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RESUMO: O artigo tem o objetivo de documentar a existência do CINE 

FIBRA, inaugurado em 25 de abril de 2015, na Faculdade Integrada 

Brasil Amazônia (FIBRA), em parceria dessa Faculdade com a 

Associação de Críticos de Cinema do Estado do Pará (ACCPA); ressaltar 

que se configura como um cineclube; dizer da sua proposta cultural e de 

seu funcionamento; e relacionar a programação levada a efeito nos seus 

dois primeiros anos de funcionamento. 

 

Palavras-chave: Cine FIBRA. Cineclube. Ação cultural. 

 

Com o objetivo de alargar as atividades culturais promovidas pela 

instituição, a Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA), em 

parceria com a Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA), 

inaugurou no dia 25 de abril de 2015 o CINE FIBRA, configurado como 

cineclube. A FIBRA, com esse empreendimento, alarga seus horizontes 

como Instituição de Ensino Superior no afã de contribuir com a 

promoção da cultura à sociedade em geral. 

Na ocasião, compareceram, representando a ACCPA, seus 

integrantes Marco Antônio Moreira e Arnaldo Prado, que expuseram 

sobre o filme escolhido para a inauguração, o clássico “Quanto mais 

quente melhor”, e explicaram acerca do que seja um cineclube, quais 

seus fundamentos artístico-culturais e propósitos. 
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O CINE FIBRA, sendo um cineclube, constitui-se, assim, em 

mais um espaço em Belém, integrando-se aos demais cineclubes 

existentes, de promoção de filmes clássicos para um público restrito, que 

procura o cinema não apenas como entretenimento, mas também como 

arte, cujas projeções são geralmente seguidas de debates, e apresenta 

uma faceta política em defesa do cinema com fins não comerciais. 

Quanto a essa dimensão de um cineclube, ressaltam-se as palavras de 

Joelma Queiroz, coordenadora do projeto Cineclube Valmir Bispo, da 

UEPA, que muito bem esclarecem essa faceta de um cineclube: 

 

“cada cineclube representa um ponto de resistência ao 

trabalhar o cinema como arte dentro de um método 

educacional (O Liberal, Belém, 23 de março, 2017). 

 

Marco Antônio Moreira, em página do encarte Troppo, tece uma 

consideração muito interessante sobre cine clube que merece aqui ser 

destacada: 

 

“Exibição de filmes em cineclubes tem um processo 

democrático de debates de ideias a partir da interação do 

espectador. Desde os anos 20, com Louis Deellucx, esse 

processo [cineclube] tem evoluído e criado inúmeras 

possibilidade sobre a interpretação dos filmes, 

considerando o ato de ouvir/falar no debate como meio de 

aprendizado para todos os envolvidos. Tenho participado 

de vários debates em cineclubes há anos e percebo que o 

número reduzido de público para essas ações culturais não 

eliminou o interesse à participação de muitos cinéfilos, que 

têm muito que ensinar/aprender sobre o ato de 

analisar/interpretar um filme. (O Liberal, Belém, 19 de 

fevereiro de 2017). 
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O projeto propõe em sua programação exibir um filme 

geralmente por mês, no último sábado, exceto em julho, com entrada 

franca aos espectadores em geral, tanto internos quanto externos à 

FIBRA. Ao longo dos dois anos de existência, já exibiu 21 filmes, 

percorrendo vários gêneros: comédia, drama, musical, faroeste, conforme 

relacionados a seguir juntamente com suas respectivas linhas históricas: 

- “Quanto mais quente melhor” (25/04/2015), de Billy Wilder, 

com Jack Lemmon, Marilyn Monroe e Tony Curtis 

Linha histórica: Joe (Tony Curtis) e Jerry (Jack Lemmon) são 

músicos que tocam em um clube clandestino de Chicago, são dois 

endividados. Casualmente assistem a um massacre e o chefão dos 

criminosos Spats Colombo (George Raft) os descobre escondidos atrás 

de um automóvel. Ameaçados de morte, eles conseguem escapar. Para 

fugir do bandido, eles se infiltram em uma orquestra só de mulheres, em 

viagem para a Flórida. Claro, eles se apresentam disfarçados. Fazem 

amizade, em especial, com Sugar Kane Kowalczyk (Marilyn Monroe), 

cantora participante do grupo e com problemas com a dirigente da 

orquestra. 

 
 

http://www.imdb.com/character/ch0005491/?ref_=tt_cl_t1
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- “Uma noite na ópera” (30/05/2015): Título original: A Night 

atthe Opera País: EUA. Ano de produção: 1935. Tempo de duração: 96 

minutos Direção: Sam Wood. Roteiro: George S. 

KaufmaneMorrieRyskind de uma história de James Kevin McGuinness. 

Fotografia: Merritt B. Gerstad. Música: Herbert Stothart. Montagem: 

William LeVanway. Elenco: Groucho Marx, Chico Marx, Harpo Marx, 

Kitty Carlisle, Allan Jones, Walter King, Siegfried Rumann, Margaret 

Dumont. 

Linha da história: Otis B. Driftwood (Groucho Marx), um 

esperto e engraçado empresário, une-se a dois amigos gozadores, 

Fiorello (Chico Marx) e Tomasso(Harpo Marx), para ajudar um casal de 

namorados Rosa (Kitty Carlisle) e Ricardo (Allan Jones) a terem sucesso 

em um espetáculo de ópera enfrentando seus opositores em situações 

extravagantes e hilariantes. 

http://www.imdb.com/year/2009/?ref_=tt_ov_inf
http://www.imdb.com/name/nm0000697/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0442151/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0442151/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0753452/?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/character/ch0015669/?ref_=tt_cl_t1
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- “O Carteiro e o Poeta” (22/08/2015): Título Original: Il Postino. 

Ano: 1994. País: Itália/França/Bélgica. Tempo de duração: 108 min. 

Diretor: Michael Radford. Roteiro: Anna Pavignano, Michael Radford, 

FurioScarpelli, Giacomo Scarpelli e Massimo Troisi. História de 

FurioScarpelli e Giacomo Scarpelli em livre adaptação da novela “Il 

http://www.imdb.com/country/it?ref_=tt_dt_dt
http://www.imdb.com/country/fr?ref_=tt_dt_dt
http://www.imdb.com/country/be?ref_=tt_dt_dt
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Postinodi Neruda”. Elenco: Philippe Noiret, Massimo Troisi, Maria 

GraziaCucinotta, Renato Scarpa, Linda Moretti. 

Linha da história: Filme poético sobre a extremidade da poesia. 

MarioRuoppolo (Massimo Troisi) é um carteiro que, ao fazer amizade 

com o grande poeta chileno Pablo Neruda (então exilado político para a 

Itália), vira seu carteiro particular e acredita que ele pode se tornar seu 

cúmplice para conquistar o coração de uma donzela. Descobre, assim, a 

poesia que sempre existiu em si, assemelhando-se às descobertas de 

verdade pelos meios dialéticos de Sócrates-Platão. O filme se passa em 

uma ilha na costa italiana. Massimo Troisi, que morreu aos 41 anos, 

horas após o término das filmagens, não pôde ver o enorme 

reconhecimento mundial que o filme teve, com cinco indicações para o 

Oscar, incluindo Melhor Filme, Diretor e Ator, em 1995. 

 

 
 

http://www.imdb.com/name/nm0002029/?ref_=tt_ov_st
http://www.imdb.com/name/nm0002029/?ref_=tt_ov_st
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- “Vidas Secas” (12/09/2015): Ano: 1964. País: Brasil. Tempo de 

duração: 105 min. Diretor: Nelson Pereira dos Santos. Baseado na obra 

de Graciliano Ramos. Elenco: AtillaIorio, Maria Ribeiro. 

Linha da história: Uma família miserável tenta escapar da seca 

no sertão nordestino. Fabiano (Átila Iório), Sinhá Vitória (Maria 

Ribeiro), seus dois filhos e a cachorra Baleia vagam sem destino e já 

quase sem esperanças na busca de uma vida melhor. 

Adaptação da obra de Graciliano Ramos, “Vidas Secas” é 

considerado um dos maiores filmes do cinema brasileiro. A produção 

recebeu o Prêmio do OCIC e o prêmio dos cinemas de arte e foi indicado 

à Palma de Ouro no festival de Cannes de 1964. 

 

 
 

 

- “Cinema Paradiso” (12/09/2015): Ano 1989. País: Itália. Tempo 

de duração: 120 min. Diretor: Giuseppe Tornatore. Elenco: Philip Noiret, 

Salvatore Cascio, Jacques Perrin. 
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Linha da história: O garoto Totó vive num vilarejo no interior 

da Itália durante a Segunda Guerra. Sua principal diversão é passar as 

tardes no Cinema Paradiso fazendo companhia ao projecionista Alfredo, 

que o ensina a amar a Sétima Arte, mudando assim a sua vida para 

sempre. 

Destaque especial para a trilha sonora do maestro italiano Ennio 

Morricone. Vencedor do “Oscar” de melhor filme estrangeiro. 

 

 

 
 

 

- “Macunaíma” (28/11/2015): Ano 1969. País: Brasil. Tempo de 

duração: 110 min. Diretor: Joaquim Pedro de Andrade. Elenco: Grande 

Otelo, Paulo José, Dina Sfat, Jardel Filho. 

Linha da história: Baseado no romance homônimo de Mario de 

Andrade, o filme “Macunaíma” narra a metamorfose do herói preguiçoso 
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e sem caráter que nasce negro e se faz branco para emigrar da selva para 

a cidade.Ao longo de suas aventuras fantásticas Macunaíma e seus dois 

irmãos oferecem uma antologia abrangente do folclore brasileiro, 

misturando mitos antigos e situações atuais do homem no mundo das 

máquinas. “Macunaíma” foi premiado nos festivais Mar del Plata e 

Brasília (1969). 

Homenagem ao ator Grande Otelo. 
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- “A Felicidade não se compra” (19/11/2015): Ano 1946. País: 

EUA. Tempo de duração: 120 min. Diretor: Frank Capra. Elenco: James 

Stewart, Donna Reed. 

Linha da história: Em Bedford Falls, no Natal, George Bailey 

(James Stewart), que sempre ajudou a todos, pensa em se suicidar 

saltando de uma ponte, em razão das maquinações de Henry Potter 

(Lionel Barrymore), o homem mais rico da região. Mas tantas pessoas 

oram por ele que Clarence (Henry Travers), um anjo que espera há 220 

anos para ganhar asas é mandado à Terra para tentar fazer George mudar 

de idéia, demonstrando sua importância. 

 

 
 

 

- “Corações Enamorados” (30/01/2015): Homenagem aos 100 

anos do ator/cantor Frank Sinatra. Ano 1954. País: EUA. Tempo de 
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duração: 120 min. Diretor: Walter Lang. Elenco: Frank Sinatra, Doris 

Day. 

Linha da história: Juntamente com tia Jessie (Ethel Barrymore), 

o professor de música Gregory Tuttle (Robert Keith) vive com suas três 

filhas: Laurie (Doris Day), Fran (Dorothy Malone) e Amy (Elisabeth 

Fraser), que também apreciam música. Exatamente no dia em que vai 

haver um jantar para comemorar o noivado de Fran com Bob Neary 

(Alan Hale Jr.), Laurie conhece Alex Burke (Gig Young), que ela pensou 

ser um veterinário, pois esse fazia o parto de uma cadela. Alex é na 

verdade músico e, conversando com Laurie, consegue ser convidado para 

o jantar, já que o pai dele era amigo de Gregory. Alex fica morando na 

casa dos Tuttle enquanto compõe as canções de um musical. Acontece 

que as três filhas de Gregory se sentem atraídas por ele, principalmente 

Amy. Alex está realmente interessado em Laurie, mas algo acontece com 

a chegada de Barney Sloan (Frank Sinatra), um músico que vai ajudar 

Alex nos arranjos. 
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- “Piaf: um hino ao amor” (27/02/2016). Ano: 2007. País: França. 

Tempo de duração: 140 min. Diretor: Olivier Dahan. Elenco: Marion 

Cottilard. 

Linha da história: A vida de Edith Piaf (1915-1963) foi sempre 

uma batalha. Abandonada pela mãe foi criada pela avó, dona de um 

bordel na Normandia. Dos 3 aos 7 anos de idade fica cega, recuperando-

se milagrosamente. Mais tarde vive com o pai alcoólatra, a quem 

abandona aos 15 anos para cantar nas ruas de Paris. Em 1935 é 

descoberta por um dono de boate e neste mesmo ano grava seu primeiro 

disco. A vida sofrida é coroada com o sucesso internacional. Fama, 

dinheiro, amizades, mas também a constante vigilância da opinião 

pública. 

“Oscar” de melhor atriz em 2008. 
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- “O Terror das Mulheres” (19/03/2016). Ano: 1961. País: EUA. 

Tempo de duração: 95 min. Diretor: Jerry Lewis. Elenco: Jerry Lewis. 

Linha da história: Herbert H. Heebert (Jerry Lewis) é um rapaz 

vítima de um relacionamento que o deixou totalmente desiludido com 

relação às mulheres. Ironicamente ele consegue emprego justamente em 

uma pensão para mulheres, que está lotada de jovens atrizes. 
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- “Cantando na Chuva” (30/04/2015). Ano: 1952. País: EUA. 

Tempo de duração: 100 min. Diretor: Stanley Donen. Elenco: Gene 

Kelly, Debbie Reynolds, Donald O´Connor. 

Linha da história: Don Lockwood (Gene Kelly) e Lina Lamont 

(Jean Hagen) são dois dos astros mais famosos da época do cinema 

mudo em Hollywood. Seus filmes são um verdadeiro sucesso de público 

e as revistas inclusive apostam num relacionamento mais íntimo entre os 

dois, o que não existe na realidade. Mas uma novidade no mundo do 

cinema chega para mudar totalmente a situação de ambos no mundo da 

fama, o cinema falado, que logo se torna a nova moda entre os 

espectadores. Decidido a produzir um filme falado com o casal mais 

famoso do momento, Don e Lina precisam, entretanto, superar as 
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dificuldades do novo método de se fazer cinema, para conseguir manter a 

fama conquistada. 

 

 
 

- “Os Inocentes” (25/06/2015). Diretor: Jack Clayton - Elenco: 

Deborah Kerr 

Ano: 1961 - País: EUA - Tempo de duração: 100 min. 

Linha da história: Inglaterra. Era Vitoriana. Dois irmãos, Flora 

(Pamela Franklin) e Miles (Martin Stephens), moram com seu tio em 

uma antiga casa após ficarem órfãos. Os meninos são deixados aos 

cuidados da senhorita Giddens (Deborah Kerr), uma governanta muito 

competente, que ganha total liberdade de criação dos meninos. Porém, as 

duas crianças começam a serem possuídas por espíritos que habitavam a 

casa. Cabe a Giddens salvá-las e exorcizar os espíritos que rondam a 

casa. 
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- “Perfume de Mulher” (27/02/2015). Diretor: Dino Risi - Elenco: 

Vittorio Gassman - Ano: 1974 - País: Itália. 

Linha da história: Em uma viagem de uma semana, um cadete 

do exército acompanha Fausto (Vittorio Gassman), um irritado capitão 

cego, de Turim até Nápoles. Sem paciência para piedade, o capitão não 

aceita discordâncias e se comporta mal em público, sabendo apenas dar 

ordens. Em Nápoles, ele encontra um tenente cego com a qual conversa 

sobre seguir em frente. No local, ele também encontra com Sara 

(Agostina Belli), que é apaixonada por Fausto, mas é tratada cruelmente 

por ele, uma mulher que tenta acalmar seu coração. 
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- “Conrack (10/09/2015). Diretor: Martin Ritt - Elenco: John 

Voight - Ano: 1974 - País: EUA. 

Linha da história: Ilha de Yamacraw, Carolina do Sul, março de 

1969. O branco Pat Conroy, que no passado fora racista, chega para ser 

professor numa escola que tem como alunos crianças negras pobres. 

Toda a ilha é habitada por negros pobres, com exceção de um 

comerciante, que tem um pequeno negócio. A srª. Scott, a diretora da 

"escola", só o chama de Patroy e os alunos, de Conrack. Não conseguem 
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dizer Conroy, pois, vivendo em isolamento, criaram seu idioma próprio. 

Eles são analfabetos, não conseguem contar e nem sabem em qual país 

vivem. Pat tenta trazer uma educação de melhor nível, mas o primeiro 

obstáculo é a srª. Scott, pois chama os alunos de lentos e preguiçosos, 

acabando com a autoestima deles. Além disto, ela crê que a única forma 

de educá-los é no chicote. Pat responde jogando fora o livro de regras e 

lições pedagógicas. Os estudantes respondem avidamente quando ele 

toca música clássica, lhes mostra filmes, lhes ensina a nadar e explica a 

importância de escovar os dentes. Porém o chefe de Pat, o sr. Skeffington 

(Hume Cronyn), que mora numa cidade próxima, está insatisfeito com os 

métodos de Pat. 
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- “Justiça para todos” (29/10/2015). Diretor: Norman Jewison. - 

Elenco: Al Pacino - Ano: 1979 - País: EUA. 

Linha da história: Arthur Kirkland (Al Pacino) é um advogado 

idealista que já teve vários desentendimentos (inclusive já foi preso por 

desacato) com Fleming (John Forsythe), um inflexível juiz. Arthur 

recebe com surpresa a notícia de que o magistrado foi preso, acusado de 

estupro, e ironicamente Fleming quer ser defendido por ele, pois como 

todos sabem da rivalidade que existe entre os dois Kirkland só o 

defenderia se tivesse certeza da sua inocência. Em retribuição, Fleming 

promete rever um caso no qual Arthur tenta pôr em liberdade um cliente 

inocente (Thomas G. Waites), que está preso há dezoito meses. 
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- “Sonho do Passado” (26/11/2016). Direção:John G. Avildsen 

Elenco:Jack Lemmon, Jack Gilford, Thayer 

David.Gênero:DramaNacionalidade:EUA. 

Linha da história: Na vida do empresário Harry Stoner (Jack 

Lemmon), que enfrenta problemas particulares e profissionais, um dia 

sua tensão é tanta que propõe ao seu sócio, Phil Greene (Jack Gilford), 

que contrate um incendiário para receberem um seguro de US$ 100 mil. 

 

 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-14260/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-3326/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-67851/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-23917/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-23917/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/genero-13008/
http://www.adorocinema.com/filmes/todos-filmes/notas-espectadores/pais-5002/
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- “Quero Viver” (17/12/2016). Diretor: Robert Wise.Elenco: 

Susan Hayward. Ano: 1958. País: EUA. 

Linha da história: Um crime acontece: uma senhora viúva é 

morta. Dois homens são presos acusados de serem os responsáveis pelo 

crime. Para eles, foi Barbara Graham quem os denunciou. Ela é uma 

mulher socialmente mal vista por ser boemia e por já ter cometido alguns 

pequenos crimes. Eles, por vingança, culpam-na pelo assassinato. 

Barbara é condenada à pena de morte e agora está desesperada tentando 

salvar a sua vida. 
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- "De-Lovely: Vidas e Amores de Cole Porter"/2003 

(20/01/2017). Diretor: Jonathan Pryce. Elenco: Kevin Kline. Ano: 

(2003). País: EUA 

Linha da história: De-lovely- Vida e amores de Cole Porter é 

um retrato musical original de um dos maiores compositores do mundo, 

o americano Cole Porter, recheado por suas inesquecíveis canções. No 

filme, Porter revê sua vida como se fosse um de seus espetaculares 

shows, com pessoas e acontecimentos de sua vida tornando-se as estrelas 

da ação que se passa no palco. Por meio de sucessos como “Night and 

Day”, “It’s De-lovely”, e “In the still ofthenight”, seu elegante passado 

cheio de excessos vem à tona - incluindo seu profundo e complicado 

relacionamento com sua esposa, Linda Lee Porter. Altamente estilizado 
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no seu visual e muito musical, De-lovely - Vida e amores de Cole Porter 

cobre quase 40 anos, indo de Paris a Veneza e a New York e inclui mais 

de 30 canções de Cole Porter. É a história única e eterna de um homem 

que escreveu algumas das canções mais queridas e duradouras do século 

20. Por meio de sua música, Cole buscava o verdadeiro significado do 

amor em sua vida, quando na realidade este estava ao seu lado o tempo 

todo. 
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- “Sinfonia de Paris” (18/02/2017). Diretor: Vincent Minelli. 

Elenco: Gene Kelly 

Ano: 1951. Tempo de duração: 113 min. 

Linha da história: Jerry Mulligan (Gene Kelly) é um pintor 

norte-americano que tenta a sorte grande na charmosa e imortal Paris. 

Jerry tem seu talento "descoberto" por uma rica mulher, que tem muito 

mais interesses em Jerry do que apenas em seus quadros. Ao mesmo 

tempo, ele se apaixona por Lise (Leslie Caron), uma jovem 

comprometida francesa.  

Vencedor de 6 Oscars: Melhor Filme, Direção de Arte, 

Fotografia, Roteiro Original, Trilha Sonora e Figurino. 

 

 
 

- “Os Brutos também Amam” (18/03/2017). Diretor: George 

Stevens - Elenco: Alan Ladd - Ano: 1953 - País: EUA 

Linha da história: Um enigmático pistoleiro, que resolveu 

mudar de vida, dirige-se para uma pequena cidade do Wyoming na 
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esperança de viver uma vida tranquila trabalhando no campo. Contudo 

ele acaba tendo de voltar a usar sua pistola para defender os moradores 

de um ganancioso barão do gado. 

Indicado para 06 “Oscars” – filme, diretor, roteiro, ator 

coadjuvante (Brandon De Wilde e Jack Palance), fotografia em cores. 

Vencedor do “Oscar” de melhor fotografia em cores. 

 

 
 

Avalia-se que, depois de passados dois anos da criação do CINE 

FIBRA, a parceria da Faculdade com a ACCPA se vê consolidada pelo 
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resultado positivo da missão cultural-educacional que abraçaram tanto 

pelo público restrito e cativo que já amealhou, mesmo que seja de 

pessoas mais externas à FIBRA, quanto pelo reconhecimento da 

sociedade em geral de suas propostas em promover cultura em nosso 

estado. Dar continuidade a esse empreendimento só engrandecerá cada 

vez mais ambas as entidades. 

  


