
MÊS DE NOVEMBRO 

5 de novembro – Dia do Cinema  

É sempre bom ter motivos para exaltar a sétima arte!  
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5 de novembro - Dia Mundial do Cinema 

A palavra cinema pode ser definida como 

movimento gravado, pois trata-se de uma 

abreviação de cinematógrafo. O termo 

"cine", de origem grega, significa 

movimento, e o sufixo "ágrafo", tem 

significado de gravar. 

  Ao cinema atribuiu-se o título de Sétima Arte, uma designação dada pelo 

italiano Ricciotto Canudo na obra Manifesto das Sete Artes, em 1912. 

 



5 de novembro 

 Para muitos cinéfilos dia 5 de 

novembro  é um tributo a 

Humberto Mauro, cineasta pioneiro 

do Cinema brasileiro! 

Existem duas datas que disputam  o Dia 

do Cinema Brasileiro! 



 Quem foi  Umberto Mauro 

 

  

Nascido na cidade de Volta Grande, MG, dois anos depois dos irmãos Lumière 

terem feito a primeira projeção pública de imagens em movimento com o 

cinematógrafo, Mauro construiu uma carreira de respeito a partir da década de 

1920, com longas como Brasa Dormida (1928), Lábios Sem beijos (1930), Ganga 

Bruta (1933) e O Descobrimento do Brasil (1936), além de ter produzido mais de 

300 curtas quando trabalhou no Instituto Nacional do Cinema Educativo 

(INCE) entre 36 e 64. 
 



 Quem foi  Umberto Mauro 

 

  

O filmete apresenta a divertida música popular homônima cantada pelo Trio Irakitan.  Na 

primeira parte do curta, vemos imagens bucólicas de uma rotina rural, simples e pura.  

Calmamente, Mauro observa com sua câmera o ensolarado ambiente com animais e 

pessoas em harmonia, como se buscasse a essência daquelas atividades. Há vida (os 

filhotes de cachorro; a gata amamentando) e há morte (o crânio do boi; o gato caçando o 

rato), as principais ideias que preparam o terreno para a segunda parte. 

 

Um de seus filmes  que merece destaque é A Velha a 

Fiar (1964). 



 
Assista:   https://vimeo.com/20520305 

 

ou  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=guDCeiVrO90  

 

Enquanto o simbólico fio da 
vida vai sendo formado em um 
processo sem fim (a velha em 
sua roca que nunca para de girar 
representa a passagem do 
tempo), os participantes passam 
por ciclos de superioridade e 
inferioridade, apenas para 
serem todos derrotados pela 
“inevitável” que sempre chega 
ao final. 

 

https://vimeo.com/20520305


  A Velha a Fiar   é uma joia do cinema brasileiro e chegou a ser considerado pelos 

críticos como um dos primeiros videoclipes do mundo. 

Por meio da montagem dinâmica e da aceleração gradativa do ritmo, Mauro prova 

que no ambiente das personagens a vida não passa de forma tão lenta assim. Após a 

velha (interpretada por Mateus Colaço, já que o diretor não conseguiu uma mulher 

para fazer o papel) ser incomodada pela mosca, inicia-se uma reação em cadeia em 

que o último sempre faz mal ao anterior.  

Vale destacar também a criatividade com que Mauro retrata as sequências, fazendo 

uso de ilustrações, stop-motion e cômicas aranhas, ratos e moscas de plástico, 

componentes que se distanciam do realismo da primeira parte e evidenciam a força 

do cinema como construção 



SOBRE O POETA DO MÊS 

CARLOS  DRUMMOND  DE  ANDRADE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pm3dI6qznms 

Carlos Drummond de Andrade por ele mesmo (Poemas) 

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pm3dI6qznms


CARLOS  DRUMMOND  DE  ANDRADE 

 

Poeta de Sete Faces é 

um documentário brasileiro de 

2002 sobre o poeta Carlos 

Drummond de Andrade, escrito e 

dirigido por Paulo Thiago. 

Vale a pena assistir... 

 

 

O POETA DE SETE FACES - 

Parte 1 - YouTube 

www.youtube.com › watch 

  

 

 



 

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 
        PAPO COM LUMIÈRE 

“Oi, Louis Lumière, que alegria falar com você 

através do tempo e dos seus filmes-relâmpago! 

Vou assistir agora, 89 anos depois, 

à saída dos operários do seu estúdio 

(que você modestamente chamava de fábrica) 

em Lyon Monplaisir para o prazer de todo mundo 

que mediante um franco de entrada, no subsolo do Salão 

Indiano do   Grand Café 

Curtia dez filmezinhos de 17 metros cada um. 

Maravilha! 

Vão saindo as mulheres de chapéus emplumados  

e bustos generosos, como para uma festa, 

mas vão para casa de subúrbio preparar o magro jantar de 

família, 

operárias da ilusão, que até hoje distribuem quimeras. 

................................... 

Obrigado, meu velho!” 

in Poesia Errante (1988)   Carlos Drummond de Andrade 

 

Assista https://www.youtube.com/watch?v=RP7OMTA4gOE 

 "A CHEGADA DE UM TREM NA ESTAÇÃO", IRMÃOS 

LUMIÉRE, 1895, O PRIMEIRO FILME DA HUMANIDADE. 

 



CARLOS  DRUMMOND  DE  ANDRADE 

Também não cantaremos 

provisoriamente o amor, 

pensaremos por muito tempo que a 

ausência é falta e tantas pedras 

encontraremos no meio do 

caminho e toda a poesia de 

Drummond nos servirá de alento, 

de respiro para entendermos o que 

nos cerca e o que nos serve de chão 

para pisar. 

 



olga.arantes @uol.com.br 

Aguardo contato dos CCLL e CCaLL , Domadoras e Leos interessados em 

criar uma Academia de Letras e Artes  no nossos Distrito. Poderemos resgatar 

como patronos nossos leões que já se foram e que não podem ser esquecidos  e 

divulgar  cultura, literatura e arte. 


