Com capacidade para 420 espectadores 

sentados330, nos dez dias de evento esta edição atraiu um público de 14.289 pessoas331. 

É da safra da primeira edição o único filme completamente censurado nos anos em 

que a Mostra coexistiu com o regime militar brasileiro: o curta-metragem chinês Brotos. 

Entretanto, durante todo o percurso que o festival tomou, a relação com os órgãos censórios 

foi extremamente sensível e motivou uma série de encadeamentos de resistência e 

negociação. É válido dizer – e é algo que sempre esteve presente na fala de Leon Cakoff332 

– que a censura foi um dos motores propulsores da própria existência da Mostra 

Internacional de Cinema. Uma visão geral acerca dos filmes exibidos nos primeiros anos do 

festival precisa levar em conta o cenário repressor da ditadura brasileira para compreender a 

atuação do evento. 

1. Contra a censura do Estado e a censura do mercado 

Entre 1972 e 1974, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro esteve suspenso pela 

censura. Iniciado em 1965 como “Semana do Cinema Brasileiro”, o evento promovido na 

recém-inaugurada capital federal havia se tornado um singular espaço de debates entre 

realizadores de todo o país e apresentara em sua programação títulos que acabaram entrando 

no cânone do cinema nacional. Mesmo os festivais de filmes não sendo alvo principal da 

perseguição censória333, o caso brasiliense demonstra como eles foram passíveis de vigilância 

e repressão. Isto se explica pela característica que o regime militar tomou a partir de seu quarto 

ano: o Ato Institucional nº 5, que entrou em vigor em dezembro de 1968, tornou a censura 

 
330 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 34. O autor lembra em vários momentos do livro que era comum as sessões 

receberem um público maior do que o auditório suportava. 
331 Demonstrativos de ingressos. 1977. Acervo Mostra. 
332 Em entrevista ao programa Provocações, da TV Cultura, exibido em 2010, Leon Cakoff, ao ser questionado 

a quem devia o nascimento da Mostra há 34 anos, respondeu: “Eu acho que devo à censura, porque foi uma 

coisa que me revoltou muito na época. Eu como repórter ia pra festivais, escrevia e ficava sempre frustrado de 

não ter as coisas… O mercado exibidor era muito nulo; e também existia a censura que mutilava os filmes”. 

YouTube. Provocações o crítico de cinema Leon Cakoff (Bloco 1). Vídeo (7min58s). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=RG8Wh0Tnd4Y Acesso em: dezembro de 2020. 
333 É o que afirmava o diretor-geral do Departamento de Censura de Diversões Públicas (DCDP), Coriolano de 

Loyola Fagundes, em seu livro Censura & Liberdade de Expressão, citado no trabalho de Inimá Simões. 

Segundo o censor, “o filme, no decurso de um festival, é mostrado para um número comparativamente reduzido 

de espectadores, se computarem termos estatísticos nacionais. É um público limitado e constituído de 

aficionados e de homens de cinema, que já definiram as próprias tendências, quer estéticas, como morais ou 

políticas. Não há, pois, motivo de preocupação excessiva com possíveis confusões de valores éticos ou com a 

probabilidade de existir mensagem capaz de prejudicar a formação dessas pessoas.” LOYOLA FAGUNDES, 

Coriolano. Censura & Liberdade de Expressão. Apud: SIMÕES, Inimá. Roteiro da intolerância: a censura 

cinematográfica no Brasil. São Paulo: Editora Senac, 1999, p. 146 
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mais sistemática. Mesmo não sendo exclusividade do regime iniciado em 1964, a atividade 

censória, segundo Carlos Fico, se tornara um dos pilares básicos de repressão da ditadura, ao 

lado da espionagem, da polícia política e da propaganda334. Voltando-se à vigilância da 

imprensa e das chamadas “diversões públicas”, a censura passou por um processo de 

centralização e de consequente intensificação na virada para a década de 1970. 

Para se compreender a existência da censura e sua sistematização durante o regime 

militar, deve-se recorrer ao histórico da institucionalização da vigilância. Um marco possível 

é o ano de 1945, quando, no crepúsculo do Estado Novo, foi criado o Serviço de Censura de 

Diversões Públicas (SCDP), originalmente ligado ao Departamento Federal de Segurança 

Pública do Ministério da Justiça. A partir da criação do SCDP, todas as atividades culturais 

do país deveriam passar por censura prévia; após a análise do órgão, era emitido um 

certificado, cujo resultado poderia converter-se em “liberação plena, impropriedade para 

menores de 10, 14 e 18 anos, interdição parcial (com cortes) ou total”335. Esses vereditos 

eram assinalados a partir dos critérios definidos pelo Decreto n. 20.4931, de 1946. Segundo 

Miliandre Garcia, este Decreto amparou o exercício da censura de diversões públicas durante 

mais de quatro décadas, sendo considerado a coluna vertebral do organismo censório e, de 

forma assistemática, servindo de justificativa para a proibição de: 

peças teatrais, películas cinematográficas, letras musicais e programas de 

rádio e televisão que contivessem qualquer ofensa ao decoro público ou 

cenas violentas capazes de incitar a prática de crimes, induzissem aos maus 

costumes; incitassem contra o regime vigente, a ordem pública, as 

autoridades constituídas, prejudicassem a cordialidade das relações entre 

os povos, ofendessem as coletividades ou as religiões, ferissem a dignidade 

brasileira e os interesses nacionais e, por fim, depreciassem as forças 

armadas.336 

Com esse serviço já instalado em um período democrático, compreende-se, como 

lembra Miliandre Garcia337, que o fenômeno da censura era uma adaptação dos mecanismos 

de controle pré-existentes e não uma criação do regime militar. A diferença se deu, em 

primeiro lugar, por conta das mudanças ocorridas na estruturação do órgão censor e, por 

 
334 FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: 

FERREIRA; DELGADO (org.). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século 

XX (O Brasil republicano; v.4). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. 
335 GARCIA, Miliandre. Ou vocês mudam ou acabam: teatro e censura na ditadura militar. 2008. 420 f. Tese 

(Doutorado em História Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2008, p. 31. 
336 Ibidem, loc. cit. 
337 Ibidem, p. 38. 
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conseguinte, pela cooptação dos interesses do regime: se antes prevalecia uma busca pela 

preservação da moral e dos bons costumes, agora elementos sensíveis à manutenção da 

ditadura passaram a ser alvo de rigorosas averiguações. 

Sobre o primeiro ponto, a cronologia se verifica no decorrer de toda a década de 

1960. Até 1961, o SCDP era centralizado no Rio de Janeiro; após a transferência da capital 

federal para Brasília, o presidente Jânio Quadros “concedeu aos estados da federação o 

direito de exercer censura individualmente. A medida tinha o objetivo de descentralizar e 

tornar o processo mais ágil”338. Essa descentralização das atividades durou pouco. Já em 

1965, após o golpe do ano anterior, a censura foi transferida para Brasília e a União acabou 

assumindo o controle das diversões públicas, com cada vez mais rigor. Como conta William 

de Souza Nunes Martins, em 1966 o Serviço estava ainda mais poderoso, já em 

funcionamento no novo prédio em Brasília. Alguns anos depois, em 1972, o órgão foi 

renomeado, tornando-se Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP). 

Sobre o segundo aspecto, é importante ter em mente não apenas a promulgação do 

AI-5, mas também a Lei 5.536 – assinada em 22 de novembro de 1968, cerca de um mês 

antes do Ato Institucional – que dispunha sobre a censura de obras teatrais e 

cinematográficas. Esta Lei é um exemplo de como as atividades censórias, antes destinadas 

à preservação da moral e dos bons costumes, acabaram sendo adequadas para critérios 

políticos, salvaguardando os interesses do regime militar vigente. Caberia agora à censura, 

por exemplo, um papel de “diluidora de conflitos sociais e, fundamentalmente, das lutas de 

classe”339. É o que fica explícito em seu terceiro artigo:  

Para efeito de censura classificatória de idade, ou de aprovação, total ou 

parcial, de obras cinematográficas de qualquer natureza levar-se-á em conta 

não serem elas contrárias à segurança nacional e ao regime representativo 

e democrático, à ordem e ao decôro [SIC] públicos, aos bons costumes, ou 

ofensivas às coletividades ou as religiões ou, ainda, capazes de incentivar 

preconceitos de raça ou de lutas de classes.340 

 
338 MARTINS, William de Souza Nunes. Produzindo no escuro: políticas para a indústria cinematográfica 

brasileira e o papel da censura (1964-1988). Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009, 

p. 69. 
339 Ibidem, p. 70. 
340 BRASIL. Lei nº 5.536 de 21 de Novembro de 1968. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5536.htm> Acesso em: dezembro de 2020 
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Através deste panorama compreende-se como foi moldada uma estruturação das 

atividades censórias pelo regime militar que acabou levando a uma dificuldade cada vez 

maior da livre circulação de ideias. A partir de 1968, qualquer produção cultural deveria ser 

analisada por agentes censores – no caso do cinema, por comissões constituídas de três 

integrantes, chamados técnicos de censura341 – e uma interdição da obra era mais possível 

por conta das limitações que a nova legislação impunha. Mesmo os festivais de cinema, que 

não eram o principal alvo do interesse dos censores e recebiam um certificado especial – o 

qual não era válido para a exibição no circuito comercial – acabaram sofrendo com 

restrições. O caso mais grave, certamente, foi a interdição do Festival de Brasília; mas o 

monitoramento das atividades da Jornada de Cinema de Salvador342 e da Mostra de São 

Paulo são exemplares deste tipo de repressão. 

Apesar de a censura política ser um elemento fulcral deste período, outros fatores 

marcaram a complexidade sob a qual a cultura brasileira estava assentada após 1968. Como 

lembram Ortiz e Autran, a virada da década foi palco de uma gradativa industrialização da 

produção cultural, na qual o mesmo Estado que burocratizava a vigilância sobre as artes, 

acionava mecanismos sofisticados, fazendo com que a esfera de mercado assumisse 

proporções surpreendentes.343 Os autores estão se referindo a uma série de mudanças vistas 

na expansão de produção e consumo de bens simbólicos, seja através do crescimento da 

indústria do disco; da expansão e diversificação das edições de livros e revistas; ou do 

vertiginoso aumento do número de aparelhos de televisão e da subsequente criação de redes 

televisivas nacionais. Os autores lembram que o cinema brasileiro acompanhou o processo 

“dobrando sua presença no mercado e ampliando sua produção”344. 

 
341 MARTINS, William de Souza Nunes. Op. cit., p. 7. 
342 Izabel Melo discute os limites da falta de interesse dos censores acerca dos festivais e aponta que a vigilância 

sobre as Jornadas era “exercida tanto através da presença à paisana dos censores, quanto pela necessidade da 

submissão dos filmes a serem exibidos aos censores que aqui em Salvador trabalhavam nas dependências da 

Polícia Federal”. MELO, Izabel de Fátima Cruz. “Cinema é mais que filme”: uma história das Jornadas de 

Cinema da Bahia (1972-1978). Salvador: EDUNEB, 2016, p. 52. A presença de agentes à paisana também se 

observa na Mostra, como se verá adiante. 
343 ORTIZ, J. M.; AUTRAN, A. In: RAMOS, F. P.; SCHVARZMAN, S. (org.) Nova História do Cinema 

Brasileiro. São Paulo: Edições Sesc, 2018 (Vol. 2), p. 203. 
344 Ibidem, p. 204. O tamanho do entroncamento entre as políticas culturais, o Estado e a sociedade na década 

de 1970 leva Marcos Napolitano a propor que a compreensão crítica das lutas culturais deste período não deve 

ficar refém da dicotomia entre “resistência” e “cooptação”. Para o autor, existe “um processo mais complexo 

e contraditório, no qual uma parte significativa da cultura de oposição foi assimilada pelo mercado e apoiada 

pela política cultural do regime.” NAPOLITANO, Marcos. Coração civil: a vida cultural brasileira sob o 

regime militar (1964-1985) – ensaio histórico. São Paulo: Intermeios, 2017, p. 199. 
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É nesse cenário que a relação entre cinema e Estado se intensifica. Conforme 

apontam José Mario Ortiz e Arthur Autran, esse “conflituoso romance” é antigo, 

caracterizado por uma relação “turbulenta, atribulada, mas também fundamental para o 

desenvolvimento do mercado e da produção”345. Remontando aos anos 1920, passando pelas 

legislações da Era Vargas, pelas comissões e iniciativas fundadas nas décadas de 1950 e 

1960, os autores localizam a criação da Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme), em 

1969; e a realização do I Congresso da Indústria Cinematográfica, em 1972, como o 

momento chave do crescimento e sofisticação da presença estatal no cinema346. A partir dali, 

a ação do Estado sobre o campo cinematográfico tornava-se cada vez mais intenso. 

A Embrafilme era uma empresa de economia mista, cuja União era a maior acionista. 

Foi criada originalmente para ser uma distribuidora de filmes brasileiros no exterior, mas 

acabou se tornando a grande financiadora, coprodutora e distribuidora do cinema nacional, 

tanto dentro, quanto fora do território brasileiro. A empresa ainda adquiria e importava 

alguns filmes estrangeiros.347 Esse papel desempenhado pela Embrafilme acabou 

acarretando uma situação de desconforto em outras distribuidoras de capital privado. Por 

conta da ampliação da atuação da censura, corria-se cada vez mais o risco de trazer um filme 

que poderia ser interditado; assim, muitas empresas optavam simplesmente por não arriscar. 

Inimá Simões comenta um dado interessante, ao comparar o número absoluto de livros e 

filmes apresentados para a censura e consequentemente interditados: a diferença era notória. 

No primeiro semestre de 1975, 10 filmes foram proibidos, enquanto 48 livros sofreram 

interdição. O autor justifica a discrepância numérica através da chamada autocensura dos 

exibidores: 

os produtores brasileiros às vezes não davam entrada oficial com o filme 

na Censura, à espera de algum sinal positivo. Quanto ao filme estrangeiro, 

o distribuidor que arcava com gastos de importação, legendagem, 

pagamentos de taxas etc. fazia uma seleção prévia antes de trazer qualquer 

coisa ao Brasil. Era esse o verdadeiro motivo de tão poucos filmes serem 

interditados e não um procedimento mais ameno do SCDP, como sugeria 

Rogério Nunes.348 

 
345 Ibidem, p. 210 
346 Ibidem, p. 212. 
347 GATTI, André Piero. Embrafilme e o cinema brasileiro. São Paulo: Centro Cultural São Paulo, 2007. 
348 SIMÕES, Inimá (1999). Op. cit., p. 193-194. 
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Interessante notar que, nessa perspectiva, alguns títulos dados como “proibidos” por 

terem demorado anos para serem exibidos no Brasil, nem sequer passaram pela inspeção. É o 

caso, por exemplo, de Laranja Mecânica (de 1971, liberado em 1978) e de O Último Tango 

em Paris (de 1972, liberado em 1979). Com esse arrefecimento causado pela autocensura, 

dificilmente se veria um filme de um país socialista, como Cuba, China, ou União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas; ou ainda, raramente chegaria ao circuito uma película que 

fugisse de uma linguagem comercial. Não à toa, a autocensura dos exibidores brasileiros foi 

elencada como um dos fatores decisivos para a organização da Mostra Internacional de 

Cinema, ao lado da crítica ao peso adquirido pela Embrafilme e da própria censura do regime. 

Leon Cakoff ingressou no curso de Sociologia da FESPSP e iniciou seu trabalho de 

repórter e crítico nos Diários Associados em 1969. Era o período mais rigoroso da censura 

de diversões públicas, marcado por interdições a diversas obras culturais, além de prisões e 

exílios de inúmeros artistas. Como visto no segundo capítulo desta dissertação, o jovem 

armênio, que adotara um pseudônimo por conta de sua produção nos Diários, acompanhou 

esse processo de perto como jornalista no Brasil e teve acesso a diferentes realidades ao 

cobrir festivais de cinema no exterior. Esta pesquisa não encontrou informações sobre o 

posicionamento político de Cakoff neste período. A partir de suas memórias narradas em 

seus últimos anos de vida349, Cakoff argumenta que resolvera agir de alguma forma para 

enfrentar a censura por si próprio, cansado de esperar e culpar os outros. O caminho 

encontrado para essa resistência cultural, como se verá, foi através de intrigantes articulações 

diplomáticas que envolveriam o MASP, as embaixadas e a imprensa. 

Quatro anos depois de começar a sua carreira como crítico, quando assumiu o 

Departamento de Cinema do MASP, Cakoff deu início à série de apresentações 

cinematográficas que funcionariam como embrião da Mostra. Como visto no capítulo 3, o 

uso da mala diplomática foi um recurso importante para trazer os filmes ao país, graças à 

inviolabilidade desse dispositivo previsto na legislação internacional. Ainda que os filmes 

tivessem que passar por uma censura prévia para emissão do certificado especial de festivais, 

 
349 Além do livro Cinema sem fim, deve ser conferido o relato publicado no caderno Ilustríssima da Folha de 

S. Paulo logo após a sua morte, em outubro de 2010. Em determinado momento do artigo, o crítico assim se 

descreve: “Emigrante, pais armênios com sotaque, pobreza, fome, roupas puídas; baixinho, crítico 

amedrontado aos 19 anos nos anos de chumbo, ditadura, censura, frustrações, engolindo sapos de toda espécie, 

sofrimento por filmes nunca vistos, apenas imaginados, culpar os outros pelo que não se fazia... Quem sabe se 

fazendo análise não saem mais minhocas.” CAKOFF, Leon. “Na beira do abismo - Conto de natal atrasado”. 

Folha de S. Paulo, 14/10/2011. 
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a mala diplomática e o respaldo do MASP enquanto instituição sede facilitaram a liberação 

dos filmes, quebrando bloqueios políticos, mercadológicos e de auto restrição então vigentes 

na vida cinéfila da capital paulista e do Brasil. 

A diversidade das exibições do MASP a partir de 1974, também vistas no capítulo 3 

desta dissertação, já demonstravam o interesse de ampliação das oportunidades de cinefilia 

em São Paulo. Agora, com a Mostra Internacional, a intenção era propor uma abrangência 

ainda maior. Para a primeira edição, ainda organizada sob a justificativa do trigésimo 

aniversário do MASP, os países foram convidados a enviar seus filmes. Das 52 nações 

convidadas, 16 participaram350. O panorama era constituído por um país africano 

(Moçambique), dois latino-americanos (Argentina e Brasil), dois norte-americanos (Canadá 

e Estados Unidos), dois asiáticos (China e Coreia do Sul) e nove europeus (Alemanha, 

Bélgica, Dinamarca, França, Iugoslávia, Portugal, Tchecoslováquia, Reino Unido e União 

Soviética). Mais do que a hegemonia europeia da seleção, salta o olho nessa lista a presença 

de países socialistas, cujas relações com o Brasil estavam comprometidas, ou sequer 

existiam desde 1964. 

Conforme verifica-se em um relatório organizado para o evento “Semana do Cinema 

Soviético”, organizado em Brasília em 1979, o filme Os Ciganos Vão Para o Céu passara pela 

inspeção do DCDP em maio de 1977351. Na ocasião, a película foi considerada imprópria para 

menores de 14 anos, e acabou sendo vedada para exploração comercial, podendo ser exibida 

somente em eventos como a Mostra. Tanto esse longa soviético, quanto os dois filmes 

iugoslavos – o longa Guerras camponesas 1593 e o curta Nosso Próximo Assunto – parecem 

não ter causado grande alvoroço, pois foram autorizados prontamente pela censura e ficaram 

de fora da lista dos premiados daquela edição. As principais tensões relatadas na primeira 

Mostra ficaram por conta dos filmes trazidos da China e de Moçambique. 

O cinema chinês já tinha sido peça emblemática nos eventos organizados 

anteriormente por Cakoff no MASP352. Agora, dois filmes da nação socialista participariam 

 
350 O Iraque poderia ser o décimo sétimo participante, conforme indica uma carta da embaixada iraquiana em 

meio à documentação do MASP. Entretanto, o país respondeu ao convite em cima da hora, no dia 17 de 

outubro, quando o catálogo já havia sido concluído e a programação organizada. 1977. Acervo Mostra. 
351 Processo GAB nº 100.378 
352 Bianca Salles Pires identificou dois eventos, a “I Semana da República Popular da China”, realizada em 

1975 e a mostra “Aproximação ao cinema Chinês”, de 1976, ambas com apoio da Cinemateca do MAM/RJ. 

No folheto da “I Semana”, era destaque a informação de que seria a primeira vez na América Latina que filmes 

contemporâneos produzidos na China eram exibidos. PIRES, Bianca Salles. op. cit., p. 190. 
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da Mostra Internacional, exibidos em sequência na mesma sessão353. A dobradinha chinesa 

era composta pela filmagem do ballet A moça dos cabelos brancos e pelo curta-metragem 

de criação coletiva Brotos. A moça dos cabelos brancos é uma das obras mais significativas 

da cultura cinematográfica chinesa: o filme original data de 1950 e é uma das primeiras 

produções da República Popular da China. Contando a história dos sofrimentos de uma 

camponesa durante o regime feudal, o filme se enquadra na perspectiva eufórica dos 

primeiros anos daquele novo regime. Segundo os historiadores do cinema chinês Tan Ye e 

Yun Zhu, ainda que os estúdios estivessem sob o controle do Estado, a glorificação dos 

comunistas pelos cineastas daquele período parecia bastante sincera354. Com isso, este filme 

acabou se tornando um clássico daquele país e recebeu uma série de adaptações em outros 

meios artísticos. No período da Revolução Cultural (1966-1976), quando o teatro se tornou 

a única forma de arte aprovada pelo Estado, diversas apresentações foram filmadas e 

lançadas no cinema355. É o caso do ballet apresentado na Mostra de 1977, fruto de um 

trabalho coletivo realizado entre a Escola de Dança e os Estúdios Cinematográficos de 

Xangai. Destarte, percebe-se que o longa enviado pela China para participar do evento 

paulistano tinha uma relevância histórica e cultural para aquele regime. 

Mas as atenções da vigilância recaíram sobre o curta-metragem que completava a 

sessão. Brotos acabou sendo o único filme proibido pela censura em toda a história da Mostra 

do MASP. Também criação coletiva do período da Revolução Cultural chinesa, pouco se 

sabe sobre essa obra. O catálogo da primeira edição da Mostra não traz informações sobre a 

produção, como título original ou ao menos título em inglês. Por conta da dificuldade de 

acesso, esta pesquisa não conseguiu mais dados relevantes para comentar sobre esse curta. 

O que se tem são comentários do próprio Leon Cakoff em seu livro Cinema sem fim, escrito 

trinta anos após a interdição do filme. O autor não poupou comentários negativos sobre a 

obra censurada, chamando de “curta infantil de lavagem cerebral”356. Entretanto, lamentava 

a censura, afirmando que era uma cretinice proibir o filme, porque ele próprio ridicularizava 

o regime chinês. Como pode ser visto em outros momentos do livro escrito em 2007, Cakoff 

 
353 A programação da primeira edição previa a exibição de A moça dos cabelos brancos seguido de Brotos em 

duas sessões na sexta-feira, dia 28 de outubro, às 14h e às 16h30. O primeiro seria reapresentado no sábado, 

dia 29. 1977. Acervo Mostra. 
354 YE, Tan; ZHU, Yun. Historical dictionary of Chinese cinema. Plymouth: The Scarecrow Press, 2012. p. 4. 
355 Ibidem, p. 61. 
356 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 50. 
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tem um posicionamento bastante crítico em relação aos regimes socialistas do século XX, 

ainda que tenha se esforçado para exibir as obras provenientes desses países. 

Entre os filmes exibidos na Mostra de 1977, talvez o mais emblemático seja 25. 

Filmado em Moçambique pelos dramaturgos brasileiros José Celso Martinez Corrêa e Celso 

Luccas, integrantes do Teatro Oficina então exilados pelo regime militar, o documentário 

apresentava, “do olho do furacão”, a revolução que levou à independência daquele país. Era 

um filme-manifesto que apresentava imagens do processo revolucionário, trazia entrevistas 

com o líder do movimento de independência (e primeiro presidente de Moçambique 

independente), Samora Machel, e transmitia mensagens estritamente políticas357. Segundo 

Ros Gray, “25 é sobre a Independência moçambicana, mas também expressa uma 

imaginação política global sugestiva de que esta luta específica faz parte de uma cultura de 

revolução que ultrapassa fronteiras e tem quase uma dimensão mística”358. 

Leon Cakoff comenta em seu Cinema sem fim que 25 tinha sido o filme mais 

arriscado de se trazer ao Brasil. Valendo-se da mala diplomática vinda da França, Cakoff 

conseguiu uma façanha: driblou a exigência do regime militar que exigira uma sessão 

reservada da obra359. A película acabou sendo exibida sem o certificado de censura no 

auditório do MASP nas sessões das 13h e das 16h, justamente do dia 25 de outubro. As 

memórias sobre a exibição deste documentário foram narradas em 2016, em um artigo do 

realizador Celso Luccas publicado no caderno “Ilustríssima” do jornal Folha de S. Paulo: 

Era plena ditadura, eu e Zé Celso, os diretores, estávamos exilados há 

vários anos e não podíamos retornar. A nossa cópia 16mm foi enviada 

clandestinamente da França ao Brasil, para participar da Mostra a convite 

de seu diretor Leon Cakoff. Sem o certificado de censura, houve a 

inesquecível e histórica projeção no Masp, com várias intervenções da 

plateia que tomava totalmente os assentos e escadas. 360 

 
357 São várias as intervenções no decorrer da película. Desde a montagem, que remontava o construtivismo 

soviético, até mensagens literais que apareciam na tela, como uma professora soletrando a palavra “re-vo-lu-

ção” para uma sala de aula e a inserção de um letreiro com a frase “Por um cinema popular e revolucionário”. 

Para informações sobre o filme: GRAY e GALLO, citados nas notas deste capítulo. 
358 GRAY, Ros. "Já ouviu falar de internacionalismo? As amizades socialistas do cinema moçambicano". In: 

MONTEIRO, Lúcia Ramos (org.). África(s). Cinema e Revolução (catálogo de mostra de cinema). São Paulo: 

Buena Onda, 2016. p. 86-89. 
359 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 51. 
360 Celso Luccas. “Quando a censura cortou as luzes de um filme em Gramado” Folha de S. Paulo. 16/10/2016. 

Este texto acabou sendo publicado no catálogo da Mostra África(s): cinema e Revolução, organizado por Lúcia 

Ramos Monteiro. 
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Luccas comentou novamente sobre esta exibição no ano de 2019, em uma entrevista 

sobre a produção de 25, publicada na revista acadêmica AbeÁfrica. Ainda exilado, o cineasta 

obteve as impressões do evento através de sua mãe: 

Parece que o 25 aglutinou as pessoas em volta dele e houve muitas reações 

da plateia. Em uma sessão aqui em São Paulo, a minha mãe participou e 

ficou apavorada com as manifestações que ocorreram dentro do cinema, 

pois as pessoas gritavam contra a ditadura, algo que normalmente não 

acontecia. Quem falava publicamente contra a ditadura? Mas no escurinho 

do cinema houve manifestações aqui e no Rio.361 

O voto do público consagraria o filme dos brasileiros como o segundo melhor da 

primeira edição da Mostra, quase empatado com o nacional Lúcio Flávio. Considerado 

relevante por ser o primeiro filme moçambicano após a independência da antiga colônia 

portuguesa362, 25 seria apresentado alguns meses depois em uma sessão tumultuada no 

festival de Gramado, em que a censura apagara as luzes da sala de projeção363; e seguiria 

fora do circuito comercial, sendo exibido em sessões itinerantes após o retorno dos 

realizadores de seu exílio364. 

25 conseguiu 85,12 pontos no júri popular. À sua frente, com 85,85 pontos, apenas 

Lúcio Flávio, passageiro da agonia, de Hector Babenco. A dobradinha de realizadores 

brasileiros na primeira edição apontava que a Mostra Internacional de Cinema 

desempenharia um papel de destaque em relação ao cinema nacional. E as características tão 

diversas entre os dois filmes revelavam a heterogeneidade que o evento adquiriria.  

Ao contrário de 25, Lúcio Flávio tem uma linguagem muito mais comercial, o que 

fez com que atingisse a marca de 5 milhões de espectadores, uma das maiores bilheterias da 

história do cinema brasileiro365. Se a produção moçambicana se caracterizara pelo improviso 

e pela urgência documental, o filme de Babenco se enquadrara em uma perspectiva que 

dominou algumas produções dos anos 1970. Segundo José Mauro Ortiz e Arthur Autran, 

obras como Lúcio Flávio “são filmes produzidos com certo requinte, dentro da realidade do 

 
361 GALLO, Fernanda Bianca Gonçalves. “A revolução moçambicana pelas lentes do filme 25 (1976-77)”: 

Entrevista com o diretor Celso Luccas. AbeÁfrica: Revista da Associação Brasileira de Estudos Africanos, 

v.03, n.03, Outubro de 2019. 
362 Celso Luccas, na entrevista supracitada, esclarece que Moçambique não teve participação nem na edição 

nem no roteiro do filme. O país comprou a produção quando ela já tinha sido finalizada. Ibidem, p. 310. 
363 Celso Luccas. “Quando a censura cortou as luzes de um filme em Gramado” Folha de S. Paulo. 16/10/2016. 
364 Ibidem. 
365 ORTIZ, AUTRAN, op. cit. p. 228. 
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cinema nacional, por produtores culturais que visam, através do apuro técnico e do domínio 

da linguagem cinematográfica clássica, atingir certo nível de qualidade.”366 

Não foram os únicos filmes diretamente ligados ao Brasil daquela edição. A 

programação da primeira Mostra ainda contou com os curtas Ajuricaba - Um Rebelde Da 

Amazônia; Diga Aí, Bahia; e Wilson Grey. Em um contexto cuja reivindicação pela exibição 

da produção curta-metragista era tanto pauta constante de realizadores quanto de políticas 

públicas367, a inserção destes filmes colocava a Mostra em sintonia com os principais debates 

cinematográficos do período. 

A Mostra de 1977, marcada pela diplomacia, acabou com um ranking diverso. 

Consagrados no voto popular, atrás de Lúcio Flávio e de 25 ficou o iugoslavo Guerras 

camponesas de 1513; o alemão O enigma de Kaspar Hauser e o soviético Os ciganos vão 

para o céu. As novidades de linguagem e de inspiração política compartilhavam o prestígio 

do público com as nacionalidades que raramente aportavam nas salas de cinema do Brasil. 

O ballet chinês A moça dos cabelos brancos ocupou a sétima colocação e o curta brasileiro 

Ajuricaba – Um Rebelde Da Amazônia ficou em oitavo lugar. 

Na edição seguinte iniciou-se um processo de seleção mais especificado. As 

delegações estrangeiras continuavam convidadas a enviar seus filmes representantes, mas 

conforme o regulamento, ao Departamento do MASP reservava-se “o direito de convidar 

filme independente da seleção oficial de cada país”368.  

Em maio, Cakoff viajou ao Festival de Cannes na França, onde entrou em contato 

com uma cinematografia que lhe chamou a atenção. Na ocasião, o diretor da Mostra se 

esforçou para trazer ao Brasil o longa-metragem vencedor da Palma de Ouro daquele ano, o 

italiano A árvore dos tamancos e o filme cubano A última ceia. Negociando diretamente com 

as empresas distribuidoras desses títulos, Cakoff ultrapassava a esfera das embaixadas e 

inaugurava um empreendimento que vigoraria no futuro, se solidificando principalmente no 

ano de 1980, quando a Mostra entraria para o calendário dos festivais internacionais. 

Nesta empreitada, a segunda edição da Mostra verteu sua ação de enfrentamento à 

censura apostando em um movimento até então inédito desde o início do regime militar: a 

 
366 Ibidem, p. 227. 
367 Ver: ALENCAR, Miriam. O cinema em festivais e os caminhos do curta-metragem no Brasil. Rio de 

Janeiro: Artenova, 1978. 
368 Regulamento. 1978. Acervo Mostra. 
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exibição de filmes cubanos. O Brasil não mantinha relações diplomáticas com a ilha desde 

1964369 e a exibição de um produto artístico vindo de Cuba era algo raro. A Mostra do MASP 

conseguiu com êxito abrir essa janela de exibição cinematográfica e acabou criando uma 

certa vinculação que o próprio Cakoff se esforçaria para desatar. Em 1978, as exibições de 

A última ceia, de Tomás Gutiérrez Alea e de Os dias da água, de Manuel Octavio Gómez 

figuraram como um marco para a vida cinéfila na capital paulista. 

Novamente se remonta ao livro Cinema sem fim para conhecer a visão de mundo de 

Leon Cakoff. Infelizmente, a ausência de relatos pessoais de época não permite uma visão 

contemporânea do pensamento do jovem crítico. Em suas memórias escritas depois de três 

décadas, Cakoff afirma que não nutria grandes amores pelo regime cubano; sua principal 

motivação em trazer filmes da ilha perpassava primeiro um desejo de furar bloqueios 

diplomáticos. No caso do filme escolhido, também contava a admiração à obra de seu 

realizador, Tomás Gutiérrez Alea.  

Teimoso e persistente, nada a ver com a cubanofilia dos tempos, queria 

romper barreiras diplomáticas, ainda mais porque Cuba era vista como um 

dos demônios mais horrendos pintados pela paranoia, o do poder militar e 

sua doutrina de segurança nacional contra guerrilhas, movimentos 

estudantis e terrorismo. (...) 

Não morria de amores por Cuba, nem pelas castas criadas pelo comunismo. 

Adorava o cinema de Tomás Gutiérrez Alea, de quem já conhecia 

Memórias do subdesenvolvimento, um filme existencialista típico dos anos 

60, mais precisamente de 1968, sobre os primeiros tempos da revolução 

castrista. Ele tinha um filme novo chamado A última ceia / La ultima cena, 

uma parábola e alegoria sobre poder e opressão.370 

Ainda no livro, Cakoff narra um desapontamento durante as negociações com os 

distribuidores estrangeiros do filme. Segundo o autor, suas intenções puramente 

diplomáticas esbarraram em uma exigência mercadológica do cinema cubano: para 

conseguir a exibição da película na Mostra, o diretor do festival deveria garantir uma 

exibição comercial. Cakoff alega que a delegação cubana era afável “apenas com uma 

espécie de casta que a circundava”, esta formada por exilados brasileiros, representantes de 

outros países socialistas e o que ele chama de “solidaristas”: “tipos profissionais da 

solidariedade internacional, da burocracia dos partidos comunistas”. Por não se enquadrar 

 
369 BEZERRA, Gustavo Henrique Marques. Da revolução ao reatamento: a política externa brasileira e a 

questão cubana (1959-1986). Brasília: FUNAG, 2012. 
370 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 58. 
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em nenhuma dessas categorias, “apenas como simpatizante de causas humanistas”, o 

brasileiro afirma que foi recebido pela delegação sem nenhuma comoção371: 

Mas nada feito para demover os burocratas que se ocupavam da difusão do 

cinema cubano no exterior. Se não achasse comprador para o filme, nada 

feito para o festival. De nada adiantavam meus argumentos sobre 

resistência cultural e política, a importância de desafiar as instituições 

ditatoriais e a censura no Brasil. Indiferença do outro lado do diálogo. 

Começava nessa relação uma de minhas primeiras desilusões com os 

bastidores do comunismo e até de um sonhado mercado cultural sem 

barreiras comerciais.372 

Após telefonemas a São Paulo, ainda no Festival de Cannes, o diretor da Mostra 

garantiu a exibição de A última ceia. Sua relação com a obra era inversa a que teve com o 

filme chinês exibido no ano anterior – pela criticidade e independência do diretor, Cakoff 

considera um ótimo filme. Realizado em um período chamado de “quinquênio cinza” por 

ser marcado pelo “acirramento do controle sobre a produção artística e pela maior cobrança 

de padrões e fórmulas do realismo socialista soviético em Cuba”373, o filme de Alea utiliza 

uma narrativa histórica para, através de alegorias, criticar “as distorções do socialismo e o 

uso manipulador de certo discurso ideológico”. A partir de um acontecimento noticiado em 

periódico de 1789, o filme contava a história de um conde que, na Semana Santa, a exemplo 

de Jesus, convidava 12 escravos para comer em sua mesa. No desenrolar da trama, “o filme 

traz uma crítica indireta à repressão e ao autoritarismo de um poder que se apresenta como 

libertário e igualitário”. Desta forma, segundo pontua Mariana Villaça, amparada pelos 

estudos de Pierre Sorlin, a abordagem do passado por Alea intentava interferir nas lutas 

políticas do presente “ao trazer à tona a crítica que ele já proferira nos anos 60 e cuja 

enunciação explícita era impraticável, naquele momento”374. Ou seja, era um filme cubano 

que contou com financiamento do Estado e trazia em suas entrelinhas críticas aos 

encaminhamentos tomados pelo regime revolucionário. 

A última ceia foi o grande vencedor da Mostra de 1978 e acabou sendo exibido em 

uma sala comercial paulistana dois anos depois. Além do sucesso obtido no festival, é 

 
371 Essa dificuldade diplomática, segundo o autor, não era exclusiva a Cuba, afetando outros países socialistas, 

como Alemanha Oriental, Tchecoslováquia e Romênia, à exceção da Hungria, que, em sua opinião, possuía os 

melhores filmes de seu tempo. Ibidem, p. 58. 
372 Ibidem, p. 59. 
373 VILLAÇA, Mariana Martins. O Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) e a 

política cultural em Cuba (1959-1991). 2006. Tese (Doutorado em História Social) - Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006, p. 235. 
374 Ibidem, p. 273. 
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possível ter uma noção da recepção através de uma nota publicada em um jornal comunista 

apreendido pela polícia federal. Em um relatório confidencial intitulado “Análise de 

propaganda adversa”, a edição número 54 do periódico A Hora do Povo, datada de setembro 

de 1980, foi examinada pelos agentes federais. A análise se debruçava sobre chamadas e 

artigos que, segundo o relatório, intentavam “indispor o Governo com o povo por meio da 

divulgação de notícias falsas e/ou tendenciosas, propor a derrubada do Regime e difundir 

propaganda nitidamente comunista”. Um exemplar desta edição encontra-se anexado ao 

relatório; a partir deste anexo, é possível ler uma empolgada nota sobre a película de Alea. 

Intitulada “Jóia cubana”, a nota diz o seguinte: 

O filme “A última ceia” , de Tomás Gutiérrez Alea que foi o vencedor da 

Mostra Internacional de Cinema do MASP, em 78, está fazendo o sucesso 

que muito merece, e o Cine Gazetinha (Paramount 2) está botando gente 

em pé pra assistir a esse Grito da Consciência contra a hipocrisia da 

“História" colonial racista que “se esqueceu” de reparar e denunciar as 

vergonhas e a desumanidade da escravidão negra na América Latina. As 

pessoas, emocionadas, aplaudem o magnífico trabalho ao fim de todas as 

sessões. As sessões são às 14.30, 17, 19 e 22 h. Está liberado pra maiores 

de 14 anos. Vamos lá, moçada!375 

Esta publicação de dois anos depois da Mostra dá uma dimensão do impacto que A 

última ceia provocou em parte do público brasileiro. O segundo filme cubano da safra de 

1978 era uma obra realizada seis anos antes. Também fruto do chamado “quinquênio cinza” 

e contendo uma narrativa histórica, Os dias da água narra uma história baseada em fatos 

ocorridos em 1936, no qual uma “milagreira” que dizia realizar curas com água acabou se 

tornando um atrativo turístico e místico e assim, afetou os interesses políticos, médicos e 

farmacêuticos da região, a ponto de ser perseguida. Segundo Mariana Villaça, esse filme 

mescla uma leitura épica da história cubana a elementos do real maravilhoso para tratar de 

“traços de cultura política arraigados em Cuba, como o mandonismo local, o messianismo 

presente na mentalidade popular, a vulnerabilidade da população rural”376. Os dias da água 

não teve a mesma repercussão que A última ceia. Apesar de ser cotado como excelente pelo 

crítico da Folha de S. Paulo, Roberto Romero Escalada377, o filme ficou de fora do ranking 

dos dez mais votados. 

 
375 “Jóia cubana”. Hora do Povo Ano 5, n. 54. De 12/09 a 19/09 de 1980. 
376 VILLAÇA, Mariana Martins. Op. cit., p. 259. 
377 “Filmes inéditos do Masp atraíram 50 mil pessoas”. Folha de S. Paulo. 1/11/1978. 
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Esse ranking foi novamente diverso. Atrás do cubano, ficaram o filme Um estranho 

papel, da Hungria378, o espanhol Alice na Espanha das maravilhosas, o estadunidense Harlan 

Country: uma tragédia americana, e o francês Themroe. O filme destacado por Cakoff nesta 

edição, o italiano A árvore dos tamancos, ficou de fora do top dez. Em geral, a segunda Mostra 

se caracterizou por uma forte expansão da presença do cinema latino-americano: Bolívia, 

Brasil, Colômbia, Cuba e Venezuela tiveram filmes exibidos. A participação tanto latina 

quanto ibero-americana se solidificaria ainda mais na edição seguinte. 

O filme que inaugurou a Mostra de 1979 era de um cineasta que se tornaria um nome 

indissociável do festival. Manoel de Oliveira tinha 71 anos quando exibiu Amor de perdição 

em São Paulo. Era seu quinto longa-metragem. Nas décadas seguintes, ainda lançaria mais 

de trinta filmes e participaria intensamente da Mostra, seja como exibidor, homenageado ou 

jurado, até a sua morte em 2015, aos 106 anos379. Adaptação da obra de Camilo Castelo 

Branco, Amor de perdição reproduz os diálogos do romance oitocentista de forma literal em 

quatro horas e vinte minutos de duração. Sua escolha para a abertura do evento estreitaria a 

relação entre a Mostra e o cinema português e marcaria uma profusão de filmes com 

narrativas não comerciais. 

Na leva da terceira Mostra estava presente um filme emblemático em relação ao 

enfrentamento da censura do regime, desta vez não por questão política, mas moral: O 

império dos sentidos, de Nagisa Oshima. Censurado em diversos países por conter cenas de 

sexo explícito, o filme lançado em 1976 se enquadrava nas obras que não chegaram a ser 

proibidas no Brasil, pois nem ao menos houvera tentativa anterior de exibi-lo em território 

nacional. Sua primeira exibição por aqui aconteceu na noite do dia 18 de outubro, no 

auditório do MASP. Tal acontecimento gerou uma matéria no jornal O Estado de S. Paulo 

com o título exclamativo “E passou mesmo o filme de Oshima!”, em que o jornalista Edmar 

Pereira narra como foi a sessão. Antes de o filme começar, havia uma enorme expectativa 

da parte do público: “a multidão que superlotava todos os espaços – houve até quem visse o 

filme deitado no palco, debaixo da tela – e que desde as quatro da tarde iniciava uma fila que 

acabou fazendo a volta em toda a quadra do museu estava visivelmente tensa.” Em meio à 

 
378 No mesmo artigo citado acima, Escalada afirma que este era o filme predileto do público até o momento da 

primeira exibição da obra de Alea. 
379 O site da Mostra informa que foram exibidos, em toda história do evento, 44 filmes do diretor, entre longas, 

curtas e projetos compartilhados. Boa parte dos filmes foi exibida em uma Retrospectiva organizada na 29ª 

edição. O último registro de filme inédito apresentado foi na 42ª Mostra, com a obra Visita ou Memórias e 

confissões, filmada na década de 1980 e lançada postumamente em 2015. 
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exibição, o frisson da obra fez com que, segundo o jornalista, “o intelectual e sofisticado 

público da Mostra Internacional” se comportasse como “qualquer outro”: “Alguns risos, 

comentários de gosto duvidoso e até mesmo um lancinante apelo ao final, na cena da 

castração post-mortem: ‘Freud, me acuda!’ repudiado com vários ‘psius’”380. 

Ao lado do épico português e do polêmico japonês, foram exibidos na terceira Mostra 

uma série de filmes que ou entraram no cânone do cinema mundial, ou foram marcados por 

serem obras de realizadores consagrados: o americano Hair, do cineasta tcheco Miloš 

Forman é tido hoje como um clássico da geração; A estratégia da aranha marca o período 

mais forte do cinema político do italiano Bernardo Bertolucci; O amigo americano levava a 

Wim Wenders, um dos cineastas símbolos do Novo Cinema Alemão, a aclamação 

internacional e servia de ponte para ele despontar como realizador nos Estados Unidos; 

Renaldo e Clara representava a única incursão do cantor e compositor americano Bob Dylan 

na direção cinematográfica.  

Entre tantos outros destaques, o que realmente marcou a edição de 1977 foi a forte 

presença latina e, principalmente, cubana. A começar com as três partes do audacioso A 

batalha do Chile, de Patricio Guzmán, que documenta a história do país a partir de uma 

“uma recomposição minuciosa dos acontecimentos que levaram ao golpe militar de 1973 e 

seus desdobramentos”381. Finalizada durante o exílio do cineasta, a trilogia contou com o 

apoio financeiro do documentarista Chris Marker e do ICAIC (Instituto Cubano de Arte e 

Indústria Cinematográficas), sendo considerada, assim, uma coprodução internacional entre 

Chile, Cuba, França e Venezuela. A obra foi lançada gradualmente: a primeira parte, 

intitulada A insurreição da burguesia, em 1975; O golpe de estado em 1976; e o derradeiro 

O poder popular em 1979. Os três filmes foram exibidos na terceira edição da Mostra. 

Esses não seriam os únicos títulos produzidos em Cuba a participar do evento. A 

terceira edição da Mostra contou com um panorama do cinema cubano e apresentou em sua 

programação outros cinco filmes daquele país. Duas obras foram exibidas em sessões 

especiais por serem da década de 1960: o curta-metragem 79 primaveras, de Santiago 

Álvares e o longa Memórias do subdesenvolvimento, de Tomás Gutiérrez Alea, ambos 

considerados obras relevantes da cinematografia cubana. Completava a seleção três títulos 

 
380 Edmar Pereira. “E passou mesmo o filme de Oshima!” O Estado de S. Paulo 19/10/1979. 
381 FAGIOLI, Julia. Exílio e interrupção: as diferentes condições da retomada dos arquivos nos cinemas de 

Patrício Guzmán e Eduardo Coutinho. Aletria, Belo Horizonte, v. 30, n. 3, p. 107-130, 2020. 
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contemporâneos: o documentário 55 irmãos, de Jesús Díaz, o longa ficcional Retrato de 

Teresa¸ de Pastor Vega e a coprodução entre Cuba e Espanha Bilbao, de Bigas Luna. Essa 

profusão de filmes cubanos respondia ao interesse gerado com a vitória de A última ceia no 

ano anterior e inseria a Mostra sob a luz dos holofotes, tanto da imprensa, quanto do 

Departamento Estadual de Ordem Política e Social do Estado de São Paulo (DEOPS-SP). 

Retrato de Teresa e 55 irmãos foram os primeiros filmes analisados por agentes do 

DEOPS – que estiveram presentes à paisana nas sessões do MASP – e cujo relatório, 

produzido em outubro de 1979, é parte da documentação disponível no Arquivo Público do 

Estado de São Paulo. Esta documentação é fulcral para se compreender como era realizada 

a vigilância das atividades culturais no Brasil; os filmes já tinham passado por uma 

censura382, mas o Departamento de Ordem Política e Social não deixava de monitorar o 

evento383. Além de informar que “a grande maioria do público presente era constituída de 

estudantes, havendo, inclusive, grupos de cinco e até cinquenta estudantes amigos, homens 

e mulheres”, o relatório apresenta comentários críticos sobre os dois filmes cubanos e outras 

películas apresentadas naquela edição384. Sobre as duas obras da ilha, lê-se: 

Retrato de Teresa, de Pastor Vega, em versão original e sem legendas. 

Filme cubano que mostra o drama de um casal na adaptação da vida pós 

revolução. As dificuldades enfrentadas no condicionamento de um casal 

que, ao lado da necessidade de trabalho necessita integrar-se social e 

politicamente no sistema. Mostra a intervenção sindical na vida particular 

dos cidadãos e a comunidade com seus problemas e ânsias por melhores 

condições. Mostra também, a ordem e o respeito em todo lugar. Bom filme, 

muito aplaudido, mais pelo desempenho que pelo roteiro. 

55 Irmãos de Jesus Díaz, filme cubano, em versão original, sem legendas. 

O filme mostra o regresso de 55 jovens ao país natal, após a revolução. 

Reencontram-se com a família, a terra, a sociedade, etc. e a tudo isso tem 

que se adaptar. São integrados aos métodos de vida de uma comunidade e 

apresentados em todos os setores da vida comum. São doutrinados, 

sutilmente, por vários representantes de entidades ou categorias e mesmo 

por dirigentes, revolucionários. Nenhuma mensagem especial encerra o 

filme, além daquela já esperada de mostrar um horizonte fulgurante de pós 

revolução em Cuba.385 

 
382 É o que atesta documentação do DCDP disponível no Centro de Pesquisa do MASP. 
383 Nesta pesquisa foram levantados relatórios relativos à terceira e à quarta edição da Mostra. Em meio ao 

Fundo DEOPS disponível no APESP podem existir mais documentos deste tipo, mas para esta dissertação, não 

foram encontrados. 
384 Em sete páginas, o relatório tece comentários sobre o filme polonês Quarto com vista para o mar, o 

brasileiro Braços Cruzados, Máquinas Paradas, o húngaro A Doutrinação de Vera, as três partes do filme 

chileno cubano A Batalha do Chile e a obra da Alemanha Oriental, Abril tem 30 dias. 
385 3ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Relatório. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Esses comentários dos filmes de Pastor Vega e de Jesús Díaz, bem como dos demais 

filmes assistidos pelos agentes, demonstram uma certa formalidade no tratamento das obras, 

limitando-se a um resumo das narrativas sob a ótica dos agentes. Através deste relatório 

ainda é possível saber que Memórias do subdesenvolvimento não foi exibido, por razões que 

os agentes do DEOPS desconhecem. Conforme verifica-se em outro documento do DEOPS 

produzido antes das sessões serem realizadas, a simples notícia da exibição de filmes 

cubanos despertou a atenção do Departamento. Em ofício da Divisão de Informações datado 

de 17 de outubro de 1979, era informado o seguinte:  

Ontem ocorreu a pré-inauguração da 3ª Amostra [SIC] Internacional de 

Cinema em São Paulo, promovida pelo Museu de Arte de São Paulo – Assis 

Chateaubriand – e levada a efeito – no Cine Premier, essa amostra apresenta 

quatro filmes rodados em Cuba, intitulados “Retrato de Tereza”; “55 

Irmãos”; “Memórias do Subdesenvolvimento” e “Batalha do Chile”, esse 

último filmado em co-produção Chile-Cuba. A programação ainda 

apresenta filmes da Tchecoslováquia, Polonia, Hungria, Alemanha Oriental 

e Romenia.386 

Essa documentação mostra o quanto a vigilância durante o regime militar, mesmo 

durante o momento considerado de abertura política, se voltava aos festivais de cinema. Nos 

anos seguintes, agentes à paisana continuariam a se fazer presentes em sessões da Mostra e 

produzindo relatórios para o DEOPS. A edição de 1979, entretanto, recebeu maior atenção 

pela forte presença de películas cubanas e de outras nações socialistas. 

Entre todo esse panorama bastante diverso da terceira edição, o filme predileto do 

público foi o húngaro A doutrinação de Vera, de Pál Gábor. Com 80,74 pontos na nota, ficou 

vinte décimos à frente do americano Hair. A batalha do Chile compartilhava o pódio em 

terceiro lugar e, em seguida, respectivamente, figuraram o alemão-oriental Abril tem 30 dias 

e o brasileiro Braços cruzados, máquinas paradas. À exceção de Hair, todos esses filmes 

sofreram análises no relatório do DEOPS. Em relação ao brasileiro, documentário que narra o 

movimento operário no período final da década de 1970, incluindo as eleições para a direção 

do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, os agentes escreveram poucas palavras, por se 

tratar, diziam, de um filme “já bastante conhecido de nossa crítica”. Para os agentes, o filme 

intentava “mostrar a força do peleguismo e o apoio que as classes dominantes têm do poder 

 
386 Informação. Relatório. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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constituído. O filme pareceu-nos destinado a mostrar as diferenciações que o nível social 

determina, em detrimento dos pobres, dos operários, dos assalariados, etc.”387 

Em seu livro de 2007, Leon Cakoff considera o filme vencedor A doutrinação de 

Vera uma grande obra, extremamente recomendável para aquele período conturbado, 

segundo ele, “por ideologias pesadas”. O filme, para o organizador da Mostra, “tratava de 

lavagem cerebral induzida, de doutrinação obrigatória, de submissão humilhante, de 

anatomizar os crimes da sedução ideológica, dos desencantos com dogmas partidários, da 

capacidade humana de arruinar sonhos”388. No relatório do DEOPS, a análise não destoa dos 

apontamentos de Cakoff: 

O filme mostra o sistema húngaro de desenvolvimento social em sua 

plenitude. Independentemente do teor do filme, o que nos chama mais 

atenção são os critérios vigentes do país. A crítica sincera não é bem aceita, 

o ensino é ministrado pelo estado em condições de quase clausura, o partido 

é o todo poderoso e sempre intransigente. A justiça geralmente cede lugar 

à Ordem. 

O filme mostra-nos, ainda, a pobreza do país, quase apresentando-se como 

após guerra e os costumes do povo, sem liberdade e sujeitos às normas do 

comunismo. A doutrinação é geral e não só de Vera. Esta, por criticar as 

falhas que presencia é enviada a uma instituição de ensino coletiva e para 

adultos, onde, após breve período, é considerada apta a um trabalho mais 

burocrático, ou seja, trabalhar em um dos periódicos do país, local 

extremamente vigiado pelo partido. Enfim, o filme retrata bem como 

funciona um regime totalitário.389 

Hoje, A doutrinação de Vera é um filme de difícil acesso.390 Além de vencer a 

Mostra, a película de Pál Gábor foi representante da Hungria para concorrer ao Oscar de 

Melhor Filme Estrangeiro na cerimônia de 1980. Ao ser escolhida pelo público, esta obra 

acabou simbolizando o encerramento do que se pode considerar como a primeira fase da 

Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Nas três primeiras edições, os objetivos de 

Cakoff foram um enfrentamento da censura através da diplomacia. Marcadamente político 

pela seleção dos filmes e pela própria resposta do público, o panorama da Mostra se alterou 

a partir do ano seguinte. 

 
387 3ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Relatório. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
388 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 72. 
389 3ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Relatório. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
390 Durante toda a pesquisa tentou-se assistir ao filme em diversos meios. Na rede social de filme Letterboxd, 

até novembro de 2020, apenas 43 membros assistiram ao filme. Nenhum desses usuários é brasileiro. 
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Se na terceira edição o número de filmes cubanos foi bastante expressivo, a 

participação dessa nacionalidade diminuiu a partir da Mostra seguinte. Leon Cakoff expressa 

em seu livro de 2007 uma preocupação que viera à tona a partir da vitória de A última ceia 

na segunda Mostra: a vinculação de seu festival a uma ideologia política. Cakoff afirma, em 

Cinema sem fim, que sua Mostra precisava “se defender marcando posições pluralistas, 

apartidárias e independentes”. Intentava essa liberdade tomando como contraexemplo 

festivais internacionais organizados em países socialistas: “conhecia o suficiente os festivais 

dogmáticos e dirigidos, de Cuba a Moscou, de Leipzig a Tachkent, para não querer ser 

prisioneiro dos mesmos destinos; muito menos manipular os meus prezados 

espectadores.”391 

Essa visão acerca dos festivais internacionais, à luz dos estudos históricos atuais, 

pode parecer reducionista. Caroline Moine, que abordou o Festival de Leipzig, compreende 

o evento como um excelente ponto de observação para “romper com a ideia de blocos 

monolíticos durante a Guerra Fria e compreender o que estava em jogo na política cultural 

deste período dentro de toda sua complexidade”.392 A autora considera que o Festival, ainda 

que fosse organizado na Alemanha Oriental, conseguira se livrar de pressões que poderiam 

gerar uma propagada de estado e acabara trazendo diversos benefícios para a indústria do 

cinema dessa região, que se destacaria pela produção de documentários sociológicos e 

humanistas. 

Como visto em diversos momentos, o posicionamento de Leon Cakoff acerca dos 

regimes socialistas do século XX é bastante duro. Uma de suas falas mais anticomunistas 

está presente no livro Cinema sem fim, quando narra uma visita que realizou com sua esposa, 

Renata de Almeida, ao lado leste da Alemanha logo após a reunificação. Depois de participar 

do Festival de Roterdã de 1991, o casal resolveu viajar de carro até Berlim, objetivando, 

segundo o autor, “ver pela última vez, antes que desapareçam, os últimos traços congelados 

do fascismo na Alemanha Oriental, sua paisagem cinza, a melancolia de um povo sem 

humor, por tanto tempo isolado do mundo e prisioneiro da ilusão socialista.”393 Para Cakoff, 

 
391 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 71. 
392 MOINE, Caroline. Cinéma et guerre froide: Histoire du festival de films documentaires de Leipzig (1955-

1990) Paris: Publications de la Sorbonne, 2014, p. 10. Tradução do seguinte trecho: “Plus largement, la 

Semaine offre un excellent lieu d’observation pour rompre avec l’idée de blocs monolithiques durant la guerre 

froide et saisir les enjeux des politiques culturelles de cette période dans toute leur complexité, entre Est et 

Ouest mais aussi entre Nord et Sud, ainsi que leurs évolutions des années 1950 aux années 1990.” 
393 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 206. 
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este lado da Alemanha vivera uma espécie de continuação do regime totalitário derrotado 

em 1945: “por 44 anos os nazistas tiveram a manha de sobreviver apenas trocando de 

uniformes nazistas pelo dos socialistas”394. Esse discurso na maturidade de Cakoff traz um 

elemento particularmente emblemático quando se tem em vista a relação que a comunidade 

armênia – da qual a família Chadarevian fazia parte – nutriu com o comunismo no período 

de juventude do criador da Mostra. 

A simpatia pelo movimento comunista internacional era uma realidade entre os 

armênios da cidade de São Paulo. Em sua dissertação de mestrado, Heitor de Andrade 

Carvalho Loureiro se debruçou sobre estes imigrantes e sua relação com o comunismo a 

partir da documentação do DEOPS no período entre 1935 e 1969. Em seu escopo 

documental, Loureiro analisou 411 prontuários de armênios de diferentes nacionalidades. 

Desses, 139 foram fichados como comunistas. Em comparação, o autor aponta que de 5.371 

portugueses fichados pelo DEOPS, 174 foram descritos como comunistas. Esses números 

dão uma dimensão da expressividade da ideologia de esquerda nessa população diaspórica. 

Loureiro chama a atenção para o fato de que, ainda que não houvesse um partido 

essencialmente comunista entre as agremiações armênias e sim “indivíduos e entidades 

simpatizantes com os ideais comunistas que poderiam militar entre os brasileiros e divulgar 

suas ideias entre os patrícios”395, essa ideologia tinha bastante relevância. Longe de ter 

apenas uma faceta, o comunismo serviu como “uma importante arma de crítica e oposição 

no interior da coletividade armênia”396. E mesmo entre os que não estavam ligados ao apoio 

dos ideais marxistas, a simples defesa da União Soviética assegurava uma ideia de identidade 

a essa comunidade: 

Para os armênios, apoiar a URSS não era necessariamente um gesto de 

apoio ao comunismo. Até mesmo a ODL, partido de centro-direita, 

mantinha diálogo e de certa maneira, era entusiasta da Armênia Soviética, 

uma vez que foi a anexação do país à URSS o que garantiu a manutenção 

do torrão nacional longe da constante ameaça turca.397 

Como afirmado anteriormente, não se tem informações sobre o posicionamento de 

Leon Chadarevian em seus anos de formação. Pelo seu relato escrito em 2007, a incessante 

 
394 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 208 
395 LOUREIRO, Heitor Andrade Carvalho. O comunismo dos imigrantes armênios de São Paulo (1935-

1969). Dissertação (Mestrado em História), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2012, p. 18. 
396 Ibidem, p. 20. 
397 Ibidem, p. 17-18. 
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busca por uma relação diplomática em nome do cinema acabou se convertendo em 

desilusões com os bastidores dos regimes socialistas. Por falta de documentação, não se sabe 

se antes das desilusões havia uma adesão à ideologia, ou qualquer posicionamento de sua 

família.398 O que é possível compreender no recorte aqui analisado é que o Cakoff curador 

da Mostra nos anos 1970 buscava sempre trazer títulos dos países socialistas, independente 

do conteúdo. Já o Cakoff crítico da década de 2010 não evitava fazer comentários duros 

sobre obras consideradas “chapa-branca”, ou tecer elogios sobre filmes críticos a seus 

regimes, como A última ceia e A doutrinação de Vera.  

É válido lembrar que, no decorrer da década de 1970, o conceito de “resistência 

cultural” ganhou um sentido mais fluido e menos sectário, como era durante os anos 1960399. 

Cakoff faz parte de uma geração que passou pela expansão das universidades e teve acesso 

a produtos culturais de matriz erudita, embalados e veiculados pelo mercado editorial mais 

massivo. Segundo Marcos Napolitano, essa juventude “era herdeira das matrizes culturais 

de esquerda (ou seja, da ‘cultura de resistência’), mas também formada a partir da 

experiência da indústria cultural, sobretudo fonográfica e audiovisual”400. Logo, por mais 

que a comunidade diaspórica da qual Cakoff fazia parte tivesse uma inclinação ao 

movimento comunista internacional, as noções que norteavam o jovem sociólogo, jornalista, 

crítico e diretor do departamento de cinema pertenciam a um contexto de superação dos 

embates e sentidos de resistência de outrora. 

Fruto dessa ambiguidade, a Mostra sofreu alterações a partir de sua quarta edição. 

Pelo fortalecimento da relação com diversos realizadores, pela intensa convivência com o 

mercado cinematográfico e pelo reconhecimento que a Mostra adquirira depois de sua 

terceira edição, Cakoff começou a dissociar seu festival de um posicionamento político à 

esquerda, como poderia ser interpretado ao trazer a leva de filmes que fora apresentada em 

1979, e passou a adotar um discurso liberal, em que condenava qualquer tipo de ditadura e 

intentava abranger todos os posicionamentos político-ideológicos possíveis. Esse discurso 

tomou conta do editorial publicado no catálogo da edição de 1980 da Mostra. 

 
398 Durante a pesquisa, o único membro da família Chadarevian de quem encontraram-se registros foi o 

Monsenhor Gabriel Chadarevian. Sacerdote desde 1934, fundou em 1948 a União da Juventude Armênia Católica 

em Alepo. Veio ao Brasil em setembro de 1950, quando esteve à frente da Paróquia Armênia Católica de São 

Paulo. Foi o segundo pároco da Igreja, exercendo o cargo até 1966. Não há neste registro nenhuma informação 

sobre uma possível vinculação do pároco com o movimento comunista. Jornal do Imigrante, fevereiro de 1987. 
399 NAPOLITANO, Marcos (2017) Op. cit., p. 303. 
400 NAPOLITANO, Marcos (2017) Op. cit., p. 316. 
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2. O caminho da profissionalização e outras preocupações 

Para esta 4ª Mostra temos a oferecer — independentemente do conteúdo de 

qualquer filme selecionado — outros bons momentos de reflexão: um 

privilégio que raros outros países podem se dar ao luxo nos dias de hoje, o 

que é, por sua vez, reflexo da projeção geopolítica do próprio país no 

panorama internacional. O privilégio que oferecemos é justamente a 

possibilidade de nos situarmos como mediadores incondicionais, acima de 

quaisquer ideologias e políticas econômicas que hoje retalham o mundo, e 

consciências limitadas a cada fronteira. Pois são raros os países que 

expressam através de seus festivais, problemáticas tão conflitantes como as 

que apresentamos desta vez. É na mesma seleção que temos o privilégio de 

apresentar um filme grego e um filme turco; da Alemanha Oriental e da 

Alemanha Ocidental; da China e da União Soviética; de Portugal e de 

Moçambique; sobre Israel e sobre a Palestina; de Cuba e dos Estados 

Unidos, além daquelas cinematografias que encerram em si próprias os seus 

antagonismos. Estamos, portanto, acima de todos os fetiches e maior 

avanço não pode existir para que se fertilizem as imaginações.401 

Assim se apresenta o catálogo da quarta edição, a segunda maior do período aqui 

estudado, com 56 filmes. Tendo mais que dobrado o número de películas exibidas desde a 

primeira edição, a Mostra de 1980 contou com a participação de 23 países, um número dentro 

da média em seu primeiro septênio. No editorial, Cakoff fazia questão de frisar a 

apresentação de obras provenientes de realidades antagônicas, o que caracteriza uma 

estratégia curatorial. Ao citar Grécia e Turquia, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, 

Portugal e Moçambique, o diretor da Mostra lembrava das maiores tensões geopolíticas do 

período e garantia que seu evento apresentaria os diferentes lados das questões, sem tomar 

partido. Já o trecho em que comenta o “reflexo da projeção geopolítica do próprio país no 

panorama internacional”, situava a posição que o Brasil ocupava em um momento marcado 

pelo arrefecimento do regime militar. 

Desde o ano anterior, o Brasil vivia um processo de abertura política. O AI-5 perdera 

validade na véspera do ano novo de 1979 e, segundo Marcos Napolitano, “nos meses 

seguintes, a censura prévia se arrefeceu, as opiniões críticas à ditadura se disseminaram, e a 

sensação de anacronismo político do regime se ampliou na opinião pública”402. Em agosto, 

foi sancionada a Lei da Anistia e inúmeros exilados políticos puderam retornar ao Brasil.  

A abertura se via também na alteração das preocupações da censura. Miliandre 

Garcia lembra que a partir de 1979 passou a existir um “propósito de restituir o caráter moral 

 
401 CATÁLOGO. 4. Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. São Paulo: MASP, 1980 
402 NAPOLITANO, Marcos (2017). op. cit., p. 297. 
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do serviço censório e, portanto, acabar com a censura política das produções artísticas”403. 

Essas mudanças ajudam a explicar o terreno fértil vivenciado na terceira edição da Mostra, 

como a exibição do grande número de produções de países socialistas e de obras como O 

império dos sentidos. Não significava, entretanto, que a liberdade vigorasse irrestritamente, 

a exemplo da fiscalização realizada pelos agentes do DEOPS, flagrante nos relatórios aqui 

analisados. No alvorecer da década de 1980, o clima de abertura trouxe à Mostra novos 

objetivos e novas preocupações. Observados em contexto, essas mudanças ajudam a 

compreender as características tomadas pelo evento a partir de sua quarta edição. 

Em muitos fatores, a edição de 1980 é um ponto de virada na trajetória da Mostra 

Internacional de Cinema. Como visto no capítulo anterior, a partir deste ano foi criado um 

prêmio da crítica, que passaria a coexistir ao lado do já consolidado prêmio do público. Essa 

primeira mudança era uma demanda ao crescimento do evento, o qual aparecera, já no ano 

anterior, no calendário anual de festivais de cinema da revista Variety e do International 

Film Guide. A segunda grande novidade era a realização de uma retrospectiva em meio à 

programação da Mostra. Antes de 1980, já tinham ocorrido algumas exibições especiais, 

como Memórias do subdesenvolvimento na terceira edição. Agora, pela primeira vez o 

conjunto da obra de um cineasta era celebrado com uma retrospectiva, algo que acabou se 

tornando um dos destaques do festival nos anos seguintes404. 

A retrospectiva era uma homenagem ao artista plástico Andy Warhol. Na virada da 

década anterior ele havia produzido uma trilogia dirigida pelo cineasta Paul Morrissey 

composta por Flesh (1968), Trash (1970) e Heat (1971). Lucas Bettim, em sua dissertação 

de mestrado em multimeios, afirma que a trilogia apresenta “um retrato pessimista do 

submundo através do corpo nu do ícone gay underground Joe Dallesandro”405. No primeiro 

filme, o ator fazia o papel de “um michê que trabalha para sustentar sua namorada e seu 

filho”; na obra seguinte, era retratado “como um dependente químico envolvido com a 

travesti Holly”; o último trabalho “mostra Joe em busca de sucesso em Hollywood”406. A 

 
403 GARCIA, Miliandre. Op. cit., p. 201. 
404 Em geral, as retrospectivas da Mostra se voltam à obra de um cineasta em específico. Outros recortes, 

entretanto, já receberam espaço nesse tipo de programação. Em 1984, por exemplo, a Mostra realizou uma 

retrospectiva do cinema português da década de 1940. Já em 2015, a homenageada foi a The Film Foundation, 

organização criada por Martin Scorsese dedicada à preservação de filmes. Na ocasião, foram exibidas 25 obras 

de diferentes diretores, países e épocas restaurados pela instituição. 
405 BETTIM, Lucas, A trilogia Flesh, Trash e Heat, de Paul Morrissey, e o contexto underground. Dissertação 

(Mestrado em Multimeios) – Instituto de Artes, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016. 
406 Ibidem, loc. cit. 
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trilogia fez sucesso em seu país de origem quando lançada e era apresentada pela primeira 

vez no Brasil na quarta edição da Mostra. 

Acerca de retrospectivas em festivais de cinema, Marijke De Valck aponta que esse 

tipo de homenagem traz um reconhecimento cultural ao artefato e ao realizador407. 

Utilizando o conceito de capital simbólico de Bourdieu, De Valck chama a atenção para 

como a organização de retrospectivas, ao lado da própria seleção dos festivais, cria um 

prestígio imediato ao homenageado e sua obra. Ao dedicar uma retrospectiva a obra de 

Warhol e Morrissey, Cakoff estava valorizando uma obra tida como vanguardista, 

representativa do underground americano. De certa forma, essa opção dialoga com a 

proposta de enfrentamento da censura que a Mostra adotara desde a sua primeira edição. Se 

então a ênfase do controle censório recaía “na moral e nos bons costumes”408, uma 

retrospectiva dedicada ao cinema gay tinha um peso de resistência cultural maior que a 

exibição de um filme cubano. 

A leitura de Bourdieu feita por De Valck também lança luz sobre a elaboração do 

prêmio da crítica na Mostra de 1980. Conforme informa Leon Cakoff, a instauração de uma 

premiação oficial era exigência de revistas especializadas para a permanência da Mostra em 

seus calendários oficiais. Em um momento de expansão do número de festivais ao redor do 

mundo, a realização de competições e premiações pode ser interpretada como uma valoração 

desses eventos. Segundo a autora holandesa, o prêmio é a forma mais tangível de um capital 

simbólico. “Além disso, as competições e seus prêmios têm o valor jornalístico necessário para 

atrair os críticos de cinema, que ao cobrir a programação do festival a partir de uma posição 

de especialistas, podem ampliar a legitimação cultural já oferecida pela seleção do festival.”409 

Consolidado agora como o primeiro festival a ter seu público como júri, mas 

equalizado ao circuito de festivais internacionais do período com a existência de um júri 

crítico, foi bastante representativo o fato de o mesmo filme ter levado os dois prêmios na quarta 

edição da Mostra. Também era emblemático que em um ano de mudanças na realidade política 

brasileira e nas preocupações que norteavam a seleção do evento, o filme vencedor fosse o 

 
407 DE VALCK, M. Fostering art, adding value, cultivating taste: Film festivals as sites of cultural 

Legitimization In: DE VALCK, M.; KREDELL, B.; LOIST, S. (orgs.). Film Festivals: history, theory, method, 

practice. Londres: Routledge, 2016, p. 100-101. 
408 NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014, p. 101 
409 DE VALCK, Marijke (2016). Op. cit., p. 106. Tradução de: “Moreover, competitions and their prizes have 

the necessary news value to attract film critics, who will write and report on the festival’s program from an 

expert position that can amplify the cultural legitimization that is already offered by festival selection.” 
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documentário Bom povo português, de Rui Simões. Se no ano anterior Portugal já se destacara 

com a presença de Manoel de Oliveira (tanto o filme exibido, quanto o cineasta presente em 

São Paulo); em 1980, o cinema português recebera essa consagração dupla. 

Rui Simões já tinha participado da segunda edição da Mostra com seu trabalho anterior, 

Deus, pátria, autoridade. Ambos os filmes são documentários feitos com imagens de arquivo 

que refletem sobre a história de Portugal. O primeiro, rodado em 1976, se detinha a analisar a 

sociedade portuguesa a partir de uma perspectiva de luta de classes, desde a queda da 

monarquia, em 1910, até a Revolução dos Cravos de 1974. Seu filme seguinte segue uma 

forma semelhante ao tergiversar sobre o Processo Revolucionário em Curso. A semelhança 

entre os dois filmes se encerra na forma. A começar, o recorte de análise de Bom povo 

português é bem mais curto que o da obra anterior; a película narra os acontecimentos 

ocorridos entre a Revolução de 25 de abril de 1974 e o Golpe de 25 de novembro de 1975. Em 

relação ao conteúdo, os discursos presentes nesses dois trabalhos são diametralmente opostos.  

Em sua dissertação de Mestrado em Cultura e Comunicação, Pedro Neves de 

Carvalho Santos aponta os contrastes existentes entre as duas obras. Para o autor, Deus, 

pátria, autoridade “é um filme panfletário de ataque ao capitalismo e ao fascismo, 

assumindo a sua vertente didático-educacional e usando um discurso simples e acessível às 

‘massas trabalhadoras’”. Com relação a Bom povo português, Carvalho Santos considera ser 

o mais introspectivo dos filmes sobre a revolução de abril e talvez a “expressão máxima do 

documentarismo ‘desencantado’, em que o fado de um povo se vê constantemente adiado 

quando confrontado com as derrotas e com as ‘democracias ocidentais’.”410 Realizados em 

um intervalo curto de tempo, os filmes são exemplos de como as perspectivas relacionadas 

à história de um país podem ser alteradas com o correr dos acontecimentos. A premiação 

dupla do documentário “desencantado” pode ser um reflexo da visão de mundo que tanto o 

público, quanto a crítica no Brasil tinham no início da década de 1980. 

Uma última novidade daquele ano era a realização da I Mostra Brasileira de 

Videocassetes. Paralelamente à quarta edição da Mostra, as exibições em VHS ocorriam no 

pequeno auditório do MASP. Segundo nota publicada no jornal O Estado de S. Paulo, os 

filmes eram projetados em um “telão” de 2 x 1,5 metros em quatro sessões diárias411. Entre as 

 
410 SANTOS, Pedro Neves de Carvalho. A intervenção da imagem: encanto e desencanto dos documentaristas 

da Revolução de Abril (1974-1980). Dissertação (Mestrado em Cultura e Comunicação). Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, Porto, 2006, p. 90. 
411 “Festival de videocassete no Masp”. O Estado de S. Paulo, 21/11/1980. 
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obras apresentadas, estava uma da programação oficial da Mostra: O mistério de Oberwald, 

do cineasta italiano Michelangelo Antonioni, filme realizado em vídeo. Esse evento paralelo 

foi elogiado pelo crítico Rubens Ewald Filho, ao afirmar que Cakoff “teve a sensibilidade de 

perceber a mudança tecnológica pela qual passa a indústria cinematográfica e foi o primeiro a 

fazer uma exibição de obras de que outra forma não seriam acessíveis ao público” 412. Na 

mesma matéria, Ewald Filho comenta sobre um documentário punk cuja exibição na mostra 

de videocassete “atraiu uma curiosa fauna vestida à caráter”. Esse ligeiro comentário dá uma 

dimensão da diversidade de público que a Mostra atraía em sua programação. 

A quarta Mostra ainda se destacou pela apresentação dos trabalhos recentes de 

cineastas cânones que protagonizaram movimentos de extrema relevância em seus países. A 

idade da Terra, de Glauber Rocha; Número dois, de Jean-Luc Godard; O casamento de 

Maria Braun, de Rainer Werner Fassbinder; e A cidade das mulheres, de Federico Fellini 

eram, respectivamente, obras dos principais expoentes do Cinema Novo brasileiro; da 

Nouvelle Vague francesa; do Neuer Deutscher Film alemão e do cinema italiano pós-

neorrealismo. A presença de artistas consagrados ajudava a consolidar a Mostra 

Internacional de Cinema de São Paulo como um evento relevante. Utilizando novamente os 

conceitos de Bourdieu, da mesma forma que um festival pode geral capital simbólico para 

um cineasta em início de carreira413, a presença de um autor renomado pode também 

aumentar o capital simbólico de um festival. Ter em sua seleção nomes como os dos 

cineastas aqui citados atraía mais público interno, ganhava mais destaque na imprensa e 

trazia mais prestígio internacional para a Mostra. 

Entretanto, com todas as mudanças e todos os crescimentos de sua quarta edição, a Mostra 

ainda chamava a atenção do Departamento Estadual de Ordem Política e Social por conta da 

exibição de filmes cubanos. Em 1980, a lista de países socialistas presentes no evento era 

novamente grande: Alemanha Oriental, China, Hungria, Iugoslávia, Moçambique, Polônia, 

Romênia, Tchecoslováquia e União Soviética. Mas os agentes da DEOPS se detiveram na 

produção de um relatório sobre uma sessão do longa-metragem cubano Maluala, de Sergio Giral.  

Além de tecer críticas sobre a obra, os relatórios comentam sobre o comportamento 

do público depois da sessão. Ao escrever sobre a película cubana, o relator não poupou o 

uso de aspas, o que demonstra um desprezo do autor pelos temas abordados; e não deixou 

 
412 Rubens Ewald Filho. “Mostra do Masp: só resta crescer”. O Estado de S. Paulo. 30/11/1980. 
413 DE VALCK, Marijke (2016). Op. cit., p. 105. 
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de comentar sobre as associações que o público fez entre o filme e o governo militar 

brasileiro. Devido à singularidade do documento, será citada a integralidade do comentário 

sobre o filme Maluala:  

Estiveram presentes cerca de 200 pessoas, por sessão, na maioria jovens 

estudantes. 

A produção de Cuba retrata um tema bem ao gosto das tendências 

revolucionárias do govêrno cubano, ou seja, a luta contra o colonialismo, 

através de guerrilhas. Maluala é uma localidade da região oriental de Cuba, 

onde se desenvolve uma ambientação cinematográfica de convulsão social, 

sendo que os principais chefes do movimento reivindicam “terra e 

liberdade” do governo central “colonialista”. Este, através de ardis e 

estratagemas tenta desmantelar o movimento, com promessas mal 

cumpridas. Os autênticos chefes, entretanto, se mantêm na clandestinidade, 

lutando através das guerrilhas contra o govêrno despótico. O principal 

comandante das tropas governamentais acaba caindo numa emboscada 

preparada pelo líder dos guerrilheiros. 

Após o filme, vários grupinhos mantiveram acalorada conversação na 

entrada do MASP e, é evidente, acharam pontos de coincidência nessa 

estória filmada com as campanhas e chamados movimentos de libertação 

desencadeados, na base de reivindicação da “terra e liberdade”, que vêm 

ocorrendo bem mais às claras e, também, uma comparação entre o nosso 

govêrno e o “ditatorial e despótico” do filme.414 

O tom condenatório utilizado pelo relator beira o caricatural. O autor não faz nenhum 

comentário sobre elementos fílmicos, apenas sobre a trama, a partir de sua própria 

interpretação. Maluala faz parte de uma trilogia em que o cineasta negro Sergio Giral aborda 

a escravidão no século XIX, e foi produzido no mesmo contexto de A última ceia, de Tomás 

Gutiérrez Alea. Mariana Villaça comenta sobre a trilogia de Giral: “o viés ideológico 

predominante nesses filmes, chamados popularmente de negrometrajes, era o da exaltação 

da luta e da perseverança do negro, por meio da história das rebeliões e da resistência dos 

quilombos, chamados palenques, em Cuba.” Mais uma vez, a abordagem histórica da obra 

ficcional dialogava com interesses do tempo presente: “num contexto em que o desafio de 

resistir às adversidades estava colocado para todos os cidadãos, seguir o exemplo histórico 

dos negros rebeldes, quilombolas (os cimarrones), era uma proposta de abordagem bastante 

interessante para o governo.”415 A obra se inseria ainda em um contexto de aproximação 

entre Cuba e o continente africano. Pouco tem a ver com as considerações abordadas no 

relatório. 

 
414 4ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Relatório. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
415 VILLAÇA, Mariana Martins. Op. cit., p. 264. 
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Um último ponto a se destacar em relação à quarta Mostra é a forte presença do 

cinema brasileiro. Três longas-metragens e quinze filmes entre médias e curtas foram 

apresentados. Além de consolidar-se como um espaço de exibição importante para a 

produção curta-metragista brasileira, a Mostra de 1980 pode ser vista como um ponto de 

encontro entre dois momentos distintos da história do cinema do país. Os três longas 

apresentados pertencem a nomes consagrados da cinematografia nacional: Glauber Rocha, 

Nelson Pereira dos Santos e João Batista de Andrade. Os dois primeiros, principais 

expoentes do Cinema Novo, apresentaram respectivamente A idade da terra e Estrada da 

vida. José Mario Ortiz e Arthur Autran assim definem o trabalho de Glauber Rocha: “poética 

e grandiosa visão do país, o filme condensa em imagens o vulcão de ideias que consome o 

diretor”416. Já sobre Estrada da vida, os autores resumem: “filme em que Nelson penetra no 

universo da poderosa e industrializada música sertaneja por meio da vida e da carreira de 

Milionário e Zé Rico sem se colocar criticamente”417.  

Os dois filmes diferiam tanto na forma quanto no conteúdo – o primeiro sendo uma 

narrativa alegórica e o segundo um documentário popular – e, assim, tiveram também carreiras 

completamente distintas. Enquanto a obra de Glauber Rocha recebeu reações ácidas da crítica 

e do público; o documentário de Nelson Pereira dos Santos conquistou um sucesso massivo 

entre os espectadores, superando a marca de 1 milhão de ingressos vendidos em 1981.  

Fechando a tríade dos longas brasileiros, João Batista de Andrade pertencia a uma 

geração posterior à dos “cinemanovistas”. Tendo passado pela Boca do Lixo e pela televisão, 

Andrade ganhara destaque como documentarista, abordando temas como migração e as 

greves do final da década de 1970. Na quarta Mostra, o cineasta apresentava o filme O 

homem que virou suco. Referenciado por Ortiz e Autran como um filme marcante na forma 

como discute a presença do migrante nordestino em São Paulo418, a obra inaugura um tema 

que seria recorrente no cinema paulista daquela década419. Tão distintas entre si, as três obras 

tiveram suas estreias no país durante a Mostra de 1980. 

Como resultado das tensões – esmiuçadas no capítulo anterior desta dissertação – entre 

a Mostra, na figura de Leon Cakoff, e o MASP, capitaneado por Pietro Maria Bardi, a quinta 

 
416 ORTIZ, J. M.; AUTRAN, A. Op. cit., p. 239. 
417 Ibidem, p. 249. 
418 Ibidem, p. 254. 
419 Ortiz e Autran se referem a obras como Baiano fantasma, de Denoy Oliveira (1982-1984) e A hora das 

estrela, de Suzana Amara (1985). Ibidem, loc. cit. 
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edição do festival teve uma ligeira queda no número de filmes apresentados. Em comparação 

com o ano anterior, entre curtas, médias e longa metragens, a Mostra diminuiu sua seleção em 

9%, apresentando 51 obras em 1981. No ano seguinte, essa queda se acentuaria, sendo 

apresentados 43 filmes, uma diminuição de 23% em relação à edição de 1980420. Também 

resultado das tensões, ocorreram algumas mudanças importantes no evento, como a adoção da 

venda de assinaturas e a parceria com agências de publicidade para a elaboração dos catálogos. 

Como foi abordado no capítulo 3, essas novidades ajudaram a encaminhar a Mostra para sua 

independência em relação ao museu, que seria obtida dali a três anos. 

À revelia da diminuição do número de títulos apresentados, Cakoff alega, em seu 

livro Cinema sem fim, que ouvira “por muito tempo que a 5ª Mostra Internacional de Cinema 

havia sido a melhor de todas”. Fugindo de qualquer hierarquização, o diretor do evento 

afirma que “não existe um festival melhor que outro. São muitas as conjunções que 

provocam impressões assim”421. Dentre as conjunções possíveis, destacam-se as mudanças 

supracitadas, a apresentação de cineastas que marcariam as edições futuras do festival e a 

exibição de obras que enfrentavam marcadamente a censura moral do regime. Outra marca 

de 1981 é a consolidação da mudança de postura em relação ao cinema político. Desta forma, 

a quinta edição pode ser caracterizada pela consagração de novas narrativas frente às 

abordagens politizadas premiadas nos anos anteriores. 

A abertura do festival do ano de 1981 contou com um concerto sinfônico, inaugurando 

uma relação entre apresentações musicais e exibições fílmicas que marcariam diversos 

momentos no decorrer das quatro décadas do evento422. Sob a regência do maestro brasileiro 

John Neschling, foi apresentada a Quinta Sinfonia de Ludwig van Beethoven antes da exibição 

do filme polonês O maestro, de Andrzej Wadja (1979). A peça executada fazia parte da 

narrativa do filme, segundo Cakoff, “obra cheia de metáforas políticas sobre um regente que 

retorna ao seu país polonês depois de 50 anos para reger também a 5ª de Beethoven”423.  

 
420 Se forem considerados apenas os longas-metragens, há um crescimento no decorrer dessas três mostras. Em 

1980, foram apresentados 34 longas; no ano seguinte, 36 filmes; já a sexta Mostra contou com 39 filmes de 

longa-metragem em sua programação. 
421 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 94. 
422 Em diversas edições da Mostra ocorreram números musicais especiais, conforme rememora Leon Cakoff 

em Cinema sem fim. Desde 2010, a última sessão de cada edição acontece na área externa do Auditório do 

Ibirapuera, com uma exibição gratuita acompanhada de orquestra. Em geral, são apresentadas cópias recém-

restauradas de filmes silenciosos. 
423 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 98. 
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Além do filme de abertura, Wadja estava presente na Mostra com sua nova obra, O 

homem de ferro, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes daquele ano. Outros 

nomes relevantes da cinematografia do leste europeu estiveram presentes. O polonês 

Krzysztof Kieślowski apresentou seu longa Amador; Kieślowski ganharia reconhecimento 

internacional ao longo das duas décadas seguintes com a série de filmes Decálogo e a 

Trilogia das Cores. Já o cineasta ucraniano Andrzej Żuławski apresentou seu filme francês 

Possessão, que acabou consagrado com o prêmio da crítica da quinta edição. Esses três 

nomes estiveram presentes em outras edições da Mostra e, assim como aconteceu com a obra 

do português Manoel de Oliveira, seus filmes passaram a ser caracterizados como “filmes 

da Mostra”; não necessariamente por algum aspecto estético em particular, mas por 

marcarem presença nas seleções de cada ano424. 

Pela primeira vez desde a segunda edição, a Mostra não apresentava nenhum filme 

cubano, uma demonstração do quanto o evento estava se afastando das características que o 

marcaram em seu primeiro período. Por mais que estivessem na programação produções da 

cortina de ferro, como Tchecoslováquia, Hungria e Romênia; além da China e da União 

Soviética, esses filmes não chamavam atenção por suas origens a ponto de receberem um 

relatório do DEOPS como os provenientes da ilha caribenha. Em contrapartida, a exibição 

de Calígula, longa-metragem realizado pelo italiano Tinto Brass, e de Saló, os 120 dias de 

Sodoma, de Pier Paolo Pasolini remontavam à apresentação de O Império dos sentidos 

ocorrida dois anos antes. O primeiro filme conta com cenas de sexo não simulado enquanto 

o segundo traz diversos nus, além de cenas de tortura sexual. Ambos já tinham sido lançados 

no exterior (Saló data de 1975 e Calígula, de 1979) e só foram exibidos no Brasil durante a 

Mostra de 1981. 

Os vencedores da quinta edição do festival demonstram mais uma vez uma superação 

das preocupações estritamente políticas que nortearam as edições anteriores. Os premiados 

dos quatro primeiros anos da Mostra – Lúcio Flávio – o passageiro da agonia, A última ceia, 

A doutrinação de Vera e Bom povo português – traziam diálogos diretos com questões 

políticas de seus contextos de produção. Agora, em 1981, o público premiava o filme 

 
424 Wadja teve seus filmes selecionados para as seguintes edições da Mostra: 6ª, 21ª, 26ª, 32ª e 33ª. Na 40ª 

edição, realizada cerca de um mês após sua morte, em 2016, o cineasta recebeu o Prêmio Humanidade e uma 

retrospectiva, que apresentou 17 filmes de sua obra. Kieślowski teve quase toda sua filmografia apresentada 

no festival, marcando presença na 13ª, 14ª 16ª, 18ª e 21ª Mostra, além de ter recebido homenagens na 38ª e na 

40ª edição, com a apresentação, respectivamente da Trilogia das Cores e da série Decálogo. Żuławski teve 

filmes exibidos na 10ª e na 15ª Mostra.  
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iugoslavo Montenegro (ou porcos e pérolas), de Dusan Makavejev e a crítica escolhia 

Possessão, de Andrzej Żuławski, dois filmes que não tratavam diretamente de política em 

suas tramas. O primeiro é uma comédia “surrealista”, enquanto o segundo é um representante 

do cinema de horror psicológico; ambos abordam, sob diferentes óticas, a desintegração 

familiar e lidam com temáticas como sexualidade, adultério e distúrbios psicológicos. 

Ambos os filmes se destacam pelas narrativas não convencionais. 

A Mostra de 1981 ainda apresentou títulos relevantes para a cinematografia mundial, 

ou de cineastas consagrados. Desta safra podem ser citados O portal do paraíso, de Michael 

Cimino, considerado o último filme do movimento Nova Hollywood, que marcou o cinema 

norte-americano na década de 1970; Mephisto, de István Szabó, primeiro filme húngaro a 

ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro; Salve Quem Puder (a Vida), do veterano e 

relevante franco-suíço Jean-Luc Godard; e O homem do pau-brasil, um retorno do cineasta 

Joaquim Pedro de Andrade ao movimento modernista, depois de ter realizado o clássico 

Macunaíma (1969). Além do longa do cineasta “cinemanovista”, o cinema brasileiro marcou 

sua última grande participação nos primeiros sete anos de festival com dez filmes na 

programação. Nos anos seguintes, esse número sofreria uma queda, reflexo da crise que 

abalou as produções nacionais no decorrer da década de 1980425. 

Com a abertura política se concretizando no país e a censura se tornando menos 

peremptória, a Mostra foi deixando de ser o centro nevrálgico das grandes exibições de “filmes 

proibidos”. Não há na imprensa de 1981 em diante relato semelhante a uma sessão como as 

de 25, em 1977, ou de O império dos sentidos, em 1979. Por sua vez, com as mudanças 

realizadas rumo a sua independência e com os critérios que Leon Cakoff adotava na seleção 

de cada edição, a Mostra foi adquirindo uma característica própria, ao mesmo tempo que se 

consolidava enquanto um festival profissional. O título do editorial da sexta edição apontava 

esse caminho adotado: “um festival alternativo por um mercado alternativo”. 

Em anos anteriores já se conferia um fenômeno que se concretizaria ainda mais na 

edição de 1982: o estreitamento de relações entre um cineasta e a Mostra Internacional de 

Cinema. Aconteceu com Manoel de Oliveira, na terceira edição e com Krzysztof Kieślowski 

na quinta edição: ambos tiveram muitos de seus filmes posteriores apresentados na seleção 

do festival e criaram um vínculo pessoal com Leon Cakoff. Já na sexta Mostra, a relação 

 
425 Ver: ORTIZ, J. M.; AUTRAN, A. Op. cit., p. 241. 
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seria selada com o iugoslavo Emir Kusturica. Seu filme de estreia, Você se lembra de Dolly 

Bell, faturou o prêmio da crítica daquela edição. Nos anos seguintes, o cineasta ganharia 

notoriedade mundial, recebendo duas Palmas de Ouro no Festival de Cannes, em 1985 e em 

1995. Na 25ª Mostra, em 2001, Kusturica seria homenageado pela Mostra, tendo recebido 

uma retrospectiva e se apresentado com seu grupo musical, The No Smoking Orchestra, na 

abertura do evento. 

Nos discursos tanto no livro Cinema sem fim, quanto no imaginário coletivo em 

respeito à Mostra, está presente a noção do festival paulistano como um precursor de 

cineastas e cinematografias. O fato de ter exibido o primeiro filme de um cineasta que se 

consagraria internacionalmente, ou de uma corrente cinematográfica que se destacaria nos 

anos seguintes se repetiu em diversas ocasiões426. Essa relação, que envolve ganhos de 

capital simbólico tanto para o festival quanto para o realizador427, fez-se presente na tratativa 

com Emir Kustirica, um diretor ainda desconhecido em 1982.  

Você se lembra de Dolly Bell, preterido pelo público como melhor filme daquela 

edição, tem uma narrativa bastante politizada ao narrar o dia-a-dia um jovem de 16 anos, 

criado em uma família politicamente engajada na Iugoslávia comunista, que, para fugir da 

tirania do pai, acaba se tornando um delinquente nas ruas de Sarajevo. Já o filme vencedor 

do prêmio da crítica foi Convite à viagem, de Peter Del Monte. Por mais que tenha sido 

exibido no Festival de Cannes, esta obra repercutiu pouco na imprensa brasileira, não 

recebendo muitos comentários. Narrando a história de um jovem que absorve a 

personalidade de sua irmã gêmea, morta acidentalmente, o filme discute questões de 

identidade e relações familiares. Luiz Nazario, em artigo sobre a representação do gay no 

cinema, faz um breve citação à obra, inserindo-a em trabalhos que representam o 

homossexual como “um neurótico enroscado nos traumas de infância”428. Assim, os dois 

premiados de 1982 abordam a temática familiar, ainda que sob perspectivas bem diferentes: 

 
426 Entre outros casos, é válido citar os filmes iranianos do final da década de 1980, em especial as exibições 

de O ciclista, de Mohsen Makhmalbaf e Close up de Abbas Kiarostami na décima quarta Mostra (1990); e o 

cineasta norte-americano Quentin Tarantino, que participou com seu filme de estreia Cães de aluguel na décima 

sexta edição (1992). 
427 Utiliza-se aqui mais uma vez o conceito de Bourdieu a partir da leitura de Marjke De Valck. Ver: DE 

VALCK, Marijke (2016). Op cit., p. 104-108. 
428 NAZARIO, Luis. O outro cinema. Aletria: Revista De Estudos De Literatura, v. 16, n. 2, p. 94–109, 2007, 

p. 100. 
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o iugoslavo em forte diálogo com o contexto político, o francês trazendo à baila discussões 

do campo da psicologia. 

Uma outra relação interessante se materializou com a exibição de um filme naquela 

sexta edição. Yol foi o penúltimo trabalho de Yılmaz Güney, cineasta curdo que no início da 

década de 1980 estava preso na Turquia. Leon Cakoff conta em seu livro que a liberação do 

cineasta pelo governo turco passou pela tratativa diplomática após um convite para participar 

da quinta edição da Mostra. Güney conseguiu liberdade condicional para viajar a São Paulo 

e acabou fugindo quando estava numa escala em Zurique. Na Suíça, o diretor conseguiu 

finalizar Yol, que ganharia a Palma de Ouro no Festival de Cannes naquele ano. Após a 

participação no evento francês, o filme foi exibido na Mostra de 1982. 

Além do radar de novidades, a sexta edição da Mostra trazia algumas características 

que marcaram o evento em seus cinco anos anteriores. Novamente, havia um filme cubano 

na programação: Cecília, de Humberto Solás, considerado por Cakoff uma decepção429. A 

presença de cineastas consagrados também se repetia: o soviético Stalker, de Andrei 

Tarkovski e o japonês Aconteceu no fim de Tokugawa, de Shoei Imamura eram destaques 

inéditos no festival; já o diretor franco-suíço Jean-Luc Godard era apresentado pelo terceiro 

ano consecutivo, desta vez com o filme Passion.  

Diferente das outras edições, a presença brasileira foi quase inexistente. Ao todo, 

apenas dois filmes nacionais foram exibidos: os longas-metragens Noites paraguaias, de 

Aloysio Raulino e O santo e a vedete, de Luiz Rosemberg Filho. Segundo notas da imprensa, 

o filme brasileiro mais emblemático daquele ano, Pra frente, Brasil, de Roberto Farias, 

estava previsto para ser exibido na Mostra, mas não foi liberado pela censura, o que só 

aconteceria meses depois430.  

 
429 Ver: CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 106-107. 
430 Pra frente, Brasil narra a “história do sequestro de um trabalhador que, confundido como terrorista, era 

torturado enquanto o resto do país comemorava a conquista da copa de 1970”. MARTINS, William de Souza 

Nunes. Op. cit., p. 121. O filme, que foi produzido pela Embrafilme, mostrava cenas naturalistas de tortura e 

acabou protagonizando um dos casos mais conhecidos da censura de diversões públicas no Brasil. Exibido no 

Festival de Gramado em março de 1982, a obra ganhou os prêmios de Melhor Filme e Melhor Roteiro, e acabou 

recebendo o aval da censura para ser inscrito no Festival de Cannes. Em seguida, a liberação comercial do 

filme se transformou em uma novela nos bastidores da República, como conta Marcos Napolitano: “Previsto 

para estrear em meados de abril, o filme foi interditado logo no começo do mês pela Censura Federal, ou 

melhor pela diretora da Divisão de Censura da Polícia Federal, Solange Maria Teixeira Hernandez, apelidada 

de ‘Solange Tesourinha’, dado o recrudescimento da censura sob o seu comando (...) Entre os pareceres 

favoráveis dos técnicos e o veto da diretora, parece que houve um terremoto entre os militares.” Depois de ter 

virado assunto de reunião presidencial e ter provocado mudanças na estrutura da Embrafilme, o filme só foi 
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A sexta Mostra aconteceu no auge do conflito entre Cakoff e Bardi e alguns reflexos 

dessas tensões puderam ser sentidos no público. Diferente dos outros anos aqui estudados, a 

edição de 1982 teve uma recepção menos eufórica na imprensa. Diversas matérias davam 

mais destaque aos obstáculos que o festival atravessava do que à programação. Exemplo 

disso é o texto “Um festival de cinema e de problemas”, em que o jornalista Orlando Fassoni 

chamava a atenção para sessões em que os filmes seriam exibidos em sua versão original, 

ou, no máximo, legendados em espanhol ou inglês431.  

Em seguida, na mesma matéria, era publicada uma entrevista com Leon Cakoff 

realizada por Fassoni. O diretor da Mostra demonstrava um tom bastante cético, alegando que 

a Mostra do MASP estava condenada a morrer. Na entrevista, Cakoff expôs uma série de 

dificuldades de se organizar o evento que perpassavam a falta de interesse do mercado exibidor 

em adquirir as obras apresentadas no festival; a falta de verbas, inclusive do MASP, que 

segundo ele “não entrou com nenhum tostão porque não tem”; a situação terceiro-mundista do 

país, que afetava o interesse dos produtores estrangeiros em exibirem seus filmes no Brasil; a 

falta de equipe para trabalhar; e, por fim, a situação da censura, que não liberara Pra frente 

Brasil. A matéria concluía com pessimismo que as características da Mostra adquiridas até 

aquele momento não se expandiriam – se é que existissem edições futuras do festival: 

Sentindo todos os anos as mesmas dificuldades e as mesmas dores de 

cabeça, sem conseguir trazer ao festival sequer um diretor de qualquer obra 

programada porque acredita que eles conhecem nossa pobreza intelectual; 

sem recursos financeiros para dar sequência à mostra porque não há verbas 

para a cultura mas há para os candidatos políticos que poluem a cidade, 

Cakoff acha que o público não deve esperar muito. No máximo, o que o 

festival conseguiu ser até esta sua sexta edição: um painel informativo sem 

preocupação seletiva, que sofre de tudo o que a cada ano só se sustenta aos 

gemidos.432 

Ao final daquela edição, novamente as dificuldades do evento estiveram sob os 

holofotes da imprensa. Em artigo publicado n’O Estado de S. Paulo intitulado “Mostra: 

versão discutível”, Rubens Ewald Filho lamentava o cancelamento de alguns filmes e a 

pressão mais forte da Censura, que exigira assistir os filmes com maior antecedência. 

Também desagradou ao crítico a novidade daquela edição, que era a apresentação de um 

 
liberado em dezembro daquele ano, tendo sua estreia no início de 1983. NAPOLITANO, Marcos (2017). Op. 

cit., p. 309-310. 
431 Orlando Fassoni. “Um festival de cinema e de problemas”. Folha de S. Paulo, 12/10/1982. 
432 Orlando Fassoni. “Falta tudo, do dinheiro ao mercado” (Entrevista com Leon Cakoff). Folha de S. Paulo, 

12/10/1982. 
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filme surpresa, revelado ao público somente no início da sessão; e a própria seleção do 

festival. Ewald Filho fechava o artigo comentando sobre um filme que vira – As contas de 

um rosário, de Kazimierz Kutz – e comparava sua impressão da obra ao próprio festival: “o 

filme é acadêmico, morno, com soluções muito discutíveis (...). pensando bem, um retrato 

perfeito do que tem sido até agora esta mostra”433 

Apesar das dificuldades enfrentadas em 1982, a Mostra realizaria mais uma edição no 

Museu de Arte de São Paulo no ano seguinte. A sétima edição contou com um expressivo 

aumento em sua seleção. De todo o período aqui estudado, trata-se da maior edição do evento, 

tanto no número de filmes exibidos, quanto no número de países participantes: foram 64 obras 

de 28 nacionalidades434. A edição apresentava filmes de todos os continentes, trazia 

representantes de países até então jamais exibidos no festival - Enquanto Rodava O Filme, da 

Albânia, e 1000 flores, do Sri Lanka – e voltava a dar mais espaço para o cinema brasileiro – ao 

todo, foram apresentados sete filmes nacionais, sendo três longas e quatro curtas. As tensões que 

haviam marcado a edição anterior, entretanto, continuavam. E eram perceptíveis até mesmo no 

catálogo da sétima Mostra, que trazia um editorial escrito em tom irritadiço por Leon Cakoff.: 

O festival é expansivo. São sete anos de batalha. Em São Paulo. A crise sai da 

esfera da ilusão. Nós do cinema queremos sempre a precisão do registro. O 

inconformismo atenua a ilusão do poder e a crise contém imagens em 

movimento. O festival prossegue com otimismo e prazer. As imagens falam 

por si: redundância inaceitável. A magia é expansiva. A criatividade não gosta 

da crise. Uma janela para o mundo. Furando bloqueios. O Mágico e o 

Delegado. Um Outro Tempo, um Outro Lugar. São Paulo acolhe mais de trinta 

países. E o Masp vai indo com a sua tradição de vanguarda. A força é do Bardi. 

O festival é Classe B. A maratona mais emocionante da avenida Paulista. 

Cidade de Neon. O Público é o Júri. Falta dinheiro. L’Argent. Tutú. Ardente 

Paciência. Um Outro Jeito. Muita informação. Internacional. “O festival é 

absolutamente prioritário”, disseram. Dentro e Fora. Roberto Maksoud gosta 

de jazz e de cinema. O Maksoud Plaza hospeda nossos convidados. Demônios 

no Paraíso. Kodak e Visão cuidam do nosso lindo catálogo. (…) A Gaumont 

dá toda a renda do Majestic para o festival. Anjo. Dominó. Muitos negaram 

ajuda. Nada Levarei Quando Morrer. Mercado alternativo. Gestos e 

Fragmentos. Sem Sombra de Pecado. (…) Pelo conhecimento e a amizade 

entre os povos, item um do regulamento. (…) Tendo em vista o que preceitua 

o artigo 5º do Decreto nº 20.493, de 24 de janeiro de 1946 (nasci em 48), que 

diz textualmente: “nenhum filme poderá ser exibido ao público sem censura 

prévia…”. O assunto foi encaminhado aos órgãos competentes. (…) Aqueles 

que me Devem, Cobrarei no Inferno.435 

 
433 Rubens Ewald Filho. “Mostra do Masp, versão discutível”. O Estado de S. Paulo, 29/10/1982. 
434 Dentre eles, 50 longas-metragens. Na contagem estão sendo considerados todos os curtas que compõem o 

projeto Cidade de Neon. 
435 CATÁLOGO. 7. Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. São Paulo: MASP, 1983. 
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Por mais que existisse essa tensão interna e o rompimento estivesse cada vez mais 

próximo, a Mostra de 1983 teve uma repercussão bem diferente da anterior. Cinco dias antes 

do evento ser inaugurado, a Folha de S. Paulo, celebrou a chegada do festival em tom 

bastante elogioso, contendo uma cobrança das autoridades competentes para que 

salvaguardassem a existência do empreendimento de Cakoff:  

O mais importante acontecimento da semana é a abertura, na próxima 

sexta-feira, da 7ª Mostra Internacional de Cinema, a promoção já 

tradicional do Masp. Leon Cakoff, seu organizador, parece ter superado as 

dificuldades em leva-la adiante, mas seria bom que as autoridades da nossa 

área cultural passassem, de agora em diante, a se preocupar mais com este 

ciclo internacional de filmes que põe a cidade no index do que se promove 

de melhor em termos de cinema.436 

A abertura daquela última Mostra do MASP se deu com o curta-metragem brasileiro 

Idos com o vento..., de Isay Weinfeld e Marcio Kogan seguido do longa norte-americano O 

cristal encantado, de Jim Henson e Frank Oz. Duas obras leves, representantes de um cinema 

fantástico, com opções estéticas inovadoras que contrastavam em muito com as densas 

narrativas políticas que dominavam as primeiras edições. O filme brasileiro se apresentava 

como uma adaptação de uma orelha de livro, e não do texto integral da obra. Sua trama conta 

livremente a vida de Margareth Mitchell, autora do clássico ... E o vento levou e funciona 

como uma sátira do filme hollywoodiano. Já O cristal encantado cria um universo fantasioso 

povoado por duendes, gnomos e trolls, a partir do uso de fantoches e de efeitos especiais 

avançados. 

A Mostra de 1983 dava continuidade às características que vinham marcando o 

evento desde sua quinta edição. Ao lado de cineastas renomados, como Robert Bresson (O 

dinheiro, 1983) e Francis Ford Coppola (Vidas sem rumo, 1982), figuravam estreantes como 

a artista plástica suíça Véronique Goël (Soliloque 2/ la barbárie, 1983). Uma grande leva de 

filmes da Cortina de Ferro estava presente, bem como cinematografias da Índia, da China e 

coproduções entre Indonésia e Hong Kong.  

Entre as produções brasileiras, além do filme de abertura, a sétima edição abria 

espaço tanto para um cineasta estreante em longas-metragens, Fernando Coni Campos (O 

mágico e o delegado, 1983), quanto para um veterano, João Batista de Andrade (A próxima 

vítima, 1983), que já tinha participado do evento em edição anterior. Na programação, ainda 

 
436 “Masp abre, na sexta, a sua tradicional Mostra”. Folha de S. Paulo, 10/10/1983. 
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constava um projeto realizado por Marcello Tassara a partir do material recolhido durante 

uma década pela fotógrafa Cláudia Andujar, a qual viveu com o povo yanomami. Descrito 

como “documento yanomami”, Povo da lua, povo do sangue é uma obra precursora do 

cinema em defesa dos povos originários e foi exibido em uma série de festivais 

internacionais na década de 1980. 

Concílio do amor, de Werner Schroeter, não consta no catálogo impresso da edição 

de 1983, pois fez parte da exibição dos filmes-surpresas, que entrara em vigor no ano 

anterior. A obra foi a preferida da crítica. Já o público concedeu seu prêmio ao filme húngaro 

Um outro jeito, de Károly Makk, segundo Cakoff, um filme “sobre repressão ao 

homossexualismo [sic] feminino em um país de dominação soviética”. O diretor da Mostra 

comenta essa escolha do público logo após ter citado a série de filmes latinos exibidos 

naquela edição. Para Cakoff, “isoladas as contradições, a consciência latino-americana devia 

muito às escolas doutrinárias cubanas” e essa consciência (“de ideário contra a dominação 

norte-americana, de uma resistência às ditaduras e os golpes de estado ceifavam o 

voluntarismo de gerações”) poderia ser vista nas obras presentes naquela seleção437. O 

diretor da Mostra conclui sua reflexão alegando que a escolha do filme húngaro pelo júri 

popular simbolizava que “ao mesmo tempo em que a Mostra parecia fiel a esses dogmas de 

resistência, também estava atenta a suas contradições”438. 

Em seu saldo final, a sérima Mostra recebeu uma cobertura diferente da edição 

anterior. Os filmes apresentados foram celebrados pela crítica e ficaram no centro das 

atenções, diferentemente do ano anterior, em que os problemas do evento tiveram maior 

destaque. Pepe Escobar na Folha de S. Paulo escreveu um texto praticamente lamentando o 

encerramento do evento e elogiando a seleção trazida por Cakoff. 

Silêncio melancólico. A Mostra acaba hoje, 20 dias, quase 60 filmes – dias 

transformados em cinema permanente, mina de luzes explorada e no 

entanto quase virgem. No mistério de salas escuras, reduplicaram-se 

surpresas, desencontros, ódios, sobressaltos, projeções. Um festival de 

amores e noites insones. 

“Um Outro Jeito”, a sonata feminina em Budapest, ganhou o festival já no 

segundo dia, por pura emoção. Nem mesmo “Another Time, Another 

Place”, a dilacerante balada celta, conseguiu superá-la. “At”439, kafkiano, 

foi uma enorme surpresa, proporcional ao impacto de “Yol”, exibido fora 

de concurso. Mas “Concílio de Amor”, o transgressivo carnaval operístico 

 
437 Cakoff cita o venezuelano A rosa dos ventos, o peruano A família Orozco e o uruguaio Mataram Venâncio 

Flores, além dos curtas A foto que percorreu o mundo e Miss universo no Peru. 
438 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 117. 
439 Trata-se do filme turco O cavalo, de Ali Özgentürk. 
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de Schroeter, foi imbatível. Igualado apenas pelo delírio escarlate de 

“Querelle”, o filme-surpresa do último domingo.440 

Era um epílogo honroso na história do casamento entre a Mostra Internacional de 

Cinema e o Museu de Arte de São Paulo. Como visto no capítulo anterior, as tensões que se 

acumularam entre Leon Cakoff e Pietro Maria Bardi, cujas desavenças transbordaram o 

espaço interno do MASP e chegaram à exposição pública na imprensa, levaram ao 

rompimento da parceria. No ano seguinte, o festival continuaria existindo, dando 

prosseguimento às características que adquirira em seus sete primeiros anos e ocupando 

novos espaços na cidade.441 

É interessante notar que, pela variedade dos filmes exibidos em cada Mostra, 

diferentes títulos marcaram o evento de diferentes formas. Os filmes citados neste capítulo 

tiveram uma relevância em cada edição, seja por terem ganho um prêmio no festival, seja 

por serem obra de realizadores consagrados; ou ainda por terem recebido destaque na 

imprensa; ou por protagonizarem uma sessão memorável; ou por terem agradado a um 

crítico. Entretanto, essa breve pincelada na seleção de cada uma das sete primeiras edições 

da Mostra proporciona apenas um panorama da miríade de títulos que foram apresentados e 

os quais podem ter proporcionado outras ideias de relevância. No entanto, não cabem aqui 

nesta pesquisa.  

Nesta dissertação foram elencados ainda menos filmes que os comentados por Leon 

Cakoff no livro Cinema sem fim. Entre os 318 títulos exibidos nos sete primeiros anos, cada 

obra pode ter obtido um alcance diferente em cada espectador. É o que fica demonstrado em 

depoimentos de pessoas que vivenciaram as primeiras edições do evento. 

Em um documentário realizado pela TV Cultura em 2011 sobre a história da Mostra, 

diversos entrevistados relataram suas experiências com o festival. Além de comentarem 

sobre as memórias de ir ao cinema, as práticas de sociabilidade e as sensações de resistência 

cultural presente nas primeiras edições, alguns entrevistados comentaram sobre filmes que 

os marcaram. Além de filmes citados até aqui, como Lúcio Flávio; Saló e Salve-se Quem 

Puder – A Vida, outros títulos, que poderiam passar batidos, foram lembrados. O roteirista 

Bráulio Mantovani, por exemplo, cita o quanto o filme húngaro Narciso e psiquê, de Gabor 

 
440 Pepe Escobar. “Filme húngaro vence no Masp”. Folha de S. Paulo, 2/11/1983. 
441 A ocupação dos espaços de cinema pela Mostra é assunto do próximo capítulo desta dissertação. 
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Body (1981), exibido na 8ª Mostra em 1984, foi importante em sua formação. O filme não 

recebeu um prêmio naquela edição, não é citado por Cakoff em Cinema sem fim e não foi 

destaque na imprensa, mas permaneceu vivo na memória de um espectador – que seguiu 

carreira no cinema – mesmo depois de três décadas. 

Em números gerais, os países que mais tiveram filmes exibidos durante as sete 

primeiras edições da Mostra442 foram o Brasil (46 filmes), os Estados Unidos da América 

(26), a França (22), a Alemanha Ocidental (24) e Cuba (14). Alguns países se destacam por 

estarem sempre, ou quase sempre, presentes, com ao menos uma obra na programação. 

Brasil, Estados Unidos e França foram os únicos países com filmes exibidos em todas as sete 

edições. Alemanha Ocidental, Argentina e Portugal foram os outros países do Ocidente que 

mais participaram, estando presentes em seis edições. Os outros países com seis 

participações eram nações socialistas, como Hungria (presente em todas as edições, exceto 

na primeira), Iugoslávia, União Soviética (ambos presentes em todas as edições, exceto na 

terceira) e Tchecoslováquia (presente em todas as edições, exceto na quarta).  

Bianca Salles Pires analisou as características geopolíticas das sete primeiras edições 

da Mostra. A autora chama atenção para a presença de todos os continentes no evento, ainda 

que as Europas Ocidental e Oriental figurassem como o continente com maior 

representatividade. Ao contrapor os filmes exibidos na Mostra com os ciclos realizados por 

Cakoff no MASP, Pires destaca a força adquirida pelo cinema latino-americano e caribenho 

no festival, o que não era visto nos eventos anteriores. A pesquisadora ainda traçou um 

panorama comparativo entre a Mostra e o circuito convencional brasileiro, a partir dos dados 

do ano de 1978: 

Quando comparamos o número de nacionalidades apresentadas durante a 

Mostra de 1978 e a importação do circuito convencional, vemos que no 

evento foram exibidos 28 filmes de 23 países, e no mercado convencional 

foram 389 obras de 12 nacionalidades. Esta comparação demonstra que a 

2ª Mostra apresentou um espectro mais amplo de diferentes produções 

estrangeiras que o circuito exibidor naquele ano, ainda que o número total 

de filme seja menor.443 

A partir desses dados apresentados por Bianca Pires, tem-se maior clareza do papel 

desempenhado pela Mostra em relação à distribuição cinematográfica no Brasil. Nas duas 

 
442 Estão sendo considerados longas, médias, curtas e coproduções. 
443 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 209. 
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semanas do evento realizado em 1978, quase o dobro de países fez-se presente em 

comparação com o mercado exibidor do ano todo. Esses dados demonstram o quanto o 

festival ampliou a oferta de filmes de diferentes nacionalidades para o público paulistano, 

reforçando as intenções de furar bloqueios culturais e de propor resistência à censura do 

mercado exibidor do período, bastante engessado pelo cinema industrial e limitado a pouca 

variedade de países. 

Nos sete anos aqui analisados, a Mostra foi formando suas próprias características. 

Nascida em meio ao regime militar e marcada como um evento de resistência cultural, o 

empreendimento de Leon Cakoff se desenvolveu no período de abertura política abraçando 

diversas preocupações de seu tempo. Se em sua primeira edição a Mostra respeitou uma 

gênese estritamente diplomática ao exibir os filmes enviados pelas delegações estrangeiras, 

nas edições seguintes a seleção foi ampliada com os filmes escolhidos por Leon Cakoff 

através de suas viagens a festivais internacionais e contatos com empresas distribuidoras de 

todo o mundo. Ainda que os critérios de Cakoff não obedecessem a um recorte específico, 

seja de forma ou de conteúdo, os filmes apresentados, em geral, respondiam a anseios de sua 

época. Assim, em seu primeiro septênio, a Mostra pode ser considerada um festival 

panorâmico, voltado a produções independentes e autorais, que apresentava um radar de 

novidades do Brasil e do mundo, além de celebrar obras e artistas já consagrados. 
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Capítulo 5 – Território de cinema 

No primeiro capítulo desta dissertação foram trabalhadas as transformações do circuito 

cinematográfico da capital paulista. Se, na primeira metade do século XX, as salas de cinema 

ocuparam principalmente a região central de São Paulo, tendo como ponto nodal o quadrilátero 

chamado de Cinelândia Paulistana, a partir de meados da década de 1960 aconteceu uma 

migração desses espaços para a região da Avenida Paulista. Esse fluxo foi decorrente de uma 

série de mudanças sociais que acometeram a cidade e não se deu exclusivamente no campo do 

cinema. O deslocamento do centro de São Paulo, conforme pontuou Flávio Villaça, “pode ser 

traçado pelo deslocamento de ruas que que sintetizam o comércio e os serviços das elites” 444. 

A Avenida Paulista permaneceu como epicentro cultural, embora tenha sido ultrapassada, no 

começo do século XXI, por endereços como Avenida Faria Lima, Marginal Pinheiros e 

Avenida Luís Carlos Berrini enquanto principal endereço comercial e de serviços da cidade. 

Como evento consolidado há quatro décadas em São Paulo, a Mostra Internacional de 

Cinema faz parte da dinâmica social e espacial da metrópole e seu florescimento e 

desenvolvimento estão ligados às transformações sociais e territoriais da cidade. Nos sete anos 

trabalhados nesta pesquisa, a Mostra foi sediada no Museu de Arte de São Paulo – Assis 

Chateaubriand, presente em um dos endereços mais nobres e emblemáticos da capital paulista445 

e se expandiu para outras salas, quase sempre no entorno do MASP. Passados quarenta anos, 

identificam-se ainda hoje algumas permanências nessas características do evento. 

No final da década de 2010, a Mostra era um empreendimento gigantesco. No ano 

de 2019, o festival esteve presente em 24 salas de 17 espaços espalhados pela capital446. Mas 

o epicentro do evento ainda era a região da Avenida Paulista, principalmente no entorno dos 

cruzamentos com a Rua da Consolação e a Rua Augusta, onde se concentravam a maior 

parte das salas e a Central da Mostra.  

 
444 VILLAÇA, Flávio. São Paulo: segregação urbana e desigualdade. Estudos Avançados, v.25, n.71, p. 37-

58, 2011, p. 49. 
445 O historiador italiano Daniele Pisani revelou uma série de disputas em torno do terreno onde se localiza o 

MASP. No decorrer do século XX, inúmeros projetos de diversos interessados foram idealizados para o lugar 

em que o prédio de Lina Bo Bardi foi construído. Sobre esse endereço, ver: PISANI, Daniele. O Trianon do 

MAM ao MASP: Arquitetura e política em São Paulo (1946-1968). São Paulo: Editora 34, 2019. 
446 O evento ainda teve atrações organizadas no SESC Osasco, região metropolitana de São Paulo, e no Instituto 

CPFL em Campinas, interior paulista. É um número inferior às edições de 2015, 2016 e 2017 analisadas por 

Bianca Salles Pires, em que, ao utilizar as salas do circuito SPCine da capital, a Mostra esteve presente em 

mais de 30 endereços. 
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Nas edições atuais, esse espaço chamado Central da Mostra é o centro nevrálgico do 

festival447, onde são concentradas as vendas de produtos e pacotes de ingressos, bem como o 

credenciamento de público e de imprensa. Ele se caracteriza por uma instalação provisória que 

ocupa o saguão do Conjunto Nacional, galeria localizada na esquina entre a Avenida Paulista 

e a Rua Augusta. Além da Central da Mostra, o Conjunto Nacional abrigava, até fevereiro de 

2020, as duas salas do Cinearte, que, existentes desde 1961, foram transformadas em cinema 

de arte por Ancona Lopes na década de 1980. A partir de 2002, o espaço passou a ser 

propriedade do antigo cineclubista Adhemar de Oliveira e do criador da Mostra, Leon Cakoff. 

Oliveira e Cakoff se tornaram sócios no final da década de 1990. A sociedade 

começou com o lançamento da distribuidora Mais Filmes, especializada em filmes 

autorais448. Adhemar de Oliveira já havia criado, em 1993, o Grupo Espaço de Cinema449, 

com o patrocínio de bancos privados que acabaram dando nome a cada um dos 

estabelecimentos. Após a entrada de Cakoff, o Grupo expandiu suas atividades para diversas 

cidades do país450. Em 2001, na capital paulista, a dupla inaugurou nove salas no Shopping 

Frei Caneca, dando origem ao termo “Arteplex”451. Em seguida, investiram na recuperação 

de salas exibidoras: o Cinearte do Conjunto Nacional foi adquirido em 2002 e, após 

reformas, voltou a funcionar em 2005, recebendo a 29ª edição da Mostra452. Desde então, o 

Conjunto Nacional ocupa um lugar de destaque na organização de cada Mostra.453 

Em um curto perímetro ao redor do Conjunto Nacional, localizam-se outras salas de 

cinema que recebem muitos filmes em cada edição da Mostra na contemporaneidade. Na Rua 

 
447 Bianca Salles Pires, que analisou as relações de sociabilidade presentes entre os espectadores do evento 

paulistano, considera a Central da Mostra “um ponto de encontro recheado de muito afeto para os públicos”, 

onde os participantes se reencontram com seus pares cinéfilos e com funcionários com quem tiveram contato 

em anos anteriores. PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 277. 
448 A distribuidora encerrou suas atividades em 2010. 
449 Originalmente Espaço Banco Nacional de Cinema, depois Espaço Unibanco de Cinema; desde 2012, Espaço 

Itaú de Cinema. 
450 O Espaço Itaú de Cinema conta hoje com oito complexos e 57 salas, em 6 cidades do país. 
451 “Termo utilizado para referir-se a complexos compostos por várias salas, onde são apresentados tanto filmes 

comerciais como alternativos”. PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 263. 
452 Nos últimos 15 anos, o Cinearte recebeu uma série de patrocínios, que provocaram várias mudanças de 

nome: Cine Bombril, Cine Livraria Cultura, Cine Arte e, por fim, Cinearte Petrobrás. Após o encerramento do 

último patrocínio, as duas salas foram fechadas em fevereiro de 2020. 
453 Além de Cakoff, a sociedade era formada por Renata de Almeida, sua companheira e atual diretora da 

Mostra; Patrícia Durães; Eliane Monteiro e Lucia Houaiss. Todas as informações sobre a sociedade entre Leon 

Cakoff e Adhemar de Oliveira, bem como os dados relativos ao Espaço de Cinema foram consultados em: 

NEIVA, Humberto Carneiro. Muito além de uma realização cinematográfica: a importância do Espaço 

Unibanco de Cinema no cenário cinematográfico nacional e sua resistência na exibição de filmes independentes 

brasileiros e estrangeiros no Brasil. Dissertação (Mestrado em Estudos dos Meios e da Produção Mediática). 

Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
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Augusta, a uma quadra ao sul da Central da Mostra, está o CineSesc454, uma das salas mais 

antigas da cidade em funcionamento e que abriga o festival desde sua terceira edição. Do 

outro lado da Rua Augusta, em direção ao centro, encontra-se o Espaço Itaú de Cinema 

Augusta455, primeiro empreendimento do Grupo Espaço de Adhemar de Oliveira, inaugurado 

em 1994, onde se localizava o antigo Cine Majestic456. Na Avenida Paulista, a oeste desses 

três espaços, caminhando em direção à Rua da Consolação, o Instituto Moreira Salles457 conta 

com uma sala que recebe as sessões da Mostra desde sua inauguração, em 2017. Por fim, já 

na Rua da Consolação, localiza-se o Cine Petra Belas Artes458, outro cinema de rua com larga 

trajetória, que recebe anualmente a Mostra em pelo menos uma de suas seis salas. 

Todos esses espaços, chamados de cinema de rua, são remanescentes de uma era 

anterior ao crescimento dos shopping centers e seus respectivos complexos multiplex. São 

salas que estabelecem uma outra forma de relação com a cidade, por possuírem uma ligação 

direta com a calçada – ainda que o Cinearte se localize dentro de uma galeria e a sala IMS 

esteja integrada a um centro cultural. À exceção do Instituto Moreira Salles, todos esses 

espaços têm mais de quatro décadas de existência, tendo sido remodelados ou reestruturados 

no decorrer do tempo. 

Além das salas de rua, outro espaço vital da Mostra contemporânea é o complexo 

arteplex localizado no Shopping Frei Caneca, inaugurado em 2001 por Adhemar de Oliveira e 

Leon Cakoff. O Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca459 localiza-se a menos de um quilômetro 

da Central da Mostra e pode ser considerado o principal ponto de exibição do evento, pois 

direciona quase a totalidade de suas nove salas ao festival. Por estar em um shopping center, 

proporciona uma outra dinâmica aos espectadores da Mostra que, como observou Bianca Pires, 

costumam passar o dia no complexo, migrando de uma sala para outra ao final de cada sessão.460 

O fato de serem sócios de uma das maiores redes de exibição cinematográfica do país 

ajudou o casal Leon Cakoff e Renata de Almeida a ampliar o parque exibidor de cada edição 

 
454 Rua Augusta, 2075. 
455 Rua Augusta, 1475. 
456 O Espaço Augusta conta com uma Sala Anexo inaugurada em 1995 no número 1470 da Rua Augusta, onde 

funcionava anteriormente o auditório do Goethe-Institut. PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 180. 
457 Avenida Paulista, 2424. 
458 Rua da Consolação, 2433. Existente desde 1968, o Cine Belas Artes esteve fechado entre 2011 e 2014. 

Desde então, recebe o nome do patrocinador. Nos primeiros cinco anos de reabertura foi chamado Caixa Belas 

Artes e, em maio de 2019, passou a ser Petra Belas Artes. 
459 Rua Frei Caneca, 569, 3º piso. 
460 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 289. 
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da Mostra na capital paulista a partir do início do século XXI. Mas além do Grupo Espaço, 

o festival também esteve presente em outros cinemas, graças a diversas parcerias que 

proporcionaram a expansão do evento desde seus primeiros sete anos, quando ainda fazia 

parte do MASP. Nas sete primeiras edições, a Mostra ocupou seis espaços diferentes, além 

do auditório do Museu. O caminho percorrido pelo festival apontava as marcas que 

permeariam a sociabilidade cinéfila de São Paulo até os dias atuais. A seguir, serão 

analisados cada um desses espaços ocupados pela Mostra para compreender as dinâmicas 

que o festival entrelaçou com a cidade na constituição de um território de cinefilia. 

1. Avenida Paulista, 1578 e arredores: território demarcado 

“Mostra Internacional de Cinema – Museu de Arte de São Paulo – Avenida Paulista, 

1.578 / 01310 / São Paulo / Brasil (tanto repeti que ficou para sempre guardado na 

memória)”461 rememorava Leon Cakoff em 2007, ao comentar sobre os telegramas enviados 

para confirmar os filmes nas primeiras edições da Mostra. O MASP, como sede do evento, 

era palco das sessões de todas as sete primeiras edições e escritório do festival durante o 

resto do ano. Do museu saíram e chegaram todas as correspondências que compõem a 

documentação consultada nesta pesquisa. Assim, o emblemático prédio projetado por Lina 

Bo Bardi, que abriga uma das mais importantes galerias de arte do hemisfério sul, além de 

um local de diplomacia, se tornava o centro das atividades cinéfilas nos meses de outubro e 

novembro entre os anos de 1977 e 1983. 

Em seu livro Cinema sem fim, Cakoff afirma que o auditório do MASP contava com 

420 lugares462. Segundo a documentação levantada, a primeira Mostra trouxe ao museu 14.289 

espectadores463. Ao todo, foram realizadas 40 sessões em 11 dias464. O cálculo revela uma 

média bastante alta – 357 espectadores por sessão, ou 85% da capacidade do auditório. As 

sessões noturnas costumavam ser as mais disputadas, sendo comum a notícia de exibições com 

mais espectadores do que a capacidade do auditório suportava. Se tornaram icônicas nessas 

primeiras edições imagens como a sala abarrotada de gente, com cinéfilos sentados nas 

escadarias ou deitados no chão do auditório; e das filas dando voltas no vão-livre do museu. 

 
461 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 95. 
462 Ibidem, p. 34. 
463 Demonstrativos de ingressos. 1977. Acervo Mostra. 
464 Programa. 1977. Acervo Mostra. 
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A fotografia que estampa o livro Cinema sem fim, clicada por Nestor Aires durante a 

quinta edição da Mostra, dá uma dimensão da quantidade de espectadores que uma sessão 

poderia atrair. A fila no vão livre também estampou uma matéria na revista Aqui São Paulo 

publicada antes da primeira edição da Mostra. A matéria é um demonstrativo do quanto os 

ciclos organizados por Cakoff no período anterior à organização de sua Mostra já haviam 

transformado o MASP em um ponto importante da sociabilidade cinéfila na capital. A 

fotografia é acompanhada da seguinte legenda: “O MASP, como resulta das pesquisas de 

opinião pública, é o museu mais visitado pela juventude de São Paulo. Vejam nesta 

fotografia as filas para assistir às programações especiais de cinema, sessão brilhantemente 

organizada pelo crítico Leon Cakoff”465. 

Esse espaço de tempo entre uma reportagem publicada em dezembro de 1976 e a 

fotografia tirada em outubro de 1981 aponta para uma permanência do Museu como um 

lugar marcado por filas para suas sessões de cinema. Do período intercalado entre essas duas 

fotografias, pode ser encontrada uma série de reportagens que também chamava a atenção 

para a lotação do MASP. Em uma matéria sobre a segunda edição, era citada a “casa 

superlotada e filas quilométricas”466; já na terceira edição, a matéria supracitada sobre a 

exibição do filme O império dos sentidos destacava a “fila que acabou fazendo a volta em 

toda a quadra do museu”467. 

A sociabilidade cinéfila gerada em torno do MASP ainda foi objeto de atenção dos 

relatórios do DEOPS analisados no capítulo anterior. Como visto, os agentes à paisana 

assistiam a sessões e relatavam impressões tanto sobre o conteúdo dos filmes quanto sobre 

o comportamento do público. O relatório produzido na terceira edição informava que “a 

grande maioria do público presente era constituída de estudantes, havendo, inclusive, grupos 

de cinco e até cinquenta estudantes, amigos, homens e mulheres”468. Sobre a quarta edição 

se enfatizava a sociabilidade desses espectadores, “na maioria jovens estudantes” que, após 

o filme, se organizavam em “vários grupinhos” e mantinham “acalorada conversação na 

entrada do MASP”469. Essas informações, quando cruzadas com outros dados, ajudam a 

traçar um perfil do público vigente da Mostra; este perfil será apresentado neste capítulo. 

 
465 AQUI São Paulo, 30 de dezembro/76 a 5 de janeiro/77. Acervo Mostra. 
466 Tribuna da imprensa, s/d. Acervo Mostra. 
467 Edmar Pereira. “E passou mesmo o filme de Oshima!” O Estado de S. Paulo 19/10/1979. 
468 3ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Relatório. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
469 4ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Relatório. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Durante todo o período, o MASP é tido como o centro da Mostra. Além de receber o 

maior número de sessões, era onde ocorriam as principais exibições de cada edição, como a 

primeira apresentação de um filme inédito. Entretanto, já em sua segunda edição ocorreu a 

primeira expansão dos espaços de exibição da Mostra. Além do MASP, foram realizadas 

sessões no Cine Vitrine470, localizado na Galeria Vitrine, na Rua Augusta. Esta foi uma das 

três salas que abrigou o festival por apenas um ano, sem consolidar qualquer parceria. Apesar 

de não conter dados relativos ao número de espectadores, o faturamento desta sala de cinema 

com as exibições foi de Cr$28.890, segundo os borderôs produzidos pela Embrafilme471. 

A edição de 1978 também organizou sessões itinerantes em outras cidades do país. 

O município de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, exibiu 

alguns filmes selecionados pela Mostra durante os dias de evento: segundo o faturamento da 

prefeitura da cidade, o público total foi de 665 pessoas472. Já as capitais Rio de Janeiro473, 

Brasília e Belo Horizonte receberam apresentações dos filmes mais votados pelo público 

após o término da edição; no entanto, não foram encontradas informações sobre a 

participação do público nessas sessões. 

A Rua Augusta, onde ficava o Cine Vitrine, despontaria como o principal endereço 

da Mostra (além da Avenida Paulista) a partir da terceira edição, com a chegada do CineSesc. 

Inaugurado em 21 de setembro de 1979, o espaço vinculado ao Serviço Social do Comércio 

do Estado de São Paulo (SESC-SP) ocupou o antigo Cinema Um, “que já era um espaço 

voltado para uma programação alternativa – um dos chamados ‘cinemas de arte’ da cidade, 

que exibia produções do circuito independente e autoral de várias nacionalidades”474. Com 

o propósito de utilizar o “lazer como ensejo para a educação não formal”, o CineSesc 

promoveu, desde sua inauguração, uma série de exibições especiais de filmes clássicos e 

ciclos retrospectivos. Além de organizar a primeira edição do Festival do Cinema Brasileiro 

de São Paulo475, já em seu primeiro ano, o cinema do Sesc efetivou uma parceria com a 

Mostra do MASP, que resultou em abrigar a terceira e a quarta edições do evento. Ainda que 

 
470 Rua Augusta, 2530. 
471 Borderôs Embrafilme. 1978. Acervo Mostra. 
472 Faturamento. 1978. Acervo Mostra. 
473 As sessões da Mostra de 1978 foram apresentadas no MAM/RJ. Para a relação entre o MASP e o MAM/RJ, bem 

como entre Leon Cakoff e Cosme Alves Neto, respectivos programadores dos dois espaços, ver: PIRES, Bianca 

Salles. Op. cit. 
474 GERACE, José Rodrigo das Neves. A gestão da área de cinema no Sesc São Paulo. Revista do Centro de 

Pesquisa e Formação - SESC, v. 1, p. 82-98, 2015, p. 89. 
475 Ibidem, p. 90. 
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essa parceria não tenha ocorrido de forma ininterrupta nas quatro décadas seguintes, a sala 

continua sendo um importante endereço do festival na contemporaneidade. 

Em contrapartida, a terceira Mostra também foi marcada por estar na sala mais 

distante daquele primeiro septênio do evento. O Cine Premier476 datava de 1967, mas 

ocupava o espaço do antigo cinema Mônaco, inaugurado em 1959. Localizado na Avenida 

Rio Branco, na região central, a sala era remanescente da Cinelândia Paulistana. Talvez por 

destoar do espaço ocupado até então pela Mostra, abrigou somente a terceira edição. O 

cinema funcionou até meados dos anos 1990, marcado originalmente por uma programação 

comercial – outro aspecto que destoava de salas como a do CineSesc e do Cine Vitrine – e, 

em seus anos derradeiros, pela apresentação de filmes pornográficos. 

Em 1980, a Mostra voltou a ser apresentada em apenas dois endereços: os já familiares 

auditório do MASP e CineSesc abrigaram a quarta edição do evento. No ano seguinte, o 

CineSesc não participou. No entanto, a Rua Augusta continuou sendo endereço do festival, 

pois a quinta edição realizou projeções no Cine Majestic477. Inaugurada em 1947, quando a 

Cinelândia Paulistana ainda estava em seu auge, a sala com capacidade para 1700 pessoas foi 

um dos primeiros cinemas do novo epicentro da cinefilia paulistana. Acompanhando o 

movimento migratório dos cinemas de arte para a região da Avenida Paulista, o Majestic 

passou a exibir programações voltadas a diferentes cinematografias, o que configurou uma das 

salas mais presentes na história da Mostra. Após um período de decadência, acabou fechando 

as portas em 1992. Dois anos depois, o cinema foi reinaugurado como o primeiro 

empreendimento do Grupo Espaço, completamente transformado478. Desde então, o Espaço 

Augusta é um dos endereços mais importantes de cada edição do evento. 

Em toda sua trajetória, o festival realizou sessões em espaços que não eram 

necessariamente salas de cinema. Afinal, sua própria criação está ligada não ao circuito 

cinematográfico, mas a um Museu de Arte. Assim, um dos principais pontos de exibição do 

evento passou a ser, a partir da sexta edição, um teatro de hotel.  

O Maksoud Plaza479 é um hotel cinco estrelas que se localiza a 650 metros do MASP. 

Seu então diretor, Roberto Maksoud, era um cinéfilo que acabou constituindo amizade com 

 
476 Avenida Rio Branco, 62. 
477 Rua Augusta, 1475. 
478 O Espaço Augusta no antigo endereço do Cine Majestic conta com três salas ao invés de uma. Em 1995, no 

outro lado da rua, onde funcionava o auditório do Goethe-Institut, foram inauguradas mais duas salas. 
479 Rua São Carlos do Pinhal, 424. 
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Leon Cakoff e ofereceu os espaços do empreendimento de sua família para exibições de filmes. 

No hotel, também foi concedida hospedagem para os convidados da Mostra. Além de constar 

no primeiro time dos agradecimentos do livro de Cakoff, Roberto Maksoud é rememorado em 

um grande parágrafo, quando o autor discorre sobre a 14ª edição do evento. Através do relato, 

percebe-se que Maksoud não só concedeu apoio logístico, mas atuava como articulador de 

possíveis parcerias entre o festival e outras empresas, incluindo uma companhia aérea brasileira, 

cuja negociação foi conturbada: 

A Mostra deve muito carinho a Roberto Maksoud, cinéfilo de carteirinha, 

que por muitos anos nos amparou com generosa paciência. O nosso trato era 

que a Mostra pagaria pelos seus serviços da maneira que pudesse, 

dependendo de ter ou não um patrocínio para cobrir as despesas. Nunca 

abusamos dessa condição, mas sempre operamos no limite do mínimo 

necessário. Roberto Maksoud também agia para nos apresentar outros 

parceiros seus que também poderiam ajudar a Mostra. Um dia, por 

interferência do Roberto, é marcada uma reunião com um executivo da Varig. 

Falo, exponho o projeto da Mostra, dos poucos convidados que gostaria de 

trazer, ele me ouve em silêncio e, de repente, solta a sua máxima – “Você 

não precisa de ajuda; alguém que não vem me visitar com gravata, não 

precisa de ajuda.” Joia rara e inesquecível para um almanaque de cretinices 

ouvidas na vida. Mas nem por isso, nem antes nem depois, até ser atendida 

por uma grave crise, a Varig deixou de ser parceira da Mostra.480 

Além do hotel, a sexta edição esteve presente no Cine Palmela481, localizado na Rua 

Pamplona, via transversal à Avenida Paulista. Datado de 1968, o cinema funcionou até meados 

dos anos 1980, quando foi transformado em uma danceteria e, posteriormente, passou a ser 

um estacionamento. Abrigou apenas a sexta edição, sendo o sétimo e último endereço da 

Mostra nesses sete anos, já que, em 1983, o evento ocorreria em três locais que já estiveram 

presentes anteriormente: o auditório do MASP, o Teatro Maksoud Plaza e o Cine Majestic. 

Estes sete endereços aparecem no Mapa 1, que apresenta a distribuição temporal das 

salas da Mostra. Cada edição do evento está representada em uma variante da cor vermelha e os 

pontos de cada cor apontam a sala que sediou cada edição. O endereço do MASP aparece com 

sete pontos, tendo sido a sede de todas as edições. Três locais foram destacados com dois pontos, 

tendo sediado duas edições cada um: o CineSesc (3ª e 4ª edições); o Cine Majestic (5ª e 7ª 

edições); e o Teatro Maksoud Plaza (6ª e 7ª edições). Outros dois endereços possuem apenas um 

ponto: Cine Vitrine (2ª edição); Cine Premier (3ª edição); e Cine Palmela (6ª edição).

 
480 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 196-197. 
481 Rua Pamplona, 1418. 
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Mapa 1: Salas participantes das primeiras sete edições da Mostra: distribuição temporal (1977-1983). Elaboração: Monaliza Caetano.
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Com exceção do Cine Premier – localizado na Avenida Rio Branco, na região central, 

e que abrigou a terceira Mostra – todas as salas estão concentradas em uma proximidade, a 

poucas quadras do MASP. Os espaços que abrigaram mais edições da Mostra (CineSesc, 

Cine Majestic e Teatro Maksoud Plaza) estão localizados a no máximo dois quarteirões da 

Avenida Paulista, enquanto as salas que participaram de apenas uma edição (Cine Vitrine e 

Cine Palmela) se encontram algumas quadras mais longe. 

Analisando esse georreferenciamento à luz das transformações dos espaços de 

cinema de São Paulo abordados no primeiro capítulo desta dissertação, percebe-se que a 

Mostra Internacional de Cinema se desenvolveu em um cenário particular de território 

cinéfilo, em que a maioria das salas de cinema de arte se concentrava na região da Avenida 

Paulista. Somente a Rua Augusta, via que foi marcada pela ascensão do circuito de cinema 

de arte e dos cineclubes na década de 1960, possuía três salas integrantes do festival. 

Tendo aflorado em um Museu de Arte e se ramificado por entre espaços próximos, 

em grande parte voltados a uma programação específica, compreende-se que, ao mesmo 

tempo, a Mostra é fruto e um catalisador do processo de deslocamento do circuito de cinema 

na cidade de São Paulo. Como visto no capítulo 3, em pouco tempo o festival de Cakoff 

recebeu projeção internacional e foi aclamado na imprensa como o principal evento 

cinematográfico do país. Por ter despontado na Avenida Paulista, sua existência está 

relacionada a uma territorialidade específica. Mas pelo seu sucesso e permanência na região, 

a Mostra também atuou na consolidação desse território enquanto lugar central da 

sociabilidade cinéfila paulistana482. 

Desta forma, é possível notar uma ligação muito forte entre a Mostra e a cidade que 

a abriga. Essa relação se constituiu desde antes do início do evento, com as projeções 

organizadas por Leon Cakoff no auditório do MASP a partir de 1974. O espaço ocupado 

pelo festival é prenhe de um processo anterior à existência da Mostra, datando de um período 

de desterritorialização e reterritorialização das salas de cinema. Mas a consolidação desse 

espaço se deveu, em parte, à própria Mostra, que abalizou características de exibição 

cinematográfica persistentes até a atualidade. Entende-se aqui que a longevidade da Mostra 

 
482 Aqui, além do ocaso da Cinelândia Paulistana e da migração dos cinemas de arte que “subiram” a Rua 

Augusta a partir de meados da década de 1960, reflete-se sobre a presença de cineclubes em bairros como o 

Bixiga, que não constituíram um espaço de sociabilidade cinéfila tão sólidos quanto a região da Avenida 

Paulista. A longevidade e a respeitabilidade da Mostra devem ao espaço ocupado pelo festival e, ao mesmo 

tempo, creditam a esse espaço sua consolidação. 
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pode ser explicada pelo território ocupado por ela. Esse elemento do festival de Cakoff 

difere, por exemplo, das experiências anteriores, como a do Festival de 1954, organizado na 

Cinelândia Paulistana. Outrossim, a relação com o espaço ainda possui uma ligação muito 

forte com as características sociais do público que frequentava a Mostra, como se verá ainda 

neste capítulo. 

A permanência da Mostra na região da Avenida Paulista se viu abalada em 1984. 

Neste ano é possível conferir uma inédita descentralização dos espaços do festival, 

experiência que não se repetiria nos anos seguintes. Fugindo da temporalidade aqui 

pesquisada, considerou-se pertinente abordar algumas características sobre a primeira edição 

da Mostra independente do MASP. O intuito dessa inserção é verificar como Cakoff atuou 

com parcerias para continuar realizando a Mostra anualmente depois do rompimento com o 

Museu. Essas parcerias acabariam por proporcionar, no primeiro ano de independência, 

deslocamentos que fogem à tese defendida aqui nesta dissertação. Visto de longa distância 

e comparando com os anos posteriores, em que o festival retornaria para o eixo Paulista-

Augusta, o deslocamento de 1984 foi apenas um refluxo de um movimento solidificado. 

2. Da oitava Mostra em diante: desvio de território 

Quando saiu do MASP, a Mostra encontrou refúgio em outro endereço icônico da 

capital paulista: o Edifício Martinelli483, considerado o primeiro arranha-céu de São Paulo. 

Inaugurado em 1929, o prédio de 30 andares teve uma série de usos no decorrer do século 

XX. Após alguns anos de abandono, foi adquirido pela Prefeitura Municipal de São Paulo 

no final da década de 1970 e passou a abrigar diversas Secretarias Municipais. Cakoff conta 

em seu livro que o então Secretário da Cultura, o dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, lhe 

concedeu um salão no topo do arranha-céu para continuar os trabalhos de organização do 

evento484. Era uma aproximação de um órgão público, ainda que não significasse uma 

apropriação da Mostra pela máquina estatal. 

Esse deslocamento do setor burocrático do festival para o centro “antigo” de São 

Paulo acabou influenciando uma migração das salas exibidoras da Mostra para fora da região 

da Avenida Paulista. A oitava edição aconteceu em quatro salas diferentes, espalhadas pelo 

 
483 Rua São Bento, 405. 
484 CAKOFF, Leon. Op. cit., p. 128. 
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centro expandido da capital; pela primeira vez, sua principal concentração não estava nas 

cercanias de sua antiga sede. O único espaço que abrigara edições anteriores não era uma 

sala de cinema, mas estivera presente nas últimas duas edições: o teatro do Maksoud Plaza, 

localizado a uma quadra da Avenida Paulista. No hotel, continuavam se hospedando os 

convidados da Mostra – naquela edição, os norte-americanos Dennis Hopper e Godfrey 

Reggio, e o espanhol Néstor Almendros. A permanência do empreendimento na organização 

do evento é um demonstrativo da fidelidade na relação selada entre Leon Cakoff e Roberto 

Maksoud, que perduraria nos anos seguintes. 

Fora o teatro do hotel, todas as outras salas se encontravam longe do eixo 

estabelecido entre 1977 e 1983. A mais importante sala da oitava edição foi a do Cine 

Metrópole485. Com capacidade para 1400 pessoas, a sala foi inaugurada em 1964 e faz parte 

da Galeria Metrópole, localizada na esquina entre a Avenida São Luis e a Praça Dom José 

Gaspar. O cinema é remanescente da Cinelândia Paulistana, apesar de ter despontado em um 

período tardio, quando a migração dos espaços de cinema para a região da Avenida Paulista 

já havia se intensificado. Nesta sala aconteceram as principais projeções daquele ano, que 

costumavam ocorrer anteriormente no auditório do MASP. Entre essas projeções, se deu a 

emblemática sessão de O estado das coisas, de Wim Wenders, em que a Mostra foi fechada 

pela Polícia Federal486. 

A ocupação da sala de cinema do Centro Cultural São Paulo487 é indício do amparo 

concedido pela Secretaria Municipal de Cultura. Inaugurado em 1982, o espaço se destacava 

por ser um dos primeiros equipamentos culturais do país a contar com um conjunto de 

bibliotecas de acervo variado, salas de espetáculos, cinemas e jardins, além de uma ampla 

agenda cultural. Atualmente, o CCSP exibe filmes da Mostra em suas duas salas de cinema 

– denominadas Paulo Emílio e Lima Barreto –, o que demonstra uma continuidade 

inaugurada na oitava edição do evento. Entretanto, apesar de sua importância, o Centro 

Cultural localiza-se no bairro do Paraíso e está longe de outras salas de cinema. Devido a 

sua localização, é um equipamento isolado e muito particular e, assim, acaba fugindo da 

 
485 Avenida São Luis, 187. 
486 Esse episódio, narrado no livro Cinema sem fim, possui imagens exibidas no documentário Especial A 

Mostra, produzido pela TV Cultura em 2011. Nas imagens é possível ver a sala do Cine Metrópole lotada e a 

reação de boa parte do público, que após o anúncio de Leon Cakoff informando que o festival seria proibido, 

vaiou a decisão da Censura. 
487 Rua Vergueiro, 1000. 
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configuração de um território de cinefilia, como o que pode ser percebido na região da 

Avenida Paulista. 

O último espaço que abrigou a edição de 1984 também tem como marcas o 

isolamento e o fato de ser fruto de uma parceria firmada pela Mostra. O Auditório da Folha488 

localiza-se no nono andar do edifício sede do periódico paulistano, no bairro dos Campos 

Elísios. É o endereço mais distante do MASP entre todos os espaços ocupados pela Mostra 

em seus primeiros oito anos. Desde o início da década, Leon Cakoff escrevia para a Folha 

de S. Paulo. O jornal, desde pelo menos a terceira edição, dedicava uma atenção especial à 

Mostra, colocando os principais títulos do dia na seção “Destaques” do caderno Ilustrada. 

A parceria do periódico com o evento se tornaria uma das mais longas, chegando aos dias 

atuais489. Em outras edições da década de 1980, o auditório recebeu diferentes programações 

da Mostra como sessões, encontro com realizadores e debates. 

Os quatro endereços que abrigaram a oitava edição da Mostra estão apontados no 

Mapa 2, na cor azul. Eles contrastam com os sete endereços participantes das edições 

anteriores, apresentados em variantes da cor vermelha. O georreferenciamento possibilita 

perceber como ocorreu uma migração dos espaços da Mostra para diferentes áreas, ainda 

que permanecessem na região central da cidade. Essa migração não foi acompanhada de uma 

unidade de território que caracteriza o evento tanto em seus os primeiros anos quanto na 

contemporaneidade. Em 1984, o festival esteve espalhado por quatro localidades que não se 

conectavam entre si, como pode ser constatado no mapa: 

 

 
488 Alameda Barão de Limeira, 425. 9º andar. 
489 Nos comerciais que antecedem cada sessão da Mostra é comum um informe do jornal produzido 

especialmente para o evento, atualizado a cada edição com a frase “Folha de São Paulo: Há X anos, apoiando 

a Mostra Internacional de Cinema”. Todo ano é produzido uma edição especial do Guia da Folha que apresenta 

um panorama dos filmes exibidos em cada edição. Além disso, assinantes do periódico têm direito a desconto 

na aquisição dos pacotes permanentes do festival. 
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Mapa 2: Salas participantes das primeiras oito edições da Mostra: distribuição temporal (1977-1984). Elaboração: Monaliza Caetano.
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A noção da unidade de território ocupado por um festival é importante para sua 

consolidação, pois envolve todo um processo inerente à experiência de assistir a um filme. 

Existe uma ritualidade e uma espacialidade que marcam as cinefilias do público de festivais 

de cinema. Acerca dos festivais na contemporaneidade, Bianca Salles Pires comenta sobre 

essas expressões de cultura cinéfila:  

As cinefilias de festivais contemporâneas são marcadas por suas 

ritualidades e espacialidades, mudanças podem significar rupturas com um 

conjunto de deslocamentos, pertencimentos e afetos que incluem as salas 

de cinemas e os equipamentos disponíveis ao redor delas. A cultura cinéfila 

se expressa nas filas, nos encontros durante as trocas de ingressos, na pausa 

para uma sopa ou um café, uma pizza compartilhada, no chopp depois do 

filme. Para os cinéfilos, é menos importante o fato de acompanharem o 

filme juntos, dentro da sala exibição, do que todas as trocas que ocorrem 

antes e depois das sessões.490 

À guisa da temporalidade sobre a qual a autora está comentando, deve se levar em 

conta que a espacialidade da Mostra foi responsável pela construção desses processos em seus 

anos iniciais. O MASP se tornou um lugar simbólico, em que públicos se encontravam, 

conversavam nas filas, assistiam às sessões e discutiam o filme após o término. A existência 

de um circuito próximo ajudava na logística tanto da organização do evento (principalmente a 

proximidade entre o hotel que recebia os convidados e a sala principal, o auditório), quanto da 

fruição do público, que tinha a oportunidade de circular entre os espaços de exibição sem muito 

deslocamento através da cidade. Essa dinâmica foi alterada em 1984, no primeiro ano de 

independência da Mostra. Apesar das parcerias conquistadas nesta edição, o festival voltou a 

se concentrar na região da Avenida Paulista no ano seguinte, se mantendo até o presente491. 

Não haveria continuidade se o festival não tivesse obtido a participação ativa do 

público, que lotava as salas e possibilitava a permanência do evento em longa temporalidade. 

Para compreender o papel alcançado pela Mostra e sua relevância na constituição do 

território da cinefilia é necessário observar o que caracterizava as pessoas que faziam parte 

do evento enquanto espectadoras. E essa observação é possível pela documentação 

consultada no acervo da Mostra. 

 
490 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 290-291. 
491 Em 1985, as principais sessões da Mostra ocorreram nas duas salas do Cine Gazeta (Avenida Paulista, 900). 

Na região, também ocorreram sessões no Cine Palmela. Além dessas salas, a Mostra esteve presente novamente 

no Auditório da Folha e, pela primeira vez, fora da região central da cidade, no Palácio de Convenções do 

Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, s/n), localizado no bairro de Santana, na Zona Norte. Nos anos seguintes, 

por mais que contasse com salas fora da região da Avenida Paulista, as principais sessões de cada edição eram 

realizadas neste território, ocupado desde o início. A partir de 1986, o Cinearte, no Conjunto Nacional, herdaria 

o legado que o auditório do MASP simbolizara anteriormente de centro da Mostra. 
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3. O público da Mostra: territorialidades em comum492 

Como visto no capítulo 3, a partir da quinta edição do evento, em 1981, foram 

vendidas assinaturas para a Mostra. Os assinantes tinham direito a assistir a todos os filmes 

do evento (com desconto), e poderiam participar do júri popular, que ficara restrito a 20 

representantes selecionados pelo festival entre os compradores de credenciais. No início de 

cada Mostra, quem preterisse assinar a credencial, preenchia uma ficha de inscrição com 

diversos dados, entre informações pessoais e “preferências cinéfilas” (Figura 14). Na 

documentação disponível no MASP, foram levantados 292 questionários preenchidos para 

a edição de 1981 e 359 para a edição de 1982. Por questão de quantidade e por trazerem mais 

informações que as fichas do ano anterior, optou-se por analisar somente as fichas relativas 

à sexta edição. Também influenciou na escolha o fato de as assinaturas já estarem 

estabelecidas em 1982 e não serem mais uma novidade. 

 

Figura 14: Ficha de assinatura da sexta edição do evento. Fotografia do autor. Acervo Mostra. 

 
492 Os três gráficos que aparecem neste subcapítulo foram apresentados na monografia de conclusão de curso 

Exibir é resistir: os primeiros anos da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1977-1983), defendida 

pelo autor em 2017. Os dados referentes a idade, escolaridade e profissão do público foram tabulados em 2016 

a partir da documentação disponível no Acervo da Mostra. 
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O primeiro dado a ser considerado é a idade do público. Como visto em outros 

momentos desta pesquisa, o espectador da Mostra era sempre destacado como jovem. Esse 

perfil, apontado nos relatórios do DEOPS e na imprensa, se confirma quando analisadas as 

fichas de assinatura da sexta edição do evento. Quase 75% dos 359 assinantes possuíam 

idades inferiores a 35 anos. Este grupo majoritário se dividia entre 113 pessoas (31,48%) 

com idades entre 16 e 25 anos; e outros 156 (43,45%) que tinham entre 26 e 35 anos. Na 

faixa etária adulta, 60 assinantes (16,71%) tinham entre 36 e 45 anos; e outros 17 (4,74%) 

estavam com idades entre 46 e 55 anos. Acima dos 55 anos, apenas 8 assinantes (2,23%). O 

último dado tabulado representa os 5 assinantes (1,39%) que não informaram a idade na 

ficha de inscrição. A partir desses dados foi produzido o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Assinantes da Mostra por idade (1982) 

O segundo dado aqui tabulado refere-se à escolaridade dos assinantes. A grande 

maioria dos espectadores informou possuir ou estar cursando o ensino superior; 302 pessoas 

(84,12%) pertenciam a este grupo. Em seguida, aparecem 47 assinantes (13,09%) que 

possuíam o ensino secundário. Somando esses dois cenários, tem-se quase a totalidade do 

público assinante da sexta edição. Completam o perfil, com números irrisórios, os apenas 2 

assinantes (0,56%) que afirmaram ter concluído o ensino primário, e os outros 8 espectadores 

(2,23%) que não informaram a escolaridade. A predominância do público universitário fica 

explicitada quando visualizado o Gráfico 2: 
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Gráfico 2: Assinantes da Mostra por escolaridade (1982) 

Por fim, foram tabulados dados referentes à profissão do público assinante. 

Enquanto os dois primeiros gráficos trazem algumas predominâncias (público jovem e 

escolarizado), no ramo de atuações ocorre uma certa heterogeneidade. Entre as 359 fichas, 

foram informadas 56 profissões diferentes, que variam muito de setor e impossibilitam uma 

generalização deste público. O cinéfilo da Mostra de 1982 era, entre outros campos de 

atuação, auditor, cineasta, meteorologista, médico, bancário, publicitário. Um único eixo em 

comum entre essas profissões é que a maioria requeria ensino superior, ou seja, atestando as 

informações trazidas no gráfico anterior. 

Apesar do grande número de profissões citadas nas fichas afastar qualquer 

homogeneidade, algumas áreas de trabalho se destacam por aparecerem mais vezes; a partir 

delas, foi produzido o Gráfico 3. Os estudantes compõem o principal núcleo profissional 

deste grupo, tendo 60 aparições (16,71%). Essa informação vai ao encontro dos dados 

analisados anteriormente relativos à idade e à escolaridade dos assinantes, quando foi 

vislumbrado o panorama jovem e universitário do público. Em seguida, as profissões mais 

citadas são, respectivamente: engenheiros (18 assinantes, ou 5,01% do total); arquitetos (17 

assinantes, 4,73%); e professores (16 assinantes, 4,45%). As demais profissões que 

compõem o gráfico apareceram ao menos em 10 fichas de assinatura. 
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Gráfico 3: Assinantes da Mostra por profissão (1982) 

Ainda que vistos de um recorte específico, esses dados formam um panorama do 

público que frequentava a Mostra mais assiduamente, possivelmente tendo participado de 

outras edições, antes e depois de 1982. Ao assinarem as credenciais, supõe-se que esses 

espectadores estivessem presentes na maior parte – senão em todas as sessões daquele ano – 

além de provavelmente já conhecerem o evento anteriormente. Por conta disso, as análises dos 

dados permitem algumas considerações sobre quem fazia parte desse território de cinefilia. 493 

A particularidade da escolaridade é o primeiro indício que se destaca pela 

predominância em que aparece no Gráfico 2. Esses números representam um verdadeiro 

microcosmo no país durante o período do regime militar. Comparando com dados de 1980, 

disponíveis no Relatório sobre o Desenvolvimento Humano produzido pelo IPEA494, Bianca 

Salles Pires expõe a grande disparidade do nível de escolaridade do público da Mostra em 

relação ao perfil da maioria da população: enquanto quase 86% dos assinantes do evento 

estavam cursando ou já tinham completado a faculdade, apenas 5% da população brasileira 

possuía formação de nível superior. O cinéfilo frequentador do festival representava, assim, 

uma parcela bastante restrita da sociedade. 

 
493 Deve se ter em mente que nem todos os espectadores da Mostra sejam cinéfilos, conforme o sentido do 

conceito anteriormente trabalhado. Este público específico será compreendido aqui como cinéfilo por ser 

assinante do festival. 
494 PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 221. A autora utilizou como fonte: Relatório sobre o desenvolvimento 

humano, 1966. Brasília: PNUD/IPEA, 1996. 

0 10 20 30 40 50 60 70

Estudante

Engenheiro

Arquiteto

Professor

Jornalista/Adm

Publicitário/Médico

Cineasta/Bancário/Advodado

Fotógrafo/Industrial



178 

 

Muitos dos frequentadores da sexta edição ainda não tinham completado o ensino 

superior, informando no campo de profissão serem “estudantes”, conforme visto no Gráfico 

3. Esse público também se destaca no Gráfico 1, por estar em idade de formação escolar. A 

juventude universitária era uma característica presente em outros meios de sociabilidade 

cultural do período, em diferentes localidades495. É possível, de certa forma, relacionar as 

atividades estudantis a um tipo de formação cinéfila, tendo em vista as disposição de tempo 

após o período letivo e a circularidade de ideias que as sessões de cinema traziam. Estudante 

no período das primeiras edições da Mostra, a cineasta Tata Amaral comentou em uma 

ocasião que, para a juventude da virada dos anos 1970 e 1980, somente o ato de ir à Mostra 

já era um ato de resistência496. 

Além dos estudantes, as principais profissões apontadas no Gráfico 3 estão 

geralmente ligadas a áreas do mercado com renda média ou alta, que requeriam uma 

formação universitária. Isso conclui um recorte de classe do público que até então não havia 

sido apontado em outros documentos, apesar de poder ser pressuposto a partir de outros 

indícios, como a apresentação de filmes muitas vezes legendados em outros idiomas (como 

inglês e espanhol) ou até mesmo sem legendas; e os possíveis deslocamentos que esses 

espectadores faziam pela cidade. Tendo as sessões noturnas o maior número de espectadores, 

e muitas vezes sendo organizadas sessões à meia-noite, pressupõe-se que o público residia 

próximo ao MASP e arredores; ou possuía meios próprios de locomoção497. 

Através das mesmas fichas de assinatura preenchidas pelo público é possível ter uma 

noção desses deslocamentos. Entre os dados solicitados pelo questionário, estava o endereço 

do assinante. O levantamento dos endereços preenchidos nessas fichas possibilitou a 

elaboração dos mapas apresentados a seguir, que complementam e cruzam informações com 

os mapas das salas de cinema analisados anteriormente. A análise desses endereços 

georreferenciados dão uma dimensão acerca de onde residia o público da Mostra e aponta 

caminhos para se compreender qual foi o papel de influência na estabilização do território de 

cinefilia criado pelo festival.  

 
495 Ver o caso do Teatro Lira Paulistana em São Paulo e as cinefilias presentes no Rio de Janeiro e em Salvador 

nas décadas de 1960 e 1970. DYLAN, p. 24-27; PIRES, p. 115; e MELO (2018), p. 35-36. 
496A fala da cineasta foi proferida no debate “O Posicionamento da mulher latino-americana no mercado 

audiovisual”, realizado em 7 de outubro de 2016, no decorrer da Mostra Mulheres em Cena, realizada no Centro 

Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. Participava da mesa a cineasta venezuelana Mariana Rondón. 
497 O principal meio de transporte público na época era o ônibus, apesar de ser bastante precário e de não ter linhas 

noturnas. A linha de metrô que atravessa a Avenida Paulista (Linha 2: Verde) só seria inaugurada em 1991. 
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A maioria do público frequentador residia, de fato, em bairros próximos à Avenida 

Paulista, pertencentes ao chamado Centro expandido. Jardim Paulista, Bela Vista e 

Consolação são os distritos que concentram o maior número de espectadores, seguidos de 

perto por Pinheiros, Perdizes e parte do centro antigo, próximo à Praça da República. Isso 

fica visível no Mapa 3, que apresenta a menor escala, em que cada 1 centímetro representa 

uma distância de 250 metros. O perímetro é o mesmo utilizado nos dois primeiros mapas 

apresentados neste capítulo, quando foram abordados os espaços ocupados pelo festival. 

Somente nessa área estão georreferenciados 133 endereços indicados pelos assinantes da 

sexta edição da Mostra, o que representa mais de um terço do total. As residências dos 

assinantes estão indicadas em pontos menores, na cor vermelha; os pontos maiores e 

vermelhos-escuros são os endereços das salas participantes das oito primeiras Mostras. 

Com a grande concentração de pontos a poucas quadras das salas que abrigaram a 

sexta edição, principalmente do Auditório do MASP e do Teatro Maksoud Plaza, supõe-se 

que a maioria do público se deslocava a pé de sua casa até os locais de exibição, em um 

percurso de poucos minutos. Mesmo os pontos mais distantes ainda estão dentro de um 

perímetro cujo deslocamento não necessitava de longas viagens. As ruas residenciais que 

aparecem neste primeiro mapa pertencem a bairros de classe média alta, inseridos na lógica 

da migração dos centros de comércio e serviço das elites apontada por Flávio Villaça498. O 

fato de boa parte dos assinantes da Mostra residirem ali, atesta, mais uma vez, o perfil 

socioeconômico apontado nos gráficos apresentados anteriormente. 

No mapa seguinte (Mapa 4), ocorre um primeiro distanciamento na visualização. A 

escala agora apresenta uma área mais larga, em que cada centímetro representa uma distância 

de 400 metros. Nessa proporção, visualiza-se com maior abrangência a região conhecida 

como centro expandido, incluindo bairros como Alto de Pinheiros a oeste e Vila Mariana a 

sul. Percebe-se ainda uma predominância de residentes nesse perímetro, com um número 

expressivo de pontos vermelhos. A distância entre as residências e as salas do evento é maior 

que no mapa anterior, mas ainda assim pode ser compreendido como uma concentração 

próxima: se houvesse a necessidade de transporte particular para a realização do trajeto, esse 

percurso seria feito em pouco tempo. Esses bairros também são marcados pela moradia de 

famílias abastadas.  

 
498 Ver Nota 444. 
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Mapa 3: Salas participantes das oito primeiras edições da Mostra e endereço dos assinantes da sexta edição. Escala 1:25.000. Elaboração: Monaliza Caetano.  
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Mapa 4: Salas participantes das oito primeiras edições da Mostra e endereço dos assinantes da sexta edição. Escala 1:40.000. Elaboração: Monaliza Caetano. 
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A análise dos Mapas 3 e 4 demonstra que havia uma relação intrínseca entre o 

território de cinefilia da Mostra e os espaços de residência do público responsável pela 

sociabilidade do evento. Conforme fora observado no primeiro capítulo, o movimento das 

salas de cinema no decorrer do século XX acompanhou o deslocamento das áreas de 

comércio e serviço das elites para a região centro-sudoeste da capital paulista. Como pode 

ser observado nos mapas, a região que esses espaços de cinefilia ocupavam também era o 

espaço em que o público cinéfilo – de classe média, classe média alta e escolarizado – 

habitava. Próximos a universidades e a centros de trabalho, os espaços ocupados pela Mostra 

faziam parte do dia a dia da população que assistia aos filmes. 

Quanto menor é a aproximação geográfica, mais fica perceptível a concentração do 

público nessa região. O mapas seguintes apresentam respectivamente uma escala de 650 

metros e 1,6 quilômetro para cada centímetro; o primeiro dimensiona toda a região 

circunscrita entre as várzeas dos rios Pinheiros e Tietê, enquanto o segundo comporta quase 

a totalidade do território urbano da cidade (só não aparecem no georreferenciamento as 

periferias dos extremos das Zonas Leste, Norte e Sul). 

No Mapa 5 verifica-se que, para além do centro expandido, o número de 

frequentadores caía bastante. Ainda assim, bairros da Zona Sul, como Santo Amaro e Campo 

Belo, e da Zona Oeste, como Butantã e Morumbi, se destacam por abrigarem mais pontos 

que outras áreas da cidade. Isso pode se dar tanto pelas características sociais, afinal, trata-

se de bairros habitados pela elite de São Paulo, quanto por aspectos ligados à escolarização 

e profissão do público (no Butantã, por exemplo, localiza-se a Cidade Universitária, em que 

estão inseridas muitas das faculdades da Universidade de São Paulo). 

Já no Mapa 6 fica explícito que o público da Mostra ocupava uma área bastante 

circunscrita da capital. A predominância que os mapas anteriores já demonstravam aparece 

agora como uma concentração bastante díspar do resto da cidade. Salas e públicos da Mostra 

se localizavam na região centro-sudoeste de São Paulo, com poucas variações. Poucos 

pontos aparecem na Zona Norte: entre os bairros localizados a norte do Rio Tietê, como 

Santana, Vila Maria e Tucuruvi, é possível contar apenas dez endereços. Ainda menos 

espectadores residiam na Zona Leste, em que foram georreferenciados somente três 

endereços (cada um nos seguintes bairros: Mooca, Vila Prudente e Vila Matilde). A 

visualização em larga escala demonstra com clareza que o território habitado pelos cinéfilos 

do festival era muito próximo ao território de cinefilia criado pelo próprio evento. 
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Mapa 5: Salas participantes das oito primeiras edições da Mostra e endereço dos assinantes da sexta edição. Escala 1:65.000. Elaboração: Monaliza Caetano. 
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Mapa 6: Salas participantes das oito primeiras edições da Mostra e endereço dos assinantes da sexta edição. Escala 1:160.000. Elaboração: Monaliza Caetano.
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Os quatro mapas de público produzidos referem-se exclusivamente aos habitantes da 

cidade de São Paulo. Entre as mais de trezentas fichas assinadas, aparecem em raras ocasiões 

alguns outros municípios; cidades da região metropolitana, como São Bernardo do Campo e 

Osasco, e até do litoral, como Santos, chegaram a ser citadas nos questionários. O endereço 

mais longínquo que apareceu na catalogação foi do Rio de Janeiro499. Entretanto, os locais 

além da capital não chegam a 4% do total de endereços catalogados. 

Muitos dos endereços catalogados são repetidos, o que indica a participação de 

parentes e até vizinhos no evento.500 A sociabilidade cinéfila, como notada pelo relator do 

DEOPS501, se dava através de conversa entre amigos e colegas antes e depois das sessões. 

Para além dos conhecidos nas filas do evento, era natural que casais, familiares e amigos 

feitos em outras ocasiões assistissem aos filmes juntos.  

Quando analisadas as características geográficas dos espaços ocupados pela Mostra 

Internacional de Cinema de São Paulo, percebe-se uma relação com o desenvolvimento 

histórico da cidade. A Mostra, bem como os ciclos organizados anteriormente por Leon 

Cakoff no MASP, surgiu em um momento de arrefecimento das programações de filmes, 

mas floresceu em um território já marcado pela predominância de salas de cinema de arte e 

cineclubes. O despontar do festival foi fruto de um longo processo em que fez parte a 

valorização do cinema pelos museus (a partir da década de 1950) e a migração dos espaços 

de exibição da sétima arte na capital paulista (que perpassou as décadas seguintes). Ao 

mesmo tempo, o sucesso obtido pelo evento foi responsável por cravar a permanência dessa 

região como centro da sociabilidade cinéfila até o presente.  

Nas décadas seguintes, esse processo seria ainda mais consolidado com a atuação do 

próprio Leon Cakoff e de sua companheira, Renata de Almeida, ao se tornarem sócios de 

Adhemar de Oliveira em investimentos como o Grupo Espaço. Mas nas décadas de 1970 e 

1980, a relevância da Mostra em alicerçar este território de cinefilia se deu a partir de sua 

continuidade e crescimento exponencial que, em poucos anos, fez do evento uma referência. 

 
499 Em sua investigação sobre os festivais contemporâneos, Bianca Salles Pires conversou com cinéfilos de 

diferentes lugares do país que programam suas férias para poderem viajar exclusivamente para participar de eventos 

como a Mostra de São Paulo e o Festival do Rio. Fenômeno comum no presente, pode ter sido uma escolha que os 

participantes de fora da cidade de São Paulo tiveram em 1982. PIRES, Bianca Salles. Op. cit., p. 274. 
500 Um endereço no Alto de Pinheiros apareceu em seis fichas diferentes, preenchido por pessoas com o mesmo 

sobrenome. Em algumas ocasiões, aparecem como endereço o mesmo prédio, mas os assinantes são de 

apartamentos diferentes. 
501 3ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Relatório. Arquivo Público do Estado de São Paulo. 
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Além da imprensa especializada e das boas relações diplomáticas, o festival foi referendado 

pelo público, que esteve presente assiduamente a ponto de assinar credenciais que davam 

direito a conferência de todos os filmes em uma única edição. E, ao analisar as características 

socioeconômicas deste público, bem como os deslocamentos realizados para participar do 

festival, constata-se que a localização do evento influenciou em sua continuidade. 

Além de estar em um ponto fulcral do desenvolvimento econômico e cultural da 

cidade, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo estava perto das pessoas que tinham 

interesse em participar intensamente do evento. Assim, nascido no centro da Avenida 

Paulista e expandido para regiões próximas, o empreendimento de Cakoff não só se manteve, 

como se dilatou – em número de filmes exibidos, em número de países participantes, em 

público, em recepção na imprensa e em importância. O festival, destarte, criou uma relação 

intrínseca com a cidade, desenvolvendo uma noção particular de territorialidade. Através 

desses territórios consolidados, com mais de quatro décadas de existência, a Mostra alcançou 

uma longevidade rara em eventos do tipo organizados no Brasil.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A edição de 1984 da Mostra Internacional de Cinema aconteceu de forma 

independente, sem qualquer vínculo com o Museu de Arte de São Paulo. Mantendo sua 

premissa de enfrentamento à censura, o diretor do evento, Leon Cakoff, entrou em contato 

com um advogado da classe cinematográfica com atuação na liberação de filmes 

pornográficos. Através desse mecanismo, a Mostra conseguiu uma liminar da Justiça que 

desobrigava a submissão de seus filmes ao exame prévio do regime militar. Era o primeiro 

festival de cinema do país a ser realizado sem censura.  

No quinto dia do evento, entretanto, o mandado de segurança foi cassado e a Mostra 

foi fechada no meio de uma sessão que ocorria no Cine Metrópole. O festival ficou 

interditado por quatro dias, se tornando um escândalo na imprensa: o período final do regime 

militar ainda demonstrava sua repressão. Mas a Mostra, com o tamanho adquirido até então, 

acabou ganhando com a situação. No ano seguinte veio a liberação da censura prévia para 

festivais de cinema e de teatro; e a Mostra acabou sendo regularizada através de uma lei 

estadual cujo simbolismo era maior que a garantia prática da existência do evento. 

Essa digressão para além do período abordado na pesquisa serve para salientar o 

quanto a dinâmica da Mostra se modificou a partir de seu rompimento com o MASP. O 

festival continua realizando edições anuais, fazendo parte da economia da cidade de São 

Paulo, detendo reconhecimento nacional e internacional e enfrentando desafios, como a sua 

realização em meio à pandemia de Covid-19, comentada na introdução deste trabalho. Esse 

status conquistado, no entanto, se galvanizou a partir de suas sete primeiras edições, quando 

esteve sob o auspício do Museu de Arte de São Paulo. 

Esta dissertação intentou demonstrar as relações existentes entre seu objeto de estudo 

e a cidade onde se desenvolvera. Como visto, a Mostra surgiu em um espaço já marcado e 

dinamizado por diferentes acepções de cinema, que perfizeram o campo da exibição 

cinematográfica. Despontar na Avenida Paulista, em meados da década de 1970, refletia um 

processo de deslocamento de território iniciado anos antes, com a inauguração de salas de 

cinema de arte e cineclubes nos arredores da dobra geológica permeada de arranha-céus. 

Estar vinculada ao MASP também representava o fruto de um processo anterior, no qual o 

cinema se valorizou através da aprovação recebida pelos museus de arte moderna que 

despontaram no pós-guerra. Instituições presentes em São Paulo, como o próprio MASP, 
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desempenharam papel importante nesse processo e ajudaram a consolidar a territorialização 

da nascente cinefilia. 

Frente ao ineditismo do objeto de análise, abordou-se os primeiros anos da Mostra 

através de uma radiografia do evento. Nessa abordagem, o primeiro desafio foi mobilizar a 

vastidão do escopo documental levantado, que estava disponibilizado quase intactamente no 

Centro de Pesquisas do MASP. A monografia de conclusão de curso do autor já foi realizada 

através de parte dessa documentação, mas sua amplitude permitia outras possibilidades de 

pesquisa. Os dados levantados viabilizaram as análises presentes em toda dissertação, 

principalmente na segunda parte, quando se abordou mais detidamente o MASP e a Mostra. 

Esses dados possibilitaram, ainda, a realização de tabulações que se concretizaram em 

tabelas, gráficos e mapas. 

Outro desafio era se amparar em uma bibliografia que desse conta de propor 

abordagens teórico-metodológicas para se analisar tal objeto. Para tal, foram mobilizados 

textos interdisciplinares que delimitam e circunscrevem as possibilidades de se trabalhar 

com festivais de cinema como objetos de estudo acadêmico. Materiais de autoria provindas 

de diferentes locais do mundo permitiram tal delineamento; e o contato com pesquisas 

recentes que abordam festivais brasileiros enriqueceram ainda mais a análise. À vista dos 

resultados obtidos nesta pesquisa, o presente trabalho se insere nesse campo de crescente 

dinamismo.  

Outros textos mobilizados trataram da história do desenvolvimento dos espaços de 

cinema na cidade de São Paulo, dos conceitos concernentes às problematizações aqui 

propostas (como território, resistência cultural e cinefilia) e do trabalho de investigação a 

partir das críticas de cinema como possibilidade de análise. Tais bibliografias abriram muitas 

possibilidades de interpretação que se espera ter ampliado os resultados desta análise. 

Por fim, o uso de mapas e georreferencias insere este trabalho em uma área de 

investigações recente, que mobiliza a ciência histórica e os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG). O uso dessa ferramenta expandiu as possibilidades de análise, ao 

proporcionar uma visualização do território ocupado pela Mostra e seus assinantes. Com 

isso, esta pesquisa dilatou ainda mais suas vicissitudes interdisciplinares. O resultado obtido 

demonstrou o quanto o festival se relacionou com os espaços marcados pela cinefilia na 

cidade de São Paulo. 
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A análise documental ainda possibilitou outras perspectivas, para além do 

georreferenciamento. Na construção da pesquisa, fontes textuais e de outras naturezas 

puderam ser mobilizadas revelando os discursos defendidos por Leon Cakoff, tanto enquanto 

crítico de cinema na imprensa, quanto como organizador de uma mostra de cinema. Esses 

discursos potencializaram o alcance do evento, que adquiriu uma recepção positiva por parte 

do público e da imprensa e possibilitou a sua permanência, mesmo frente a diferentes 

obstáculos. 

Com essas diferentes e interdisciplinares abordagens, espera-se ter, assim como Leon 

Cakoff propusera na década de 1970, furado um bloqueio. A relevância da Mostra enquanto 

lugar de sociabilidades, de trocas culturais e circulação de ideias alçam o evento a um lugar 

de destaque. E pelo seu papel de destaque na história recente do país abre novas abordagens 

de análise sociais e históricas. Como a bibliografia de festivais de cinema aqui manejada 

revela, esses eventos requerem uma abordagem epistemológica flexível. Com essa 

flexibilidade, se compreende a história do cinema como mobilizadora de diferentes 

interpelações que vão além da análise fílmica. O estudo sobre a Mostra Internacional de 

Cinema, como visto, pode se conectar à história do regime militar brasileiro, à história da 

cidade de São Paulo, e a variáveis noções de antropologia social e estudos culturais.  

Furado o bloqueio, deve ser esclarecido que esta dissertação está longe de encerrar 

as possibilidades analíticas em torno desse objeto. Para as futuras investigações científicas 

acerca da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, fica o ensejo de que este trabalho 

possa contribuir de alguma forma. 
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ANEXO I - A incontrolável arte da subversão502 

A tese é de Amos Vogel, autor de «Film as a Subversive Art » (Random House, New 

York, 1974): o cinema é uma arte subversiva. A mais subversiva de todas as artes pois 

consegue ter um pouco de cada uma delas. 

Cinema é o depositário do inconsciente e o escape dos oprimidos neste acelerado século 

XX. Sem ele a loucura seria reprimida, certamente, com métodos mais violentos. Não haveria 

enfermarias suficientes para conter tantas frustrações entre o choque do real com o ideal. 

A subversão do cinema incomoda e provoca censura quando ele aproxima o ideal da 

realidade. Quando recusa representar o impossível apenas com personagens de exceção. 

Quando provoca a reativação dos sentidos. 

Ainda bem que o cinema existe. Sem o cinema ninguém ia poder fingir os estados de 

equilíbrio e normalidade. O cinema é a conquista e a colonização do universo inconsciente. 

Cada filme é como uma partícula que dá relevo e leitura do imenso mapa da mente. Não 

existem filmes bons ou filmes ruins. A questão é de paciente encaixe ou rejeição de sensações 

que nutrem o ego e resgatam os indivíduos das multidões. Os personagens da guerra surda, da 

competição e do impossível sucesso para todos, vivem seus próprios roteiros de heroísmos 

com muita imaginação. A única energia dominada pelos homens que é capaz de superar a 

velocidade da luz. O cinema renova bem esta energia. Sem ele qual seria o fim dos pobres de 

espírito? Sem ele como imaginar a matéria dos sentidos? 

A antologia, que sabor teria sem a distância das gerações seguintes? Entre pérolas e 

porcos, as vítimas da ignorância estão sempre entre as elites. O lixo delas é o alimento dos 

oprimidos. Todos os gêneros do cinema popular foram desprezados pelas elites. 

As elites, mesmo na qualidade criadora, nunca desfrutaram do sentido e do prazer da 

arte popular. As comédias, dramalhões, farsas, folhetins, pastelões produzidos em larga escala 

e com anarquia assustadora, a quem serviam senão às legiões de emigrantes no início do século 

norte-americano? Há estudiosos desse período que afirmam outros destinos para o cinema se 

ele não tivesse nascido mudo. Não existia expressão e identidade melhor para aquela massa 

de estrangeiros oprimidos pela disciplina do trabalho duro e pela língua desconhecida. As 

 
502 Texto integrante do projeto e livro homônimo O cinema segundo a crítica paulista. Ver: CAKOFF, Leon. 

A incontrolável arte da subversão. In: CAPUZZO, Heitor. O cinema segundo a crítica paulista. São Paulo: 

Nova Stella, 1986, p. 51-53. 
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grandes fortunas, os grandes estúdios e esta herança multicultural do cinema de Hollywood 

tomaria outros rumos se a primitiva produção de seus filmes falasse inglês de cara. A simples 

fórmula de lavar e purificar almas no escurinho do cinema tem o mesmo sentido de caça-

níqueis quanto o das máquinas reais de lavar roupa nos grandes centros urbanos dos Estados 

Unidos. Ambas funcionam com pequenas moedas e é improvável a repercussão de 

reclamações por tão pouco dinheiro perdido. A indignação por um filme ruim aumenta na 

proporção em que o dinheiro encurta. Ao contrário nada melhor do que um filme ruim para 

tomar o lugar de um outro ainda pior. 

A ética não rege estes conceitos assim como não interfere na maioria das relações do 

capital. Os cinemas populares viveriam vazios de fossem disciplinados por princípios éticos. 

Apenas um exemplo de cinema popular – o cine Marabá, no centro de São Paulo – serve para 

recapitular todo o processo que escapa ao controle das elites: cowboys, macites, monstros 

ingleses, corruptelas italianas de todo o jeito, erotismo nacional simulado, pornochanchadas, 

chanchadas, neo-chanchadas, sexo explícito ou implícito de origem nórdica, alemã, a 

violência, fetiches, sempre os fetiches para compensar os desajustes e desajustados. Se o 

cinema for descartado como fenômeno de massa, sem as alternativas desprezíveis em primeira 

análise, como sustentar a mentira do equilíbrio social? A história do cinema escreve-se pelo 

fenômeno da aceitação de cada gênero ou temática em cada país e cultura distinta. 

Fantasia-aventura, luxo-luxúria, paixão, guerra-paz, bandido-mocinho, beleza, 

riqueza, índios, negros, amarelos e outras minorias, ficção, futuro, passado, presente, mentiras 

sobretudo, terror, horror, seriados, tristeza, alegria, gosto, desgosto, moral, imoral, justo, 

injusto, livre, proibido, amigo, inimigo, profundo, superficial, agressivo, afetivo, claro, escuro, 

provocante, repulsivo, perfeito, imperfeito, cantado, falado, dançado ou calado (até rezado), 

de documento, sobretudo de documento; de fetiche e de sedução. O cinema já se permitiu de 

tudo. Arquitetou todas as estruturas possíveis do inconsciente. Faz lembrar e fez esquecer. E 

o mais incrível de tudo: provocou os vilões de todo o mundo, forçou os Estados a disciplinar 

a burocracia da vigilância; deu em censura e liberdade: a única maneira de satisfazer algum 

privilégio para as elites. O único jeito de tornar descartável hoje a provocação de ontem. O 

silêncio da noite pode ser o presságio do dia. O cinema inventou a terapia de grupo. Não vai 

ter louco para acabar com isso. No máximo vai ter louco com a coragem de aumentar ou 

diminuir a pressão da caldeira. Mas a subversão avança. Caso contrário por que será que é tão 

complicado exercer a criatividade com o cinema, em qualquer tempo, em qualquer lugar? 
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ANEXO II – Filmes exibidos nas oito primeiras edições da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo (1977-1984)503 

Filmes exibidos na primeira edição da Mostra, em 1977. 

Título lançado na Mostra Título original Países produtores Ano Metragem 

“25” “25” Moçambique 1977 Longa metragem 

A Guerra de Pacificação na Amazônia La Guerre de Pacification en Amazonie França 1977 Longa-metragem 

A Moça dos Cabelos Brancos Bái Máo Nǚ China 1977 Longa-metragem 

A Primeira Comunhão La Communion Solonnelle França 1977 Longa-metragem 

A Terra é Plana Jorden Er Flad  Dinamarca 1977 Longa-metragem 

Ajuricaba - Um Rebelde Da Amazônia Ajuricaba - Um Rebelde Da Amazônia Brasil 1977 Longa-metragem 

Arquitetura Coreana --- Coreia do Sul 1977 Curta-metragem 

Berta Berthe Bélgica 1977 Longa-metragem 

Brotos --- China 1977 Curta-metragem 

Diga Aí, Bahia Diga Aí, Bahia Brasil 1977 Curta-metragem 

 
503 As tabelas foram organizadas a partir das informações presentes no site da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e dos catálogos de cada edição. 
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Ecos de Um Verão Echos of a Summer EUA 1977 Longa-metragem 

Europa Nostra Europa Nostra Reino Unido 1977 Curta-metragem 

Guerras Camponesas 1573 Anno Domini 1573 Iugoslávia 1977 Longa-metragem 

J. A. Martin Fotógrafo J. A. Martin Photographe Canadá 1977 Longa metragem 

Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia Brasil 1977 Longa-metragem 

Nosso Próximo Assunto Predmeti Nasi Dliznji  Iugoslávia 1977 Curta-metragem 

O Enigma de Kaspar Hauser Kaspar Hauser Alemanha Ocidental 1977 Longa-metragem 

O Que É O Outono? Que Es El Outono? Argentina 1977 Longa-metragem 

Os Ciganos Vão Para o Céu Rada Y Luiky Zobar URSS 1977 Longa-metragem 

Os Demônios de Alcacer Kibir Os Demônios de Alcacer Kibir Portugal 1977 Longa-metragem 

Paulínia Pavlínka Tchecoslováquia 1977 Longa-metragem 

Wilson Grey Wilson Grey Brasil 1977 Curta-metragem 
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Filmes exibidos na segunda edição da Mostra, em 1978. 

Título lançado na Mostra Título original Países produtores Ano Metragem 

A Árvore dos Tamancos L`albero Degli Zoccoli  Itália 1978 Longa-metragem 

A Última Ceia La Ultima Ceia Cuba 1976 Longa-metragem 

A Grande Noite Le Grand Soir Suíça 1976 Longa-metragem 

A Pequena Ninfa do Mar Malß Morskß Vila  Tchecoslováquia 1975 Longa-metragem 

A Viagem Putovange Iugoslávia 1978 Curta-metragem 

Alice na Espanha das Maravilhas Alice en la España de las Maravillas Espanha 1978 Longa-metragem 

Aranha Matinal The Morning Spider Reino Unido 1978 Curta-metragem 

As Trutas Las Truchas Espanha 1978 Longa-metragem 

Ássia Assia 
URSS, Alemanha 

Oriental 
1977 Longa-metragem 

Avante, Defina Ispravi Se, Delfina  Iugoslávia 1978 Longa-metragem 

Borges Para Milhões Borges Para Millones Argentina 1978 Longa-metragem 

Branco e Preto em Cores La Victoire En Chantant França 1976 Longa-metragem 
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Calamidade Urgia Romênia 1978 Longa-metragem 

Chuquiago Chuquiago Bolívia 1977 Longa-metragem 

Con Amore Com Amore Polônia 1976 Longa-metragem 

Deus, Pátria, Autoridade Deus, Pátria, Autoridade Portugal 1975 Longa-metragem 

Duas Mulheres, Dois Destinos L’une Chante, L’autre Pas França 1976 Longa-metragem 

Equus Equus Reino Unido, EUA 1977 Longa-metragem 

Gamin Gamin Colômbia 1978 Longa-metragem 

Harlan County, Tragédia Americana Harlan County, U.S.A. EUA 1977 Longa-metragem 

Iaô Iaô Brasil 1978 Longa-metragem 

Koryo Celadon Koryo Celadon Coreia do Sul 1978 Curta-metragem 

Maestro Koko  Maestro Koko Iugoslávia 1978 Longa-metragem 

O Enterrador de Contos El Enterrador de Contos Venezuela 1978 Longa-metragem 

O Fosso Am Wassergraben Alemanha Oriental 1978 Longa-metragem 

Os Dias da Água Los Días del Agua Cuba 1971 Longa-metragem 

Os Mucker Os Mucker Brasil 1978 Longa-metragem 
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Paraíso Perdido Het Verloren Paradijs Bélgica 1978 Longa-metragem 

Rembrandt Fecit 1669 Rembrandt Fecit 1669 Holanda 1978 Longa-metragem 

Stroszek Stroszek Alemanha Ocidental 1977 Longa-metragem 

Testemunha Silenciosa The Silent Witness Reino Unido 1978 Curta-metragem 

Themroc Themroc França 1975 Longa-metragem 

Trás os Montes Trás os Montes Portugal 1976 Longa-metragem 

Um Estranho Papel Herkulesfurdoi Emlék  Hungria 1977 Longa-metragem 

Venha Dormir Lá em Casa Esta Noite La Stanza Del Vescovo Itália 1977 Longa-metragem 
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Filmes exibidos na terceira edição da Mostra, em 1979. 

Título lançado na Mostra Título original Países produtores Ano Metragem 

55 Irmãos Cincuenta y Cinco Hermanos Cuba 1978 Longa-metragem 

79 Primaveras 79 Primaveras Cuba 1967 Curta-metragem 

A Batalha do Chile: Parte I – A Insurreição 

da Burguesia 

La Batalla de Chile: La Insurrección de La 

Burguesia 

Venezuela, França, 

Cuba 

1975 Longa-metragem 

A Batalha do Chile: Parte II – O Golpe de 

Estado 

La Batalla de Chile: El Golpe de Estado Chile, Cuba, França 1977 Longa-metragem 

A Batalha do Chile: Parte III – O Poder 

Popular 

La Batalla de Chile: El Poder Popular Chile, Cuba, 

Venezuela 

1979 Longa-metragem 

A Doutrinação de Vera Angi Vera Hungria 1979 Longa-metragem 

A Empresa Perdoa Um Momento de 

Loucura 

La Empresa Perdona Un Momento de 

Loucura 

Venezuela 1978 Longa-metragem 

A Estratégia da Aranha La Strategia Del Ragno Itália 1970 Longa-metragem 

A Festa dos Loucos La Fiesta de Los Locos Espanha 1979 Curta-metragem 
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A Gaiola das Loucas La Cage Aux Folles França, Itália 1979 Longa-metragem 

Abril Tem 30 Dias Ein April hat 30 Tage Alemanha Oriental 1978 Longa-metragem 

Alambrista Alambrista! EUA 1978 Longa-metragem 

Alberto Por Quê? Albert Warum? Alemanha 

Ocidental 

1978 Longa-metragem 

Amor de Perdição Amor de Perdição Portugal 1978 Longa-metragem 

As Heroínas do Mal Les Héroines Du Mal França 1979 Longa-metragem 

As Sombras de um Verão Quente Stiny Horkáko Ltta Tchecoslováquia 1977 Longa-metragem 

Bandeira Rasgada Bandera Rota México 1979 Longa-metragem 

Bilbao Bilbao Espanha, Cuba 1978 Longa-metragem 

Black Jack Black Jack Inglaterra 1978 Longa-metragem 

Braços Cruzados, Máquinas Paradas Braços Cruzados, Máquinas Paradas Brasil 1978 Longa-metragem 

Camilo Torres, o Padre Guerrilheiro Camilo Torres, El Cura Guerrilheiro Colômbia 1978 Longa-metragem 

Elvis! Elvis! Elvis! Elvis! Suécia 1977 Longa-metragem 

Grito Fatal The Shout Inglaterra 1978 Longa-metragem 
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Hair Hair EUA 1979 Longa-metragem 

Herança Eterna Komungo Coreia do Sol 1979 Longa-metragem 

Julio Começa Julho Julio Comienza En Julio Chile 1978 Longa-metragem 

Kassbach, Um Vienense Pequeno Burguês Kassbach – Ein Portrat Áustria 1979 Longa-metragem 

Koko, o Gorila que Fala Koko, Le Gorile Qui Parle França 1978 Longa-metragem 

Memórias do Subdesenvolvimento Memorias Del Subdesarollo Cuba 1968 Longa-metragem 

Núpcias de Lama Vasa de Nocas Bélgica 1974 Longa-metragem 

O Amigo Americano Der Amerikanische Freund Alemanha 

Ocidental 

1977 Longa-metragem 

O Assassino de Pedraibes El Asesino de Pedraíbas Espanha 1978 Longa-metragem 

O Canto de Jimmie Blacksmith The Chant of Jimmie Blacksmith Austrália 1978 Longa-metragem 

O Império dos Sentidos Ai No Corrida Japão 1975 Longa-metragem 

O Museu do Louvre Le Museé du Louvre Japão 1975 Longa-metragem 

O Poder das Trevas El Poder de Las Tinieblas Argentina 1979 Longa-metragem 

Os Mortos De Morts Bélgica 1978 Longa-metragem 
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Quarto Com Vista Para o Mar Pokój Z Widokiem Na Morze Polônia 1978 Longa-metragem 

Renaldo e Clara Renaldo e Clara EUA 1978 Longa-metragem 

República Guarani República Guarani Brasil 1979 Longa-metragem 

Retrato de Teresa Retrato de Teresa Cuba 1979 Longa-metragem 

Satiemania Satiemania Iugoslávia 1979 Curta-metragem 

Semeio Vento em Minha Cidade Semeio Vento em Minha Cidade Chile 1979 Curta-metragem 

Soldados Soldados Espanha 1978 Longa-metragem 

Substantivo Substantivo Bélgica 1979 Curta-metragem 

Terra dos Índios Terra dos Índios Bélgica 1979 Longa-metragem 

Tesouros Culturais da Coreia Cultural Treasures of Korea Coreia do Sol 1979 Curta-metragem 

Torre Bela Torre Bela Portugal 1975 Longa-metragem 
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Filmes exibidos na quarta edição da Mostra, em 1980. 

Título lançado na Mostra Título original Países produtores Ano Metragem 

A Última Noite de Amor Ultima Noapte de Dragoste Romênia 1979 Longa-metragem 

A Cidade das Mulheres La Cittá Della Donne Itália 1980 Longa-metragem 

A Divina Emma Bozke Ema Tchecoslováquia 1979 Longa-metragem 

A Estrada da Vida A Estrada da Vida Brasil 1980 Longa-metragem 

A Estrada de Ferro Demir Yol Turquia 1979 Longa-metragem 

A Floresta das Bruxas Buyu Turquia 1979 Curta-metragem 

A Luta do Povo A Luta do Povo Brasil 1980 Média-metragem 

A Origem dos Andamentos A Origem dos Andamentos Brasil 1980 Curta-metragem 

Afundação Brasil Afundação Brasil Brasil 1979 Curta-metragem 

Além do Bem e do Mal Ai Di Là Del Bene E Del Male Itália 1977 Longa-metragem 

As Filhas do Domingo Vasárnapi Szulok Hungria 1980 Longa-metragem 

Bom Povo Português Bom Povo Português Portugal 1979 Longa-metragem 

Cicatrizes Cicatrizes Brasil 1980 Curta-metragem 
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Cinco Noites Piat Vetcherov URSS 1979 Longa-metragem 

Deixa Falar Deixa Falar Brasil 1979 Curta-metragem 

Dias Chuvosos Chang Ma Coreia do Sul 1979 Longa-metragem 

Distúrbios no Palácio Celestial Da nao tian gong China 1963 Longa-metragem 

E Assim Se Passam Os Dias na Terra Zamaljski Dani Taku Iugoslávia 1980 Longa-metragem 

Em Nome da Razão Em Nome da Razão Brasil 1980 Média-metragem 

Estranho Sorriso Estranho Sorriso Brasil 1979 Curta-metragem 

Eu Te Obrigo a Viver Ich Zwing Dich Zu Leban Alemanha Oriental 1978 Longa-metragem 

Flesh Flesh EUA 1968 Longa-metragem 

Heat Heat EUA 1971 Longa-metragem 

Incise Nº 5 Incise N. 5 Nicarágua 1980 Curta-metragem 

Invenção a Duas Vozes Invenção a Duas Vozes Brasil 1980 Curta-metragem 

Kampuchea – Morte e Ressurreição Kampuchea – Sterban Und Auferstehn Alemanha Oriental 1980 Longa-metragem 

Kilas, o Mau da Fita Kilas, o Mau da Fita Portugal 1979 Longa-metragem 

Mauala Mauala Cuba 1979 Longa-metragem 
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Manhã Submersa Manhã Submersa Portugal 1980 Longa-metragem 

Mueda – Memória e Massacre Mueda Moçambique 1978 Longa-metragem 

Número Dois Numèro Deux França 1975 Longa-metragem 

Nascido no Inverno Vinterboarn Dinamarca 1978 Longa-metragem 

Noticero Incine Nº 2 Noticero Incine Nº 2 Nicarágua 1980 Curta-metragem 

O Barão Slaegten Dinamarca 1978 Longa-metragem 

O Casamento de Maria Braun Die Ehe Maria Braun Alemanha Ocidental 1978 Longa-metragem 

O Homem Que Virou Suco O Homem Que Virou Suco Brasil 1980 Longa-metragem 

O Inferno Tão Temido El Infierno Tan Temido Argentina 1980 Longa-metragem 

O Mistério de Oberwald Il Mistero Di Oberwald Itália 1980 Longa-metragem 

O Sonho Não Acabou O Sonho Não Acabou Brasil 1980 Curta-metragem 

O Tambor de Lata Die Blechtrommal Alemanha Ocidental 1979 Longa-metragem 

Oro Oro Brasil 1980 Curta-metragem 

Os Maravilhosos Homens de Manivela Bajacni Muzi S Kikou Tchecoslováquia 1978 Longa-metragem 

Póstuma Cretan Póstuma Cretan Brasil 1980 Curta-metragem 
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Periferia Ocidental Anatoliki Periferia Grécia 1979 Longa-metragem 

Pesadelos Zmory Polônia 1979 Longa-metragem 

Por Que a Eritreia? Por Que a Eritreia? França, Tunísia 1979 Média-metragem 

Porto de Santos Porto de Santos Brasil 1979 Curta-metragem 

Quem Vai Viver e Quem Vai Morrer? Who Shail Live and Who Shail Die? EUA 1980 Longa-metragem 

Queridas Amigas Queridas Amigas Argentina 1979 Longa-metragem 

Recado de Chile Recado de Chile Chile 1979 Curta-metragem 

Reina a Paz no País Es Herracht Im Land Alemanha Ocidental 1975 Longa-metragem 

Salto No Vazio Sal Nel Vuoto Itália 1989 Longa-metragem 

Sanaúd (Voltaremos) Sanaúd (Voltaremos) Brasil 1980 Média-metragem 

Sete Vidas Sete Vidas Brasil 1979 Curta-metragem 

Seu Raimundo Seu Raimundo Brasil 1979 Curta-metragem 

Trash Trash EUA 1970 Longa-metragem 
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Filmes exibidos na quinta edição da Mostra, em 1981. 

Título lançado na Mostra Título original Países produtores Ano Metragem 

A Coroa de Petra Petrijin Venac Iugoslávia 1980 Longa-metragem 

A História de Paolozzi The Paolozzi Story Inglaterra 1981 Longa-metragem 

A Memória Fértil La Mémoire Fertile Bélgica, Holanda 1980 Longa-metragem 

A Pele La Pelle Itália, França 1981 Longa-metragem 

Alemanha Pálida Mãe Deutschland Bleiche Mutter Alemanha Ocidental 1981 Longa-metragem 

Always For Pleasure Always For Pleasure EUA 1978 Longa-metragem 

Amador Amator Polônia 1979 Longa-metragem 

Aníbal, um Carroceiro e Seus Marujos Aníbal, um Carroceiro e Seus Marujos Brasil 1980 Curta-metragem 

Bodas de Sangue Bodas de Sangre Espanha 1981 Longa-metragem 

Bongo Man Bongo Man Alemanha, Jamaica 1981 Longa-metragem 

Bruxelles Transit Bruxelles Transit Bélgica 1980 Longa-metragem 

Calígula Calígula EUA, Itália 1979 Longa-metragem 

Cha Cha Cha Cha Holanda 1980 Longa-metragem 

Chulas Fronteras Chulas Fronteras EUA 1977 Média-metragem 

Clara Crocodilo Clara Crocodilo Brasil 1981 Curta-metragem 

Del Mero Corazón Del Mero Corazón EUA 1979 Média-metragem 
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Em Defesa do Povo In Defense of People Irã 1981 Longa-metragem 

Em Observação Em Observação Holanda 1979 Longa-metragem 

Eu Sou Anna Magnani Io Sono Anna Magnani Bélgica 1974 Longa-metragem 

Gracias a La Vida Gracias a La Vida Finlândia 1980 Curta-metragem 

Guernica Arde Guernica Arde Espanha 1979 Curta-metragem 

Jânio a 24 Quadros Jânio a 24 Quadros Brasil 1981 Longa-metragem 

Los Viernes de la Eternidad Los Viernes de la Eternidad Argentina 1980 Longa-metragem 

Manelão, o Caçador de Orelhas Manelão, o Caçador de Orelhas Brasil 1981 Longa-metragem 

Maria da Luz Maria da Luz Brasil 1981 Curta-metragem 

Maria do Meu Coração Maria do Mi Corazon México 1980 Longa-metragem 

Melphisto Melphisto Hungria 1981 Longa-metragem 

Mil Beijinhos Elef Nishikot K'tanot Israel 1981 Longa-metragem 

Montenegro (ou Porcos e Pérolas) Montenegro eller Pärlor och svin Suécia 1981 Longa-metragem 

O Barco Está Cheio Das Boot Iat Voll Suíça 1981 Longa-metragem 

O Grotão O Grotão Brasil 1980 Curta-metragem 

O Homem de Ferro Czlowiak Z Zelaza Polônia 1981 Longa-metragem 

O Homem Descasado O Homem Descasado Brasil 1981 Curta-metragem 

O Homem Do Pau Brasil O Homem Do Pau Brasil Brasil 1981 Longa-metragem 

O Maestro Dyrygent Polônia 1979 Longa-metragem 
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O Mundo Pertence a Quem Levanta Cedo Dan Tüchtigan Gehört Die Walt Áustria, EUA 1981 Longa-metragem 

O Portal do Paraíso Heaven’s Gate EUA 1981 Longa-metragem 

O Tamanduá Taí – Ou Plus X + 85 B O Tamanduá Taí – Ou Plus X + 85 B Brasil 1978 Curta-metragem 

Oásis, o Milagre da Água Oasis, le miracle de l'eau Tunísia 1980 Curta-metragem 

Os Negócios da Companhia On Company Business EUA 1980 Longa-metragem 

Paulo Emílio Paulo Emílio Brasil 1981 Curta-metragem 

Peça Inacabada Para Piano Mecânico Neokonchannaya Pyesa Diya Makhanicheskogo 

Pianin 

URSS 1976 Longa-metragem 

Possessão Possession França 1981 Longa-metragem 

Quando as Montanhas Se Cobrem de Folhas 

Vermelhas 

Tang Huada, Yü Benzheng China 1979 Longa-metragem 

Que Viva México ¡Qué Viva Mexico! URSS 1979 Longa-metragem 

Rapsódia Berbere Berber Rhapsody Tunísia 1980 Curta-metragem 

Saló, os 120 Dias de Sodoma Saló o Le 120 Giornate Di Sodoma Itália 1975 Longa-metragem 

Salve Quem Puder (a Vida) Sauve Qui Paut (La Vie) França, Suíça 1980 Longa-metragem 

Sweet Movie Sweet Movie França, Canadá 1974 Longa-metragem 

Wilhelm Reich – Os Mistérios do Organismo WR Misterije Organizma França 1971 Longa-metragem 
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Filmes exibidos na sexta edição da Mostra, em 1982. 

Título lançado na Mostra Título original Países produtores Ano Metragem 

A Marca da Besta The Mark Of the Beast Holanda 1982 Longa-metragem 

A Morte de uma Terrorista Il Faut Tuer Birgitt Haas França 1981 Longa-metragem 

A Praça Do Diamante La Plaza Del Diamante Espanha 1982 Longa-metragem 

A Ratoeira Elippathayam Índia 1981 Longa-metragem 

A Vida é Bela A Vida é Bela Portugal 1981 Longa-metragem 

Aconteceu No Fim de Tokugawa Eejanaika Japão 1981 Longa-metragem 

Américas em Transição Americas In Transition EUA 1981 Média-metragem 

As Contas de um Rosário Paciorki Iednego Rózanca Polônia 1980 Longa-metragem 

Cecília Cecília Cuba 1982 Longa-metragem 

Cerro Corá Cerro Corá Paraguai 1979 Longa-metragem 

Choronopolis Choronopolis França 1982 Longa-metragem 

Ciao! Manhattan Ciao! Manhattan EUA 1967 Longa-metragem 

Complot Petrolero La Cabeza de Hidra Complot Petrolero La Cabeza de Hidra México 1982 Longa-metragem 

Coração de Fogo Tulipäa Finlândia 1981 Longa-metragem 

Dear Boys Dear Boys Holanda 1982 Longa-metragem 

Immacolata E Concretta Immacolata E Concretta Itália 1980 Longa-metragem 
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Minhas Armas Cospem... Flores Ta opla mou rihnoun louloudia Grécia 1982 Longa-metragem 

Mojado Power Mojado Power México 1981 Longa-metragem 

Moscou Não Acreditava em Lágrimas Moskva Slezam Ne Verit URSS 1980 Longa-metragem 

Neve Neige França 1981 Longa-metragem 

Noites Paraguayas Noites Paraguayas Brasil 1982 Longa-metragem 

Nossa Voz de Terra, Memória e Futuro Nouestra Voz de Tierra, Memoria y Futuro Colômbia 1982 Longa-metragem 

O Caso de Huaynay – Testemunho de Parte El Caso Huaynay – Testemonio de Parte Peru 1982 Longa-metragem 

O Diário de Seraphinta Serapitha’s Diary EUA 1982 Longa-metragem 

O Peso dos Sonhos Burden of Dreams EUA 1982 Longa-metragem 

O Santo e a Vedete O Santo e a Vedete Brasil 1981 Longa-metragem 

Os Doces Momentos do Passado Dulces Horas Espanha 1981 Longa-metragem 

Os Frutos da Paixão Les Fruits de La Passion França, Japão 1981 Longa-metragem 

Para Que Tu Possas Viver So That You Can Live Inglaterra 1976 Longa-metragem 

Passion Passion França 1982 Longa-metragem 

Plata Dulce Plata Dulce Argentina 1982 Longa-metragem 

Retalhos Postriziny Tchecoslováquia 1980 Longa-metragem 

Sem Anestesia Bez Znieczulenia Polônia 1978 Longa-metragem 

Somos? Somos? Argentina 1982 Longa-metragem 

Stalker Stalker URSS 1979 Média-metragem 
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Stiletto Stiletto EUA 1981 Longa-metragem 

Tempo Suspenco Megall Az Ido Hungria 1982 Longa-metragem 

Tortura Aathyachar Marathi Índia 1982 Longa-metragem 

Vida e Morte Liv og død Noruega 1980 Longa-metragem 

Visitante da Galáxia Gosti iz galaksije Iugoslávia 1982 Longa-metragem 

Você se Lembra de Dolly Bell? Sjećaš li se Dolly Bell? Iugoslávia 1981 Longa-metragem 

Yanzhi Yanzhi China 1980 Longa-metragem 

Yol Yol Turquia 1982 Longa-metragem 
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Filmes exibidos na sétima edição da Mostra, em 1983. 

Título lançado na Mostra Título original Países produtores Ano Metragem 

1000 Flores 1000 Flowers Sri Lanka 1983 Longa-metragem 

A Bunda da Gaby Gaby's Ass Suíça 1982 Curta-metragem 

A Cidade de Neon – Disco Satanica Neostadt – Disco Satanica Alemanha Ocidental 1982 Segmento de Longa-

metragem 

A Cidade de Neon – Enamorado, Prometido, 

Enterrado 

Neonstadt – Verkiebt, Verlobt, Brd Igt Alemanha Ocidental 1982 Segmento de Longa-

metragem 

A Cidade de Neon – Estrela Neonstadt – Star Alemanha Ocidental 1982 Segmento de Longa-

metragem 

A Cidade de Neon – Pantera Neuss Neonstadt – Panter Neuss Alemanha Ocidental 1982 Segmento de Longa-

metragem 

A Cidade de Neon – Running Blue Neonstadt – Running Blue Alemanha Ocidental 1982 Segmento de Longa-

metragem 

A Família Orozco La Familia Orozco Peru 1982 Longa-metragem 

A Ferrovia de Berlim Berliner Stadtbahnbilder Alemanha Ocidental 1982 Longa-metragem 

A Foto Que Percorre o Mundo Una foto recorre el mundo Cuba 1981 Curta-metragem 

A Próxima Vítima A Próxima Vítima Brasil 1983 Longa-metragem 

A Rosa dos Ventos La Rosa de Los Vientos Venezuela, Cuba, 

Espanha 

1983 Longa-metragem 
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A Verdadeira História de Aq Aq Zhang Zhan China 1983 Longa-metragem 

Agonia Agoniya URSS 1977 Longa-metragem 

Ana Ana Portugal 1982 Longa-metragem 

Anjo Anguelos Grécia 1982 Longa-metragem 

Ardente Paciência Ardiente Paciencia Alemanha Ocidental 1983 Longa-metragem 

As Servas do Bom Deus Les Servantes Du Bon Dieu Canadá 1983 Longa-metragem 

Casa de Cristal SklenènÝ Dúm Tchecoslováquia 1981 Longa-metragem 

Cavaleiros da Noite Nâchtliche Reiter Tchecoslováquia 1981 Longa-metragem 

Cavalo At Turquia 1982 Longa-metragem 

Concílio Amor Das Libeskonzil Alemanha Ocidental 1982 Longa-metragem 

Daniel Daniel EUA 1982 Longa-metragem 

Dar Uma de Louco Faire La Bête Suíça 1982 Curta-metragem 

Demônios no Jardim Demonios En El Jardin Espanha 1982 Longa-metragem 

Demônios no Paraíso Demons in Paradise Indonésia 1983 Curta-metragem 

Dentro e Fora Innen & Aussen Suíça 1983 Longa-metragem 

Dominó Domino Alemanha 1982 Longa-metragem 

Duplo Suicídio em Sonezaki Sonezaki Shinju Japão 1982 Longa-metragem 

El Tiovivo El Tiovivo Espanha 1981 Curta-metragem 

Enquanto Rodava O Filme Kur Xhirihej Nje Film Albânia 1981 Longa-metragem 
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Espera Me Muito Esperame Mucho Argentina 1983 Longa-metragem 

Freak Orlando Freak Orlando Alemanha Ocidental 1983 Longa-metragem 

Gestos e Fragmentos Gestos e Fragmentos Portugal 1982 Longa-metragem 

Idos Com O Vento Idos Com O Vento Brasil 1983 Curta-metragem 

Irezumi – O Espírito da Tatuagem Sekka Tomurai Zashi Japão 1981 Longa-metragem 

Lágrimas de Uma Moça O Lacrimê de Fata Romênia 1980 Longa-metragem 

Mataram Venâncio Flores Mataram a Venâncio Flores Uruguai 1982 Longa-metragem 

Max Linder – O Homem da Cartola L’homme Au Chapeau de Soie França 1983 Longa-metragem 

Miss Universo No Peru Miss Universo En El Peru Peru 1982 Média-metragem 

Monthy Python, O Sentido da Vida Monthy Python, The Meaning of Life Reino Unido, EUA 1983 Longa-metragem 

Nada Levarei Quando Morrer, Aqueles Que Me 

Devem, Cobrarei No Inferno 

Nada Levarei Quando Morrer, Aqueles Que Me 

Devem, Cobrarei No Inferno 

Brasil 1981 Curta-metragem 

O Coelho de Cinco Pernas Lepuri Me Pese Kembe Iugoslávia 1982 Longa-metragem 

O Cristal Encantado The Dark Crystal EUA 1982 Longa-metragem 

O Dinheiro L’argent França 1983 Longa-metragem 

O Filme dos Animais The Animals Film Reino Unido, EUA 1981 Longa-metragem 

O Mágico e O Delegado O Mágico e O Delegado Brasil 1983 Longa-metragem 

O Mundo de Gilbert e George The World of Gilbert & George Reino Unido 1982 Longa-metragem 

Onda Nova Onda Nova Brasil 1983 Longa-metragem 
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Povo da Lua, Povo do Sangue Povo da Lua, Povo do Sangue Brasil 1983 Média-metragem 

Pula Violeta Pula Violeta Brasil 1983 Curta-metragem 

Quero Viver Hocu Zivjeti Iugoslávia 1982 Longa-metragem 

Rua 42 Forty Deuce EUA 1982 Longa-metragem 

Sangue Puro Pura Sangre Colômbia 1982 Longa-metragem 

Sem Sombra do Pecado Sem Sombra do Pecado Portugal 1982 Longa-metragem 

Soliloque 2/ La Barbarie Soliloque 2/ La Barbarie Suíça 1983 Curta-metragem 

Sorriso de Um Homem Atormentado Ku Nao Reen de Xiao China 1983 Curta-metragem 

Tipos de Herois Type of Heroes Indonésia, China 1983 Longa-metragem 

Um Conto Popular Bhavni Bhavai Índia 1980 Curta-metragem 

Um Outro Jeito Egymásra Nézve Hungria 1981 Longa-metragem 

Um Outro Tempo, Um Outro Lugar Another Time, Another Place Reino Unido 1982 Longa-metragem 

Vidas Sem Rumo Outsiders EUA 1983 Longa-metragem 

Whitsongs Whitsongs Finlândia 1983 Média-metragem 
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Filmes exibidos na oitava edição da Mostra, em 1984. 

Título lançado na Mostra Título original Países produtores Ano Metragem 

A Árvore do Conhecimento The Tree of Knowledge Dinamarca 1981 Longa-metragem 

A Última Rodada Die Letzte Runde Áustria, Alemanha 1983 Longa-metragem 

A Fotografia La Photographie Bélgica 1984 Curta-metragem 

A Longa Viagem A Longa Viagem Brasil 1984 Média-metragem 

A Lua Na Sarjeta La Lune Dans La Caniveau França 1983 Longa-metragem 

A Pirata La Pirate França 1983 Longa-metragem 

A Sombra do Vulcão Under the Vulcano EUA, México 1984 Longa-metragem 

A Tomada do País de Sámi Mo Sámi Váldet Noruega 1983 Média-metragem 

A Veces Miro Mi Vida A Veces Miro Mi Vida Cuba 1982 Longa-metragem 

A Vida é um Romance La Vie Est Un Roman França 1983 Longa-metragem 

A Vizinha do Lado A Vizinha do Lado Portugal 1945 Longa-metragem 

Abrindo o Jogo: Histórias Seletas de Gays Sharing the Secret: Selected Gay Stories Canadá 1981 Longa-metragem 

Ala Arriba! Ala Arriba! Portugal 1942 Longa-metragem 

Amor de Perdição Amor de Perdição Portugal 1943 Longa-metragem 

Amore Tossico Amore Tossico Itália 1983 Longa-metragem 

Aniki Bóbó Aniki Bóbó Portugal 1942 Longa-metragem 
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Aos Nossos Amores A Nous Amours França 1983 Longa-metragem 

Camões Camões Portugal 1946 Longa-metragem 

Como um Clássico Foi Feito How The Myth Was Made EUA 1983 Longa-metragem 

Conduta Imprópria Improper Conduct França 1983 Longa-metragem 

Contigo o Mundo Me Distrai S Tebóu Ma Bavi Svét Tchecoslováquia 1982 Longa-metragem 

Coração em Chamas Glut Embera Suíça 1983 Longa-metragem 

Diva Diva França 1981 Longa-metragem 

Em Nome da Segurança Nacional Em Nome da Segurança Nacional Brasil 1984 Média-metragem 

Erendina Erendina França, México, 

Alemanha Ocidental 

1982 Longa-metragem 

Exu Pia, Coração de Macunaíma (Roteiros 

Mágicos do Heroy Pau Brasyl) 

Exu Pia, Coração de Macunaíma (Roteiros 

Mágicos do Heroy Pau Brasyl) 

Brasil 1984 Longa-metragem 

Fado Fado Portugal 1948 Longa-metragem 

Flamenco at 5:15 Flamenco at 5:15 Canadá 1983 Média-metragem 

Gueixa Yokiro Japão 1983 Longa-metragem 

Hammett Hammett EUA 1982 Longa-metragem 

Homem Ferido L’homme Blessé França 1983 Longa-metragem 

Ilha das Sereias Iles Des Sirènes Suíça 1982 Longa-metragem 

Inês de Castro Inês de Castro Portugal 1945 Longa-metragem 
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Jazz Man Jazzman URSS 1983 Longa-metragem 

João Ratão João Ratão Portugal 1940 Longa-metragem 

José do Telhado José do Telhado Portugal 1945 Longa-metragem 

Kamikaze 1989 Kamikaze 1989 Alemanha Ocidental 1982 Longa-metragem 

Koyaanisqatsi Koyaanisqatsi EUA 1982 Longa-metragem 

La Decision de Vencer La Decision de Vencer El Salvador 1981 Longa-metragem 

La Insurrección Cultural La Insurrección Cultural Nicarágua 1981 Média-metragem 

Le Tartuffe Le Tartuffe França 1984 Longa-metragem 

Les Mots Pour Le Dire Les Mots Pour Le Dire França 1983 Longa-metragem 

Lianna Lianna EUA 1983 Longa-metragem 

Liquid Sky Liquid Sky EUA 1983 Longa-metragem 

Lobos da Serra Lobos da Serra Portugal 1942 Longa-metragem 

Los Que Se Fueron Los Que Se Fueron Cuba 1981 Longa-metragem 

Mais Estranho Que o Paraíso Stranger Than Paradise EUA 1982 Média-metragem 

Metrópolis Metropolis Alemanha 1927 Longa-metragem 

Mortelle Randonnee Mortelle Randonnee França 1983 Longa-metragem 

Na Cidade Branca Dans La Ville Blanche França 1984 Longa-metragem 

Não É Fácil Criar Cavalos Pásla Kone Na Bétone Tchecoslováquia 1982 Longa-metragem 

Narciso e Psique Narcisz Es Psyche Hungria 1981 Longa-metragem 
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Nicarágua: No Pasaran Nicaragua: No Pasaran Austrália 1984 Longa-metragem 

Noites do Sertão Noites do Sertão Brasil 1984 Longa-metragem 

O Anjo L’angélus Bélgica 1983 Curta-metragem 

O Último Filme The Last Movie EUA 1971 Longa-metragem 

O Baile Ballando Ballando Itália, França, Argélia 1983 Longa-metragem 

O Cavalo de Ferro Le Chaval de Fer Bélgica 1983 Curta-metragem 

O Costa do Castelo O Costa do Castelo Portugal 1943 Longa-metragem 

O Esgoto L’Egôut Bélgica 1983 Curta-metragem 

O Estado Das Coisas The State of Things Alemanha Ocidental 1981 Longa-metragem 

O Leão Lionnarie Bélgica 1984 Curta-metragem 

O Pátio das Cantigas O Pátio das Cantigas Portugal 1942 Longa-metragem 

O Quarto Homem De Vierde Man Holanda 1983 Longa-metragem 

Os Eleitos The Right Stuff EUA 1983 Longa-metragem 

Out of the Blue Out of The Blue EUA 1980 Longa-metragem 

Pai Tirano Pai Tirano Portugal 1941 Longa-metragem 

Pauline na Praia Pauline À La Plage França 1983 Longa-metragem 

Pinkel Pinkel Holanda 1982 Longa-metragem 

Prenom Carmen Prenom Carmen França 1983 Longa-metragem 

Punks Punks Brasil 1984 Média-metragem 
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Quatro Numa Viagem Quatre À Voyager Bélgica 1984 Curta-metragem 

Roleta Chinesa Chinesisches Roulette Alemanha Ocidental 1976 Longa-metragem 

Romance em Família Family Romance EUA 1984 Longa-metragem 

Rua Cases Negres Rua Cases Negres França 1983 Longa-metragem 

Sem Rumo Drifting Israel 1983 Longa-metragem 

Serra Brava Serra Brava Portugal 1948 Longa-metragem 

Sete Retratos Seven Portraits EUA 1977 Longa-metragem 

Smithereens Smithereens EUA 1982 Curta-metragem 

Três Espelhos Três Espelhos Portugal 1947 Longa-metragem 

Um Amor de Swann Un Amour de Swann França 1983 Longa-metragem 

Um Domingo no Campo Un Dimanche à La Campagne França 1984 Longa-metragem 

Um Homem às Direitas Um Homem às Direitas Portugal 1945 Longa-metragem 

Vendaval Maravilhoso Vendaval Maravilhoso Portugal 1949 Longa-metragem 

Verão Assassino L’eté Mautrier França 1983 Longa-metragem 

Viagem a Cithera Taxidi Sta Cythera Grécia 1984 Longa-metragem 

Vivement Dimanche Vivement Dimanche França 1983 Longa-metragem 

 


