FOLHA DE ROSTO

EXPEDIENTE
Reitor
Paulo Ivo Koehntopp
Vice-Reitor
Wilmar Anderle
Pró-Reitora de Ensino
Ilanil Coelho
Pró-Reitora de Pesquisa e
Pós-Graduação
Sandra Aparecida Furlan
Pró-Reitora de Extensão e
Assuntos Comunitários
Therezinha Maria Novais de Oliveira
Pró-Reitor de Administração
Martinho Exterkoetter

PRODUÇÃO EDITORIAL
Editora Univille
Coordenação geral
Reny Hernandes
Revisão
Nielson Ribeiro Modro
Capa e diagramação
Rafael Sell da Silva
Imagem dos cartazes
Material de divulgação
Logo cineducação
Roy R. W. Schulemburg
Impressão
Nova Letra Gráfica e Editora
Tiragem
2000 exemplares

Reservados todos os direitos de publicação em língua portuguesa à EDITORA UNIVILLE.
Campus Universitário, s/nº – Caixa Postal 246 – Bom Retiro
CEP 89201-972 – Joinville – SC – Brasil
Telefones: (47) 3461-9110 / 3461-9141 – Fax: (47) 3461-9027
e-mail: editora@univille.edu.br

ISBN: 85-87977-36-9
Catalogação na fonte pela Biblioteca Universitária da Univille

AGRADECIMENTOS
À Pró-reitoria de Extensão e à UNIVILLE
por acreditarem no projeto Cineducação.
Graziela Cária Maciel, sempre.
Aos já não mais acadêmicos
Luís R. de Vargas Valério e Roy R. W. Schulemburg.
A todos que direta ou indiretamente
contribuíram, inclusive você.

Sumário

CINEDUCAÇÃO 2:
usando o cinema na sala de aula ........................................................................................

7

FILMES SUGERIDOS ................................................ 15
BÔNUS
Um filme clássico, imortal, atualíssimo e imperdível ........................................................

121

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................... 125

O USO DE FILMES EM SALA DE AULA
Cineducação: o Projeto
A idéia de utilizar filmes como recurso didático é bastante antiga e
acompanha as quase duas décadas de experiência profissional, durante as
quais não foram poucas as mudanças que ocorreram em termos
tecnológicos. Dentre elas, a possibilidade de utilizar recursos multimídia
em sala de aula foi sem dúvida a principal. Atualmente, praticamente em
qualquer escola é realidade o uso do computador, a internet, o vídeo/
DVD, e suas possibilidades. O problema não é tanto o acesso a esses
recursos mas sim um despreparo bastante grande por parte de alguns
professores no uso dos recursos de que dispõem.
Foi a partir desta constatação que surgiu em 2002 a idéia de ofertar
uma disciplina eletiva no curso de Letras da UNIVILLE: Literatura e Cinema.
A princípio tratava-se de uma disciplina optativa, ofertada aos alunos e
caso fosse fechada alguma turma seria então viabilizada. Em 2003 formouse uma turma e o trabalho foi principalmente voltado para a análise de
aspectos de produção cinematográfica, crítica e a ligação entre cinema e
literatura, como por exemplo as adaptações literárias. Um dos trabalhos
desenvolvidos na parte final do curso era a busca por filmes que pudessem
ser utilizados em sala de aula com finalidade didática, fosse para introduzir,
explicitar ou complementar algum assunto que por ventura viesse a ser
trabalhado com os alunos.
Em julho de 2003, surgiu a idéia de realizar um projeto de um site
na internet que disponibilizasse estas informações. O acadêmico Luís R.
de Vargas Valério, ao realizar as buscas por filmes e não achar material
disponível de qualidade e em quantidade suficiente, sugeriu o que viria a
se transformar no Cineducação. O projeto, apresentado no final de 2003,
teve aprovação e em sua primeira etapa, ocorrida durante o ano de 2004,
teve a busca por filmes e a disponibilização das pesquisas realizadas num
site, desenvolvido pelo acadêmico de design Roy R. W. Schulemburg.
No final de 2004 foi ao ar a primeira versão do Cineducação, ainda
disponibilizado para usuários específicos, para em seguida, já no início de
2005, ser então disponibilizado para todo e qualquer usuário que tenha
interesse no assunto.
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Seu enfoque inicial foi quanto a conteúdos das disciplinas de literatura
e história, e já num momento posterior, o objetivo foi o de ampliar ainda
mais a gama de possibilidades didáticas, sugerindo filmes que possam ser
utilizados em aulas de variadas disciplinas, proporcionando ainda uma
possibilidade de interação entre os vários e diferentes campos de
conhecimento.
Acreditamos que ainda há possibilidade de ampliar em muito o
trabalho até aqui realizado, já que, quando se pesquisa na internet a respeito
de sites didáticos, há ainda um número pequeno de trabalhos que
colaboram nesse sentido. Também ressaltamos que o uso de recursos
como o vídeo/DVD em sala de aula é ainda muito pouco explorado pelos
professores. Desta forma, pode-se continuar a tentativa de colaborar para
a busca por uma educação mais consistente, tendo como conseqüência
natural a sociedade poder contar com professores melhores preparados
para a sala de aula, independente de seu ramo de conhecimento.
No final de 2005 foi publicado o livro Cineducação: Usando o
cinema na sala de aula, então com 39 filmes, que foram resultado das
pesquisas feitas em 2004 e 2005. Agora, em 2006, você tem em mãos o resultado
de mais um ano de pesquisas, concretizados em 51 filmes. Bom proveito.
Os usos mais comuns
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Há uma verdade que não pode ser negada: a cada dia se usa mais
o cinema na sala de aula. A questão não é quanto a ser utilizado ou não
este recurso, mas sim se a sua utilização é feita de forma eficiente ou não.
Por experiência pode ser afirmado que há algumas formas equivocadas
quanto à sua utilização. As principais são geralmente por desconhecimento
ou falta de um maior rigor quanto ao critério adotado.
Via de regra há o vídeo tapa-buraco, utilizado em qualquer escola
na eventual falta de um professor. Não foram poucas as vezes que foi
vivenciada esta situação. Falta o professor da disciplina e vai um outro
qualquer, que esteja na sua “janela”, tomar conta da turma. Agrava-se o
fato se for considerado que também como regra há uma parca videoteca,
que já foi exaustivamente utilizada em outras inúmeras situações idênticas,
ou seja, o filme, invariavelmente foi visto (mais de uma vez, diga-se de
passagem) pelos alunos que, mais que certo, não querem revê-lo apenas
para poder preencher o tempo.

Há também a situação em que se passa o filme sem que haja
objetivo algum que não o da diversão. Também são incontáveis as vezes
em que foram pedidas sugestões de filmes para serem utilizados em alguma
semana disso ou daquilo, evento esse ou aquele, e cujo propósito é apenas
o de “passar um filme legal para os alunos se divertirem”. Cai-se no vazio
e perde-se uma excelente oportunidade de utilizar um tempo, sempre
valioso, com um filme divertido, que preencha o tempo, sirva como
distração, entre na programação do evento mas que também venha a ser
posteriormente discutido, tendo alguma finalidade didaticamente
interessante.
Outra situação é a do professor que quer ser o inovador, o
verdadeiro show, e descobre que os filmes são um recurso atrativo e
geralmente muito bem aceito pelos alunos. O gosto da novidade, da
inovação em relação às aulas cuspe-e-giz, faz com que esse professor utilize
o recurso em excesso. Assim como uma criança que ganha um brinquedo
novo e não quer largá-lo nem para comer ou dormir, assim é esse professor
que passa a utilizar os filmes (ou qualquer outro recurso) a todo o
momento. Assim como tudo na vida, o excesso também não é bom. A
novidade perde o sabor muito rápido caso seja utilizada em excesso, e
principalmente se for sem critérios.
Muito próximo disso é o professor que utiliza o vídeo como
substituto de suas aulas. Em vez de dar a aula, coloca o vídeo e espera que
o mesmo dê conta do conteúdo sozinho. Acredita que o vídeo fale por si
mesmo e que não é necessário mais nada. Sua função passa a ser um mero
passador de vídeos. Aqui tem o conteúdo necessário e basta, acredita ele.
Também há aquelas situações comuns em final de bimestre por
exemplo. Acabaram-se os conteúdos, ainda há uma carga horária a ser
cumprida, e fica a pergunta do professor: o que fazer? A saída (que como
dito acima é interessante, inovadora, agradável e que serve para ocupar
este espaço) geralmente é programar um filme. Usa-se o popular encherlingüiça. Passa-se o filme e não se tem qualquer objetivo em relação ao
mesmo que não seja ocupar as aulas finais com alguma coisa interessante
e que mantenha os alunos calmos o suficiente para que a sala continue
intacta.
Por fim há aqueles professores que não utilizam o vídeo como um
recurso auxiliar por encontrar defeitos em todo e qualquer vídeo. Um é
falho enquanto conteúdo, outro enquanto aspecto visual, outro enquanto
técnica, outro enquanto aprofundamento de temas, enfim, há uma ressalva,
ou mais, em relação a qualquer vídeo que se deseje utilizar. É o professor
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que espera o dia em que tenha o vídeo perfeito, irreparável. Geralmente
trata-se de um subterfúgio para esconder a própria inépcia ou falta de vontade
de utilizar os vídeos como complementação dos conteúdos estudados.
Seja qual for o seu perfil, deve-se considerar que o vídeo pode, e
deve, ser utilizado, porém de forma racional, com critérios e nunca como
um substituto das aulas, do professor ou do conteúdo. Trata-se de um
recurso auxiliar, complementar, e deve ser trabalhado como tal.
Cuidados que devem existir

12

Quando se trata de escolher um filme deve-se considerar que
qualquer filme pode ser utilizado com a finalidade de uma posterior
discussão, porém há filmes mais adequados e mais indicados para públicos
específicos.
Um dos maiores problemas na escolha de um filme é diretamente
relacionado à censura do mesmo. Por vezes alguma cena que contenha
nudez (ainda que muito sutil), violência (mesmo que menor que o que
vemos nos jornais diários), palavras de baixo calão (até aquelas que sejam
conhecidas e utilizadas por todos que estejam vendo ao filme) e coisas do
gênero podem gerar transtornos significativos caso não haja um trabalho
adequado de preparo em relação ao filme. Acredite, uma cena dessas,
ainda que contenha apenas um minuto, pode ser a que mais será lembrada
em um filme de 150 minutos. Assim, é necessário, sempre, assistir
anteriormente ao filme, selecionar o que será trabalhado, e, previamente
alertar e preparar o público para o que será assistido. Portanto a regra é:
adequar filmes a espectadores que tenham o discernimento e maturidade
adequada aos mesmos. Desta forma serão evitados maiores inconvenientes
posteriores.
Outro cuidado que deve existir é com relação à veracidade das
obras. Todos os filmes são apenas uma representação do real, trata-se da
realidade transposta para a imagem pelo ponto de vista de algumas pessoas
que o realizam, e mesmo os filmes que se propõem a realizar um resgate
histórico fiel, caso dos documentários, possuem sempre uma visão
segmentada. Assim, os filmes são uma base representativa para poder ser
analisada a realidade, e nunca devem ser vistos como representantes fiéis
de fatos e acontecimentos, por mais verossímeis que sejam.

Uma pergunta que sempre é feita, constantemente, diz respeito
quanto ao uso dos filmes utilizando-os em sua forma integral ou
selecionando alguns trechos e passando apenas o que foi previamente
selecionado. Trata-se de uma questão complexa por vários motivos, entre
eles qual seu objetivo final e qual sua disponibilidade de tempo.
Particularmente fica a defesa quanto a passar a versão integral do filme, já
que se forem utilizados apenas trechos, por mais significativos que sejam,
acaba-se por perder muito enquanto contexto.
A questão de tempo é também fator preponderante. Um curtametragem pode ser utilizado/visto a qualquer momento e sem maiores
transtornos, enquanto que um filme de longa metragem, por vezes, fica
inviabilizado por não se ter tempo disponível para o mesmo. Planejar
adequadamente o que será trabalhado, e qual o tempo disponível é
essencial para uma atividade produtiva. Se necessário, estabelecer parcerias
com outros professores, ou solicitar que o filme seja assistido em outra
oportunidade, dando uns dias para que isso seja providenciado, também
pode ser uma solução.
Independente de como será assistido o filme, deve-se sempre
considerar que há a necessidade, sempre, de adequá-lo à proposta desejada.
Também deve-se expor quais os objetivos desejados e como se espera
alcançá-los. Sempre considerando a cultura cinematográfica dos alunos/
espectadores, que é um fator que também deve ser levado em conta, já que
filmes mais complexos exigem um raciocínio mais desenvolvido para que se
possa extrair o máximo dos mesmos. Assim como livros mais complexos
exigem um leitor preparado, filmes mais complexos exigem um leitor da
linguagem cinematográfica também devidamente preparado. Aliás, no caso
de adaptações literárias para o cinema deve-se lembrar sempre que filmes
servem como elemento complementar, com uma outra linguagem, e algumas
possíveis limitações, mas nunca como substituto.
Ter uma videoteca razoavelmente rica também é essencial para
não correr o risco de acabar repetindo filmes desnecessariamente, assim
como deve-se ter um ambiente confortável e agradável para que sejam
passados os filmes escolhidos.
Deve-se cuidar na escolha dos filmes, principalmente em relação
a temas polêmicos que possam gerar controvérsias graves, como valores
culturais, morais e religiosos. Discuti-los não implica em defender um ou
outro ponto de vista específico, mas sim expor diferentes formas de
pensamento, escutar outras formas de pensar e respeitar a todas, sem
gerar conflitos.
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Os objetivos ao trabalhar com os filmes devem ser bem claros, e
sempre voltados para a apresentação ou complementação de conteúdos.
Se possível utilizar os temas de forma interdisciplinar, interligando com
outras disciplinas e buscando a horizontalização na discussão dos assuntos
abordados. Para isso pode-se utilizar o conteúdo (enredo/narrativa), a
linguagem (verbal/visual/sonora), os aspectos técnicos, os temas e
desdobramentos temáticos possíveis.
Caso seja bem trabalhado, certamente será uma atividade
dinâmica, agradável e, principalmente, enriquecedora.
Os filmes selecionados
Os filmes que serão apresentados a seguir são filmes comerciais e
que geralmente são facilmente encontrados em locadoras de porte médio
a grande, assim como é fácil a sua aquisição em lojas especializadas.
Todos serão apresentados com uma estrutura idêntica de análise:
sua ficha técnica, uma breve sinopse e algumas linhas de trabalho, sugestões,
que podem ser desenvolvidas em relação ao filme. Logicamente que isto
não significa que as sugestões aqui feitas se propõem a realizar a leitura do
filme por completo, muito menos de esgotar todas as possibilidades de
temas que podem ser trabalhadas a partir dos mesmos. Há algumas
possibilidades de leitura, cabendo a cada um expandi-las, bem como buscar
novas e possíveis leituras.
Se o objetivo for boas dicas de filmes acredito que todos, sem
exceção, serão boas escolhas. Mas, caso o objetivo seja trabalhar em sala
de aula torna-se necessário ver o filme escolhido pelo menos uma vez,
anteriormente, evitando assim possíveis surpresas, além de poder
possibilitar focar os assuntos que desejar de forma mais objetiva.
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ADAPTAÇÃO
Gênero: Comédia.
Atores: Nicolas Cage, Meryl Streep e Chris Cooper.
Direção: Spike Jonze.
Idioma: Português, Inglês, Espanhol.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol, Chinês.
Ano de produção: 2002.
País de produção: Estados Unidos.
Duração: 114 min.
Distribuição: Columbia Tristar Home Video.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 (Inglês, Português e
Espanhol), Dolby Surround (Inglês).
Vídeo: Widescreen Anamórfico.
Cor: Colorido.
Censura: 12 anos.

C

harlie Kaufman (Nicolas Cage) precisa de qualquer maneira
adaptar para o cinema o romance “O Ladrão de Orquídeas”, de Susan
Orlean (Meryl Streep). O livro conta a história de John Laroche (Chris
Cooper), um fornecedor de plantas que clona orquídeas raras para vendêlas a colecionadores. Porém, além das dificuldades naturais da adaptação
de um livro em roteiro de cinema, Charlie precisa lidar também com sua
baixa auto-estima, sua frustração sexual e ainda com Donald, seu irmão
gêmeo que vive como um parasita em sua vida e que sonha em também
se tornar um roteirista.

O roteiro básico é a história de um roteirista que se propõe a
adaptar um livro repleto de reflexões sobre plantas raras e a vida, tendo
como pano de fundo a prisão em flagrante de Laroche, um ladrão de
orquídeas. Porém, o mesmo encontra-se acompanhado de índios
seminoles, que têm o direito de usufruir dos bens naturais e assim iniciase uma batalha judicial. Trata-se de uma história real que resultou no livro
O Ladrão de Orquídeas, de Susan Orlean. Mas, a história do filme se
inicia com uma intertextualidade direta que ocorre durante as gravações
do filme Quero ser John Malkovich, que também é dirigido por Spike
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Jonze e conta com roteiro de Charlie Kaufman. Assim como filmes que
tratam da literatura, aqui a contemporaneidade é a sua principal
característica literária, já que o autor e a obra são contemporâneos, isto é,
não partem da experimentação como algo distante de nós e há a
metalinguagem explícita ao se apresentar a situação em que vive o
personagem Charlie (Nicolas Cage), que é a representação do próprio
roteirista do filme. Em Adaptação trata-se de um roteiro sobre si mesmo,
demonstrando a dificuldade que Kaufman encontra ao escrever o roteiro
do próprio filme. A sua crise criativa é angustiante e é passada no próprio
desenrolar do filme, que para muitos pode ser decepcionante ao destoar
com os rasgados elogios da crítica e o ritmo que soa pouco criativo, mas
isso certamente é feito intencionalmente. Os personagens são, em geral,
seres que encontramos no mundo real, que sofrem com problemas comuns
da nossa realidade. A trama é complexa, já que seu irmão gêmeo Donald
é imaginário, e trata-se do próprio subconsciente de Charlie, de quem se
sente liberto apenas após a morte do irmão. O limite entre escrever uma
obra fácil, recheada de clichês e num caminho lógico e palatável ou o
caminho para a experimentação é a mesma via optada na construção do
filme. Acrescente-se ainda que trata de um profissional pouco conhecido/
reconhecido, o roteirista, que aqui passa a ser focalizado como o
responsável direto pela alma do filme. É este o caso do próprio Kaufman,
que com sua cabeça recheada de idéias, possui vários roteiros filmados e
indicações ao Oscar, sobretudo por boas estruturas, inventivas e
inteligentes. Há ironias como o curso de roteiros freqüentado por Charlie,
no qual se ensina que as narrações em off não devem ser usadas, mas é
este o efeito utilizado incessantemente por Kaufman. Há outras referências
que rompem com os paradigmas da narrativa tradicional e pervertem o
trabalho criativo de roteirização. Enfim, uma aula de subversão criativa.
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ADEUS LÊNIN!
Gênero: Comédia.
Atores: Daniel Brühll, Katrin Sass, Maria Simon,
Chulpan Khamatova e Florian Lucas.
Diretor: Wolfgang Becker.
Idiomas: Alemão e Português.
Legendas: Inglês e Português.
Ano de produção: 2002.
País de produção: Alemanha.
Duração: 121 min.
Distribuição: Imagem Filmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 (Alemão), Dolby Digital 2.0 (Alemão e Português).
Vídeo: Widescreen Anamórfico.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

A

senhora Kern (Katrin Sab), uma seguidora fiel do regime
comunista da Alemanha Oriental, passa mal em 1989, pouco antes da queda
do muro de Berlim, entra em coma e fica desacordada durante o período
em que o regime capitalista triunfa e se instala com a reunificação da
Alemanha. Em meados de 1990 ela desperta do coma mas Berlim Oriental
está sensivelmente mudada e, com medo das reações frente às mudanças
radicais, seu filho Alexander (Daniel Brühl) esconde os acontecimentos da
história recente. Mente o tempo todo para que a mãe acredite estar ainda
vivendo sob o mesmo regime de governo em que ela viveu fervorosamente
em toda sua vida.

Filme de grande sucesso na sua terra natal e em outros países
devido sua temática voltada a um dos principais acontecimentos do final
do Século XX. A queda do muro de Berlim é não apenas o fim da Guerra
Fria mas o fim de um mundo dividido sobre duas bandeiras econômicas: o
capitalismo e o comunismo. Seu tom é de um humor sutil, leve, que trata
de questões polêmicas, ácidas, mas inevitáveis. As mudanças por que passa
o país ficam claras já no início do filme, e assusta perceber que acontecem
num período de tempo muito curto: apenas 8 meses. Trata-se de mudanças
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que se refletem não apenas nos aspectos políticos mas também
econômicos, geográficos, sociais e culturais. Imagine-se na situação de estar
em coma por meses ou anos e acordar em um mundo diferente, pense
em como seria o impacto psicológico. No filme, por um lado há os velhos,
cépticos e depressivos e de outro os jovens eufóricos e ávidos com as
novas possibilidades que se descortinam com o capitalismo. Não há um
tom panfletário mas o filme aborda, ainda que discretamente, não apenas
o triunfo do capitalismo mas as possibilidades de um capitalismo menos
selvagem, que aproveite algo do humanismo do falido comunismo. As
notícias criadas pelo filho, com a ajuda de um amigo diretor de vídeos,
para serem transmitidas para a mãe acamada remetem ao questionamento
quanto à veracidade inquestionável do que a mídia veicula. É tudo real ou
há a possibilidade de manipular as informações conforme necessário? A
verdade pode ser ainda questionada em relação à vida cotidiana, afinal
podemos estar vivendo cercados de mentiras que nos criam para que
possamos viver mais felizes, resguardando assim as relações humanas. Ética
e moral podem ser questionadas enquanto contar a verdade ou mentir/
omitir buscando o bem estar do outro, afinal, em última análise, aqui a
mentira busca como resultado o bem estar do outro. Filme em que, da
mentira, se constrói uma ficção tão real, ou realidade tão ficcional, quanto
era a Alemanha Oriental.
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A ERA DO GELO 2
Gênero: Animação.
Atores (vozes): Ray Romano, John Leguizamo,
Denis Leary, Seann William Scott, Josh Peck,
Queen Latifah, Will Arnett e Jay Leno.
Diretor: Carlos Saldanha.
Idiomas: Português, Espanhol.
Legendas: Português, Espanhol.
Ano de produção: 2006.
País de produção: EUA.
Duração: 90 min.
Distribuição: Fox Home Entertainment.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1.
Vídeo: Widescreen Anamórfico.
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

N

a seqüência de A Era do Gelo esquenta a ação e a temperatura,
já que Manny, Sid, Diego e Scrat enfrentam o derretimento de toneladas de
gelo e tentam escapar do vale em que vivem para evitar problemas maiores
e conseguir salvar suas vidas, já que surgem em todos os cantos gêigeres e
inundações. Durante sua tentativa de fuga acabam conhecendo Ellie, uma
linda fêmea de mamute que conquista o coração de Manny, que julgava ser
o último de sua espécie.

Geralmente as seqüências decepcionam mas esta está imperdível,
e contém um enredo muito menos complexo. O trabalho de animação
gráfica continua impecável, pois a digitalização do filme beira a perfeição,
com alta definição das personagens e técnica apuradíssima, principalmente
nas difíceis cenas em que envolvem água. Trata-se basicamente de uma
história de amor (afinal o mamute Manny pode estar em extinção), como
tantas outras com final feliz, e as intertextualidades pipocam a todo o
momento. O fim da era glacial é o principal tema do enredo, divertidíssimo
e muito bem elaborado, e remete diretamente a uma questão
extremamente atual: o problema mundial com o aquecimento global, o

21

derretimento das calotas polares e as conseqüências catastróficas possíveis
devido a isso. As questões ecológicas são discutidas inclusive na possibilidade
de extinção de espécies (caso dos mamutes). Se a densidade psicológica
das personagens e seus conflitos internos não são tão aprofundados como
no primeiro, aqui retornam temas como o espírito de equipe, o trabalho
em grupo, os laços de amizade, a superação de obstáculos, a aceitação
das diferenças, que são novamente as linhas para a boa convivência e a
conquista das metas buscadas. E a emoção também volta a se fazer presente
ao reencontrar personagens que causam empatia e simpatia imediatas. O
convívio com as diferenças e a sua aceitação, assim como as dúvidas quanto
à auto-imagem são temas constantes na história, vide os “irmãos” gambás
da mamute Ellie. O ritmo é de aventura e o tom é o de puro bom humor,
sendo que a luta pela sobrevivência une cada vez mais os velhos amigos,
traz outros novos amigos e dá uma lição de vida exemplar: na adversidade
só na união existe a possibilidade de salvação para todos. Personagens que
merecem ser analisados em detalhe são o tatu trapaceiro Tony Ligeiro, os
ligeiros irmãos gambás e o próprio Sid que é o responsável pelos melhores
momentos do filme. Acrescente-se que o fato de o brasileiro Carlos
Saldanha ser o diretor dá um certo tom de brasilidade cultural (vide alguns
novos personagens como os tamanduás, as piranhas e o tatu-bola) e sonora.
O rato-esquilo Scrat tem uma participação muito maior, e muito melhor,
que no primeiro filme, e agora se encontra inserido no roteiro e participa
diretamente das cenas do filme, na mesma luta incessante de perseguição
à desejada noz. Trata-se de um filme que é feito para ser visto várias vezes
e por todas as faixas etárias. Enfim, diversão garantida e novamente bons
temas para discussão.
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A FUGA DAS GALINHAS
Gênero: Animação.
Atores (vozes): Mel Gibson, Julia Sawalha, Miranda
Richardson, Tony Haygarth, Jane Horrocks e
Imelda Staunton.
Diretor: Peter Lord e Nick Park.
Idiomas: Inglês e Português.
Legendas: Inglês e Português.
Ano de produção: 2000.
País de produção: EUA.
Duração: 94 min.
Distribuição: DreamWorks Distribution L.L.C./UIP.
Região: 4.
Áudio: DTS/Dolby Digital/SDDS.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

A

Sr.ª Tweedy administra rigorosamente o seu negócio numa
fazenda. E é de lá que um bando de galinhas aprisionadas decide escapar do
trágico destino de virarem o jantar, caso não cumpram sua obrigação de
botar um ovo por dia. Sonhando com o mundo exterior, a galinha Ginger se
torna a líder do galinheiro; e, determinada, começa a bolar planos de fuga
mirabolantes, que infelizmente sempre acabam sendo frustrados pelo
fazendeiro Tweedy. Certa noite aparece no galinheiro Rocky, o galo voador,
e Ginger acredita que ele seja a salvação que todas aguardavam. Ela pede a
Rocky que ensine as galinhas a voarem para que todas possam fugir de lá.
Mas as coisas não ocorrem como o esperado, e agora o tempo é curto; os
donos da granja compram uma máquina que irá transformar as galinhas em
tortas, e esta logo começará a funcionar, simplesmente acabando com o
sonho de liberdade de todas.

A Fuga das Galinhas é uma animação feita toda com massinha e na
técnica stop-motion, isto é: quadro a quadro. Trata-se de um recurso muito
utilizado antigamente mas que caiu em desuso com as possibilidades da
computação gráfica. Só por isso já é um filme que merece ser visto. Além
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do aspecto técnico, há muitos pontos interessantes a serem discutidos,
mas o destaque do filme fica por conta da determinação e iniciativa da
galinha Ginger, a qual se torna uma verdadeira líder entre todas. As galinhas
encontram-se presas numa recriação de um campo de concentração e a
sua meta é achar uma forma de escapar dali. O empreendedorismo
(palavra-chave na administração moderna) e a capacidade de aglutinar todos
em prol de um objetivo comum (trabalho em equipe) é a tônica da
animação. O espírito de liderança e a capacidade de organizar os outros
em prol de um objetivo comum é a base de qualquer empreendimento
que busque ser eficaz. Ela é capaz de implementar o planejamento
estruturado e coordenar e motivar o trabalho em equipe, essencial para o
alcance dos objetivos estabelecidos. Também enfoca a reestruturação de
metas e a busca por novas alternativas diante de adversidades. Outro
aspecto é a intertextualidade que se faz presente em alguns pontos, como
por exemplo a seqüência que se passa dentro da máquina de tortas, pura
ação que remete à saga de Indiana Jones, inclusive com uma seqüência do
mesmo. Os planos mirabolantes são todos tentados com afinco, por mais
estranhos que pareçam, como por exemplo as galinhas voarem. Cabe
algumas reflexões sobre conceitos de física e suas possibilidades reais. As
relações de poder que se estabelecem, as relações entre as personagens,
e a dimensão psicológica também são pontos que merecem ser observados
com atenção. Há apenas uma pequena ressalva quanto ao filme, em certos
momentos pode se tornar um pouco cansativo, por ser recheado de
diálogos e carente de ação, mas nada que seja grave.
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A MISSÃO
Gênero: Drama.
Atores: Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam
Neeson, Ray McAnally, Cherie Lunghi e Aidan
Quinn.
Diretor: Roland Joffé.
Idiomas: Português, Inglês.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol.
Ano de produção: 1986.
País de produção: EUA.
Duração: 124 min.
Distribuição: Editora NBO.
Região: Multizonal.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Widescreen 16x9.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

R

odrigo Mendonza (Robert de Niro) é um mercador de escravos
indígenas que, arrependido pelo assassinato de seu irmão, converte-se como
missionário jesuíta, numa forma de autopenitência, e passa a ajudar Gabriel
(Jeremy Irons), o líder dos catequizadores, na tentativa de criar um novo
mundo. Porém, espanhóis e portugueses têm outros planos para aquela
região e mandam o exército para, através da força, retirar os catequizadores
que se recusam a abandonar o local.

Filme vencedor da Palma de Ouro em Cannes (1986) que traz
uma abordagem histórica irrepreensível da conquista da América do Sul e
a aculturação e aniquilação indígena. A Missão traz um retrato do conflito
estabelecido entre portugueses e espanhóis contra os jesuítas idealistas
que catequizavam os índios. Demonstra, de forma bastante clara, como
se estabelecem as relações entre indígenas, padres catequistas (jesuítas),
o alto clero e a monarquia, em meados do Século XVIII. O trabalho dos
catequistas é árduo, e até certo ponto ingrato, já que buscam recuperar o
terreno perdido na Europa, devido à Reforma religiosa de Lutero,
convertendo os selvagens americanos do novo mundo ao catolicismo. A
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ação se passa na América do Sul, na região dos Sete Povos das Missões,
palco das Guerras Guaraníticas, mais especificamente na região de Foz do
Iguaçu na fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai. São relações
truncadas, em verdadeiras batalhas na disputa por interesses e as
negociações estabelecidas são sempre realizadas na forma de barganha.
Somem-se ainda as dificuldades de uma região praticamente inexplorada
e selvagem aliadas à hostilidade inicial dos índios. O período histórico
retratado envolve a longa disputa travada pela posse da região, envolvendo
os reinos de Portugal e Espanha e a Igreja Católica, que estava ameaçada
de perder suas Missões Jesuíticas. Há em 1750 a assinatura do Tratado de
Madrid, que estabelece limites para Portugal e Espanha e resulta na
transferência de nativos para a margem ocidental do rio Uruguai e coloca
os jesuítas em situação delicada: se apoiassem o tratado perderiam a
confiança dos índios e se apoiassem os índios seriam considerados rebeldes.
As “Guerras Guaraníticas” referem-se a quem, como o padre Lourenço
Balda da missão de São Miguel, dá apoio aos nativos e ajuda a organizar a
resistência à ocupação de suas terras e à sua escravização por soldados
dos colonizadores europeus. Em fins do século XVIII, os índios que não
haviam sido escravizados ou dispersados, tentavam restabelecer a sua vida
característica anterior às Missões. Ainda assim, o trabalho de evangelização
e catequese realizado pelos jesuítas merece uma ampla discussão, pois, se
por um lado posicionam-se a favor dos índios, defendendo-os, por outro
lado há o total desprezo quanto a crenças e cultura desses povos. Salva-se
da escravidão física e submete-se à escravidão cultural. O objetivo principal
de difundir a fé e converter para a religião os nativos passa a ter um cunho
colonialista a partir de barganhas entre Estado e Igreja: apoio político em
troca da construção de igrejas, envio e manutenção dos missionários e
proteção a estes e aos cristãos. A crise existencial por que passa Rodrigo
Mendonza (Robert de Niro), um ex-mercador de escravos, trata de forma
profunda questões existenciais em relação à busca pela redenção, ainda
que tardia, justamente trabalhando a favor daqueles que foram suas
principais vítimas. Interessante notar que Mendonza dá preferência em
traficar índios já catequizados e aculturados, pois os mesmos já se
encontravam adaptados ao modo de vida europeu: língua, trabalho e
cultura. O filme apresenta atores excelentes e afinadíssimos em seus papéis,
figurinos que prezam por reproduzir o mais fielmente possível o período
retratado, uma fotografia que é belíssima e primorosa, e uma trilha sonora,
marcadamente épica, de Ennio Morricone, fatores que se complementam
à qualidade de um roteiro muitíssimo bem elaborado e uma representação
impecável de um período ainda obscuro da nossa história.

AMISTAD
Gênero: Drama.
Atores: Morgan Freeman, Anthony Hopkins,
Djimon Hounsou, Matthew McConaughey, Nigel
Hawthorne, David Paymer, Pete Postlethwaite,
Stellan Skarsgard e Anna Paquin.
Diretor: Steven Spielberg.
Idiomas: Português, Inglês, Espanhol.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol, Cantonês.
Ano de produção: 1997.
País de produção: EUA.
Duração: 148 min.
Distribuição: Paramount.
Região: 3, 4 e 6.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Widescreen Anamórfico (16:9).
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

No Século XIX, em 1839, é capturado na costa norte-americana

um navio negreiro espanhol com 53 escravos amotinados, La Amistad. A
maior parte da tripulação havia sido morta, e dois sobreviventes estavam
sendo obrigados a levá-los de volta para a África. Porém, enganados pelos
sobreviventes, após dois meses navegando desordenadamente todos são
levados a Connecticut, costa leste dos Estados Unidos, onde são presos
sob a acusação de assassinato. Inicia então um longo e polêmico processo
envolvendo o norte abolicionista e o sul conservador e escravista, já
prenunciando a Guerra de Secessão. Inicialmente os africanos são julgados
pelo assassinato da tripulação e o presidente americano Martin Van Buren
(Nigel Hawthorn), que busca a reeleição, é a favor da condenação dos
escravos pois assim agradaria tanto aos estados do sul (escravistas) quanto à
Rainha Isabella II (Anna Paquin), da Espanha, que alega que tanto os escravos
quanto o navio são seus e devem ser devolvidos. Num primeiro momento
os abolicionistas vencem mas o governo apela, fazendo o caso chegar à
Suprema Corte Americana. É nesse momento que o ex-presidente John
Quincy Adams (Anthony Hopkins), um abolicionista não-assumido, sai de
sua aposentadoria voluntária para defender os acusados.
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Amistad é o primeiro filme de Steven Spielberg para a DreamWorks
Pictures e conta com um elenco de primeiríssima linha numa produção
esmerada e bastante realista, retratando um fato verídico com uma crueza
extrema. Para quem gosta de filmes com tribunais, e o processo judiciário
em sua forma mais solene, é uma excelente opção. A batalha judicial que
envolve o julgamento de dezenas de escravos que buscam apenas voltar à
sua terra natal, em liberdade, angaria o interesse de todo o país e coloca
em cheque o sistema judiciário norte-americano. Para os acusados tratase pela luta em prol do direito mais básico da humanidade que é a liberdade,
enquanto que para o sistema judiciário trata-se do julgamento de assassinos.
É basicamente esta a questão de maior importância, filosófica e eticamente
coloca-se em questão a busca pela resposta sobre o que é a liberdade. O
julgamento ocorre 22 anos antes do início da Guerra Civil norte-americana
cujas causas principais foram o expansionismo para o Oeste (devido a
motivos como a crescente densidade demográfica, a construção de uma
extensa rede ferroviária e a descoberta de ouro na Califórnia) e o
agravamento das divergências entre o norte abolicionista, industrial e
protecionista e o sul escravista, agrário e livre-cambista. O caso dos
escravos do navio La Amistad é apenas o prenúncio de uma situação que
se torna inevitável com a eleição, em 1860, do presidente abolicionista
moderado Abraham Lincoln, resultando no separatismo sulista em 1861 e
se transformando, até 1865, na maior guerra civil do Século XIX,
resultando em mais de 600 mil mortos. Sem que fosse sua intenção, os
escravos, liderados por Cinqué (Djimou Hounsou) desafiam as leis e
deflagram um processo de reescritura da história da república norteamericana. Trata-se de uma obra emocionante, visceral, que apresenta
cruamente como os negros eram retirados da África e a brutalidade com
que eram tratados nas embarcações. Para os mercadores de escravos, e
para qualquer escravista, não passavam de uma reles mercadoria, exótica
como qualquer outro animal. Choca saber que ainda hoje existe a
escravidão, independente de cor, bastando olhar nos noticiários para tomar
ciência dessa realidade. Amistad é um filme que apresenta as imagens
apenas sugeridas em O Navio Negreiro, de Castro Alves: “Era um sonho
dantesco... o tombadilho Que das luzernas avermelha o brilho. Em sangue
a se banhar. Tinir de ferros... estalar de açoite... Legiões de homens negros
como a noite, Horrendos a dançar...”, se no poema imaginamos, no filme
visualizamos. Se no filme temos uma realidade distante historicamente na
realidade ainda esbarramos com o preconceito e a discriminação em seus
vários formatos (social, intelectual, econômica, racial).

AMNÉSIA
Gênero: Drama/Policial.
Atores: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe
Pantoliano, Mark Boone Junior, Stephen
Tobolowsky, Harriet Sansom Harris, Callum Keith
Rennie, Larry Holden, Jorja Fox, Russ Fega e
Kimberly Campbell.
Diretor: Christopher Nolan.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 2001.
País de produção: EUA.
Duração: 115 min.
Distribuição: Paris Filmes.
Região: Multizonal.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e 2.0.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido e P/B.
Censura: 16 anos.

U

m ladrão ataca um casal, estupra e mata a mulher e deixa o
homem quase morto. Leonard Shelby (Guy Pearce), um ex-investigador de
seguros, sobrevive e passa a realizar uma busca na tentativa de descobrir o
assassino de sua mulher. Mas o trauma por que passou é responsável por
uma doença psicológica que impede que os fatos recentes sejam gravados
na memória, fazendo-o esquecer por completo o que aconteceu poucos
momentos antes, numa espécie de amnésia. Esse fato faz com que ele tenha
muitas dificuldades em saber quem são seus amigos, em quem pode confiar,
qual é a verdade, afinal seu mundo e suas respostas mudam a cada momento.
Na sua busca ele conta com a ajuda de Natalie (Carrie-Anne Moss), uma
mulher que também quer vingança pela perda de alguém importante, e de
seu amigo Teddy (Joe Pantoliano), que aparentemente o ajuda, mas é alguém
em quem não se pode confiar devido suas mentiras.

Filme interessantíssimo que conta com um surpreendente roteiro
totalmente fora do convencional, originalíssimo e intrigante, que obteve
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duas indicações ao Oscar (melhor roteiro original e melhor edição). A
história inicia com o seu final e passa a ser contada de trás para frente. A
ousadia de brincar com o espectador que é obrigado, assim como Leonard,
a ir juntando os pedaços e construindo o quebra-cabeça em que está
inserido é um exercício agradavelmente instigador. Assim, o espectador
necessita de muita atenção ao que vê na tela, já que a ordem inversa não
é a forma tradicional de se assistir aos acontecimentos, em que o início é
na realidade o final e vice-versa. O espectador sabe desde o começo da
trama quem é o assassino, mas isso na realidade pode ser ilusório, afinal a
verdade de agora pode não ser necessariamente a mesma de alguns
minutos atrás. Os segredos que vão sendo revelados conforme a história
retrocede ao seu começo valorizam a inteligência do espectador, já que o
começo da narrativa (final do filme) acaba por ser surpreendente. O que
aparentemente é previsível, já que o final já foi contado, é na realidade um
exercício criativo de primeira linha uma vez que há muitas situações
esquecidas por Leonard e assim nem tudo é o que aparenta ser na realidade.
Analisar a história, sua construção e os elementos conectivos é um exercício
instigante de construção narrativa. A patologia que Leonard sofre é uma
espécie de amnésia, que psicologicamente trata-se da perda parcial ou
total da memória que pode ser causada por um evento traumático.
Leonard, no filme, diz que seu problema não é amnésia, mas ele não tem
a capacidade de lembrar-se de fatos recentes, que apenas desaparecem
como se nunca tivessem existido. Analisar seu problema do ponto de vista
patológico, buscando causas e efeitos assim como a possibilidade disto
acontecer na realidade, trata-se de um exercício instigante e interessante.
Curiosamente, há uma versão em DVD na qual é possível assistir ao filme
em sua ordem cronológica correta, isto é: do início até o fim dos
acontecimentos, o que de certa forma facilita a compreensão em relação
à história, porém perde-se muito da originalidade do roteiro. Enfim,
Amnésia é uma brincadeira genial em relação ao processo narrativo e
criativo, sem forma pré-determinada, em que o recomeçar trata-se apenas
de um novo início.
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AS BICICLETAS DE
BELLEVILLE
Gênero: Animação.
Atores: Personagens animados.
Diretor: Sylvain Chomet.
Idiomas: Português, Francês e Espanhol.
Legendas: Português, Francês e Espanhol.
Ano de produção: 2003.
País de produção: França.
Duração: 80 min.
Distribuição: Casablanca Filmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 10 anos.

Champion é um garotinho triste adotado por sua avó, Madame

Souza, que busca sempre fazê-lo mais feliz. Presenteia-o com um cachorro,
logo esquecido, até descobrir o fascínio dele por bicicletas e lhe dá uma de
presente. Com o passar dos anos faz com que ele se submeta a um
treinamento rigoroso, o que torna Champion um ciclista preparado a ponto
de participar do Tour de France, a mais tradicional competição francesa.
Porém, durante a corrida Champion e outros ciclistas são sequestrados por
misteriosos homens de preto. Madame Souza e seu fiel cão Bruno, partem
numa aventura em busca de Champion, contando ainda com a ajuda das
“Trigêmeas de Belleville”, cantoras de cabaré dos anos 30.

Trata-se de uma deliciosa animação que resgata as animações
japonesas, as animações de Walt Disney e toda a herança do cinema mudo.
É antes de tudo uma homenagem à animação gráfica e suas potencialidades
e possibilidades. Há uma mescla de vários estilos que se fundem de forma
harmônica e expandem ainda mais os significados explícitos na tela. A
mistura entre animações 2D, 3D e imagens reais (fotos) é muito bem
elaborada e ainda que bastante heterogênea enquanto estilos é harmônica.
As cores e luzes são muito bem utilizadas, com suas matizes e tonalidades
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dando o tom das ações, como por exemplo: sépia na infância, tons escuros
na fase adulta, tons claros e cores alegres no Tour de France, tons sombrios
na busca por Champion. As cores ditam o sentimento dos personagens e
o ritmo da ação. Há intertextualidades com filmes de mafiosos, com os
musicais da primeira metade do século XX e com várias escolas de
animação. A decadência das Trigêmeas de Belleville pode ser discutida
pelo viés da glamourização enganosa do show businnes, no qual cada um
tem seus minutos de fama no mundo pop. A linguagem é outro fator que
chama a atenção já que praticamente não existem diálogos, e toda a
comunicação se faz pelas imagens, cores e sons, ampliando ainda mais
estas possibilidades. O humor tem toques surreais e fica no limite do
humor-negro para satirizar a sociedade atual e seus defeitos, como por
exemplo o consumismo. Excelente para estudantes de design e artes
visuais, bem como para todos que gostam de boa animação, emocionante
e nostálgica.
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BRILHO ETERNO DE UMA
MENTE SEM LEMBRANÇAS
Gênero: Drama.
Atores: Jim Carrey, Kate Winslet, Gerry Robert
Byrne, Elijah Wood, Thomas Jay Ryan, Mark
Rufallo, Jane Adams, David Cross, Kirsten Dunst e
Tom Wilkinson.
Direção: Michel Gondry.
Idiomas: Inglês e Português.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 2004.
País de produção: EUA.
Duração: 108 min.
Distribuição: Tri-Star Pictures.
Região: 4.
Áudio: Stéreo.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

J

oel (Jim Carrey) e Clementine (Kate Winslet) formavam um casal
que durante anos tentou fazer com que o relacionamento entre ambos
desse certo. Desiludida com o fracasso, Clementine decide esquecer Joel
para sempre e, para tanto, aceita se submeter a um tratamento experimental,
que retira de sua memória os momentos vividos com ele. Após saber de
sua atitude Joel entra em depressão, frustrado por ainda estar apaixonado
por alguém que quer esquecê-lo. Decidido a superar a questão, Joel também
se submete ao tratamento experimental. Porém, ele acaba desistindo de
tentar esquecê-la e começa a encaixar Clementine em momentos de sua
memória dos quais ela não participa numa tentativa desesperada de mantêla a salvo em suas lembranças.

O personagem Joel (Jim Carrey) personifica uma característica
fundamental encontrada no modernismo do início do Século XX: a busca
em transformar-se em um outro, ou seja, apaga-se uma parte de si mesmo
para sofrer menos na vida. No filme Joel pretende apagar Clementine de
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sua memória para que possa voltar a se tornar outra pessoa, sem a paixão
que nutre por ela, para poder seguir em frente com sua vida. Apaga-se
quem mais se ama na tentativa de buscar não ser abandonado por quem
mais se deseja. Um conflito psicológico que perpassa a vida humana desde
seus primórdios, sofrer por amor após ser abandonado e ficar tentando
descobrir os motivos. Trata-se portanto de um filme que fala de um dos
maiores conflitos do ser humano, que fala de amor, que elogia
escancaradamente o amor, mas sem ser piegas. Sofrer por amor todos já
sofreram um dia, e todos sabem que aqueles mesmos sentimentos de
felicidade mesclam-se a sentimentos de profunda tristeza, e buscar
esquecê-los é como apagar o próprio eu. A vida é composta de momentos
felizes e tristes, e vivenciá-los é antes de tudo um exercício de
amadurecimento. Há o aspecto da perseverança e da luta, dos artifícios
que podem ser utilizados a nosso favor quando se deseja, quando Joel
começa a buscar espaços onde possa “esconder” Clementine e deixá-la a
salvo, afinal matá-la na memória é também matar a si mesmo. No processo
de remexer e apagar o passado há uma tendência romântica de fuga da
realidade, em busca de um mundo onírico, idealizado, no qual não há o
amor que gere a dor e o abandono. A incidência de um determinismo
realista (postula-se que o meio, a raça e o momento histórico determinam
as diretrizes do comportamento humano) também se evidencia já que
não há antídoto para a possibilidade de repetição do problema, como
voltar a apaixonar-se outra vez pela pessoa esquecida, mostrando assim
certo determinismo cíclico nas possibilidades de ação e de transformação.
Quanto à edição e elementos visuais trata-se de um fator a ser analisado à
parte, já que seu ritmo frenético e recheado de efeitos é também uma
aula de linguagem visual. O roteiro é sofisticado e complexo. Seu final é
realista ao deixar em aberto a mensagem de que todos merecem uma
segunda chance, e por vezes há a inevitabilidade do destino.
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CAPOTE
Gênero: Drama/Documentário.
Atores: Philip Seymour Hoffman, Catherine
Keener, Chris Cooper, Clifton Collins Jr., Mark
Pellegrino e Bruce Greenwood.
Direção: Bennett Miller.
Idiomas: Inglês e Português.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 2005.
País de produção: EUA.
Duração: 98 min.
Distribuição: Sony Pictures.
Região: 4.
Áudio: Stéreo.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

F

ilme baseado em fatos reais sobre a pesquisa realizada pelo
escritor norte-americano Truman Capote (Philip Seymour Hoffman) a
respeito do assassinato de quatro pessoas de uma mesma família em
Holcomb, uma pequena cidade do Kansas, e que lhe dá material para um de
seus livros mais famosos: A Sangue Frio. Um artigo do New York Times,
em novembro de 1959, chama a atenção de Capote, que estava em ascensão
nos EUA e tem a idéia de que a realidade pode render melhores e mais
emocionantes histórias do que a ficção. Sua idéia inicial é escrever um artigo
para a revista The New Yorker, sobre o impacto do assassinato na pequena
cidade, porém quando os assassinos Perry Smith (Clifton Collins Jr.) e Dick
Hickock (Mark Pellegrino) são capturados em Las Vegas e devolvidos ao
Kansas para serem julgados e condenados à morte, percebe que o material
renderia o suficiente para um livro revolucionário na literatura.

Muito boa adaptação biográfica tendo um Philip Seymour Hoffman
absolutamente asqueroso como um Truman Capote psicologicamente
perfeito para bons estudos das nuances da psicologia humana e suas
sutilezas. Capote tem uma voz infantil, irritantemente arrastada e anasalada,
que mesclada com seus maneirismos femininos e roupas pouco

35

36

convencionais gera grande hostilidade por parte dos outros. Aceitam-no
por sua obra, não pelo que é. O filme faz um recorte entre o final da
década de 50 e o início dos anos 60, período em que Capote realizou uma
série de reportagens que se concretizaram no seu livro mais famoso e
marcante: A Sangue Frio. A sua idéia central era buscar algo novo na
literatura, misturar ficção e realidade – o romance de não-ficção, e provar
que a vida real, nas mãos certas como a dele, poderia conter histórias tão
boas ou melhores do que qualquer mente criativa poderia imaginar.
Impossível negar que confirma sua hipótese e hoje realidade e ficção estão
tão amalgamadas que a sua distinção fica num limite que é muito tênue.
No filme, e no livro, resgata-se a história do assassinato de uma família do
Kansas, que é cometido por uma dupla de forasteiros e transforma o
cotidiano da pacata cidade. Os assassinatos cometidos sem premeditação
e a posterior demonstração de falta de arrependimento oferecem um
caminho de análise quanto ao funcionamento da mente humana. Durante
o período em que o escritor passa pesquisando, convive com um dos
assassinos, Perry Smith, criando e desenvolvendo uma estreita relação de
amizade (que fica no tênue limite da intimidade) para conseguir o que
deseja. Sua busca é excessivamente obsessiva e ele deixa isso claro nas
suas falas, como no momento em que revela: “se eu sair daqui sem te
entender o mundo te verá como um monstro. Sempre. E eu não quero
isso”. Até que ponto há nele a sinceridade ou o interesse escuso é o fio
condutor da sua própria obra e vida. Há de um lado o assassino, carente
de algo ou alguém que lhe dê alguma esperança, e de outro um Capote
com interesse apenas em ter uma boa história, por vezes
inconscientemente ultrapassando este limite e expondo-se afetivamente.
Há uma luta terrível entre a busca pelo livro que pode inscrevê-lo na história
da literatura universal e os laços sentimentais que cria. Para o assassino,
Capote chega a revelar: “Não somos tão diferentes quanto você pensa”,
e deixa claro o quanto o ser humano, estando sob pressão pode demonstrar
o que realmente é. A espera de Capote pela execução da sentença de
morte por parte da Corte Suprema e a depressão que passa por não
conseguir concluir sua grandiosa obra sem ter seu final cria no espectador
sentimentos controversos, já que não é possível estabelecer se o desejo é
de cumprimentá-lo por concretizar o que se propõe ou condená-lo por
explorar abertamente a desgraça alheia. O livro trouxe para Capote fama,
dinheiro e respeito, porém foi o próprio epitáfio de sua carreira, já que
depois desta obra não voltou a escrever mais nenhum outro livro.Um
filme excelente, apesar de denso, por vezes causador de uma certa repulsa
quanto à pequenez da alma humana e outras vezes empolgante por
apresentar um escritor consciente de sua arte e sua grandiosidade.

CENTRAL DO BRASIL
Gênero: Drama.
Atores: Fernanda Montenegro, Marília Pera,
Vinicius de Oliveira, Othon Bastos, Soia Lira,
Otavio Augusto, Stela Freitas, Matheus
Nachtergaele e Caio Junqueira.
Diretor: Walter Salles.
Idiomas: Português.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol, Francês.
Ano de produção: 1988.
País de produção: Brasil.
Duração: 112 min.
Distribuição: Videofilmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Tela Cheia 4x3.
Cor: Colorido.
Censura: 10 anos.

D

ora (Fernanda Montenegro) é uma professora aposentada que
ganha a vida escrevendo cartas para analfabetos na Central do Brasil, a maior
estação de trens do Rio de Janeiro. Josué (Vinícius de Oliveira) é um garoto
pobre que perde a mãe atropelada e sonha em viajar para o interior
nordestino e conhecer o pai, que nunca chegou a ver. Ana, mãe de Josué, é
uma das clientes de Dora e morre atropelada, deixando Josué ao abandono.
É esse encontro inusitado, a contragosto e casual, que acaba por desencadear
uma reviravolta na vida de ambos.

O filme ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim e teve
indicações ao Oscar de melhor atriz e melhor filme de língua não-inglesa
(perdendo, em 1999, para o italiano A Vida é Bela). Sua história comove,
emociona e traz à tona a diversidade cultural proporcionada pela dimensão
continental do Brasil. A viagem de Dora e Josué proporciona vislumbrar o
contraste entre o Rio de Janeiro e o interior no sertão nordestino, realidades
absurdamente opostas. Geograficamente há ambientes totalmente
díspares: a imensidão de construções, a confusão e a aglomeração humana
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em contraste com uma imensidão de espaço parcamente habitado. Na
capital há a desumanização das pessoas expostas às mazelas de uma infinita
diversidade de violência, típicas de uma megalópole terceiro-mundista.
No interior há a vida simples e sem perspectivas de uma vida que flui
devagar como as mudanças que insistem em não acontecer. Há várias
questões polêmicas: o tráfico de órgãos, o capitalismo a qualquer custo, a
violência gratuita, a corrupção, a necessidade de se trabalhar mesmo tendo
adquirido a aposentadoria, a desigualdade sócio-econômica, a falta de
solidariedade, o sonho da cidade grande, a diversidade cultural, entre
outros. Uma curiosidade: certamente não foi por acaso que o programa
transmitido na nova televisão comprada por Dora, com o dinheiro ganho
ao vender Josué, seja Topa Tudo por Dinheiro. A religiosidade exposta
também estabelece um abismo entre dois mundos: de um lado o uso
quase que automatizado dos elementos religiosos e do outro a devoção
sincera e extremada dos devotos. O analfabetismo é um dos grandes
problemas enfrentados pelo país, principalmente se for focalizado o
analfabetismo funcional, já que hoje o simples fato de decodificar a
linguagem escrita não significa saber utilizá-la e entendê-la. Dora não
personifica uma santa, e o que faz por Josué é uma prova de que o ser
humano não é bom ou mal, mas uma configuração rica e confusa de nuances
características e difusas. Trata-se de algo que há muito se sabe: temos uma
grande nação composta por vários Brasis, cada um diferente e diversificado,
e o filme é um bom meio para expor estas questões e servir como base
para tentar entender como é e funciona o Brasil. Quanto à viagem de
ambos trata-se também de uma viagem interior, psicologicamente, já que
ao aproximarem-se do seu destino aproximam-se também enquanto seres
opostos e que atingem o âmago de suas almas. Adentram o interior do
país e o interior de seus seres – mesmo diferentes ambos têm as mesmas
carências e acabam por se reconhecer e estabelecer laços de união
sentimentais. A fotografia do filme é belíssima e o trabalho técnico é
simplesmente impecável. As cenas no interior bahiano e pernambucano
demonstram as belezas de uma viagem por estas estradas perdidas no
Brasil, e alie-se a isto um roteiro inteligente, bem elaborado e construído,
sem previsibilidade, e ainda assim numa linguagem cinematográfica acessível
e de encontro a qualquer parcela de público. Enfim, um road movie
imperdível que mostra um Brasil com a sua verdadeira cara e não aquele
com a tríade futebol, carnaval e mulher feito para turista ver.
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CÓDIGO DA VINCI
Gênero: Suspense.
Atores: Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno,
Paul Bettany, Ian McKellen e Alfred Molina.
Diretor: Ron Howard.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 2006.
País de produção: EUA.
Duração: 149 min.
Distribuição: Buena Vista.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.
Robert Langdon (Tom Hanks) é um famoso simbologista que,
durante uma palestra, é convocado a ir ao Museu do Louvre onde houve o
assassinato de um curador. No local da morte há uma série de pistas e
símbolos misteriosos deixados propositadamente, e cabe a ele o trabalho
de decifrá-los. Sophie Neveu (Audrey Tautou), criptógrafa da polícia, passa
a ajudá-lo, porém não esperando que as investigações feitas levassem a indicar
a existência de uma sociedade secreta, cuja missão é continuar mantendo
um segredo que já dura mais de dois mil anos.

O Código da Vinci, de Dan Brown, é antes de qualquer análise
um best seller que foi traduzido para dezenas de línguas e vendeu milhões
de livros em todo o mundo, gerou uma série de controvérsias e a inevitável
adaptação para o cinema foi o caminho natural para uma obra deste porte.
As controvérsias geradas são pelo teor do segredo guardado há mais de
dois mil anos (que não é mais segredo algum) que seria a localização do
Santo Graal, diretamente relacionado a Maria Madalena que teria se casado
com Cristo e tido um filho com ele. Um segredo que aniquilaria a fé cristã
como conhecida até hoje. Além da crítica impactante diretamente em
relação à Igreja Católica há acusações diretas ao Opus Dei, uma prelazia
radical da mesma Igreja. Mas, ressalte-se que o Priorado de Sião, uma
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série dos símbolos presentes na obra e a engenhoca criada por Da Vinci, o
criptex, não passam de ficção e fantasia. Há uma série de “fatos” alegados
por Brown que merecem um estudo mais aprofundado, seja desde a
possibilidade real de um quase-cadáver poder posicionar-se exatamente
como deseja (excelente questão para medicina legal) até as afirmações
“verdadeiras” quanto a obras de arte e locais descritos. Aliás, o trajeto
realizado por Langdon em busca das pistas deixadas (o museu do Louvre,
as sedes do Opus Dei - Nova Iorque e Londres, o palácio de Castel
Gandolfo, a igreja de Saint Sulpice, a abadia de Westminster, a Temple
Church, a capela Rosslyn, além de citar outras construções famosas) passou
a ser uma rota de turismo, sendo interessante um estudo sobre estes
locais e suas informações históricas e geográficas. As cenas gravadas no
verdadeiro Museu do Louvre foram permitidas pelo Ministério da Cultura
francês, porém os produtores não tiveram autorização para utilizar
iluminação artificial na Mona Lisa, e o que se vê no filme é uma réplica.
Cabe um questionamento interessante sobre o porquê da não permissão
de luz artificial em relação a obras de arte. Outro ponto que gerou
controvérsias foi a acusação por parte de Richard Leigh e Michael Baigent,
autores de uma tese publicada em 1982, O sangue sagrado e o cálice
sagrado, num processo contra a Random House, editora de Brown, por
ele ter se apropriado de “toda a arquitetura” da pesquisa utilizada por eles
em seu livro de não-ficção. Aliás, um dos personagens de Brown, sir Leigh
Teabing, seria formado por um anagrama que junta os sobrenomes dos
historiadores, Leigh e Baigent. Controvérsias à parte, não resultou em
nada o processo mas serviu para que o livro plagiado ganhasse uma carona
no sucesso de O código da Vinci. Este fato apresenta questões
interessantes quanto ao ato de copiar, e apropriar-se de criações alheias,
e as questões éticas, morais e jurídicas envolvidas nesse processo. Apesar
das ressalvas pode-se considerar a obra como um bom livro, no que se
propõe, e um bom filme, apesar de algumas adaptações inócuas e
inequívocas. Para quem for ler o livro uma dica, Brown usa um recurso
bastante comum em muitos romances, o fechamento de um ciclo. Há no
início do primeiro capítulo um texto (“Robert Langdon acordou devagar
[...] Onde é que eu estou, afinal? O roupão de jacquard pendurado na coluna
da cama tinha o monograma: HOTEL RITZ PARIS.”) idêntico ao encontrado
no início do epílogo, ao final das suas aventuras (“Robert Langdon despertou
sobressaltado. Tivera um sonho. No roupão de banho ao lado de sua cama
estava bordado o monograma HOTEL RITZ PARIS. Viu uma luz mortiça
filtrando-se através das venezianas. Será o anoitecer ou amanhecer?,
perguntou-se.”). Aparentemente, tudo não passou de um sonho, ou uma
boa ficção.

COMICHÃO, COÇADINHA
E MARGE – OS SIMPSONS
Gênero: Desenho Animado/Comédia.
Atores: (personagens) Homer Simpson,
Marge Simpson, Lisa Simpson, Bart Simpson,
Maggie Simpson, Comichão e Coçadinha.
Diretor: Matt Groening (Criador da série e Produtor executivo).
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.
Legendas: Português, Inglês e Espanhol.
Ano de produção: 1991.
País de produção: EUA.
Duração: 23 min.
Distribuição: Fox Home Entertainment.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e 2.0.
Vídeo: Standard (1.33.1).
Cor: Colorido.
Censura: 12 anos.

M

aggie Simpson, a caçula da família, acerta a cabeça de seu pai,
Homer, logo após assistir a um violento episódio de Comichão e Coçadinha,
desenho famoso em Springfield. Marge, ao descobrir que a culpa é dos
desenhos que a filha assiste na TV, resolve promover uma campanha
repudiando a violência. De uma voz única passa a obter sucesso e os
desenhos são obrigados a se tornarem politicamente corretos, mas sem
graça. As crianças deixam de assistir aos desenhos e passam a ter uma vida
mais saudável e feliz, longe das TVs. Porém esta realidade está prestes a ser
mudada pois a estátua Davi, de Michelangelo, está em uma turnê que inclui
Springfield e as mesmas pessoas que foram contra os desenhos são contra
uma estátua nua. Marge não pode repudiar a arte e acaba por se declarar a
favor da vinda da estátua.

A série Os Simpsons é a de maior longevidade na história da TV
nos Estados Unidos, estando no ar desde sua estréia em 17 de dezembro
de 1989. É visto atualmente em mais de cem países, inclusive o Brasil,
onde há uma verdadeira legião de fãs. Sua principal arma para o sucesso é
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a crítica bem-humorada à sociedade norte-americana, principalmente a
mediocridade da classe média. A cidade onde mora a família Simpson,
Springfield, reforça esta idéia de abrangência já que é um nome comum
de cidades americanas e cada estado tem a sua. As críticas feitas pela série
não perdoam a ninguém, nem mesmo a TV a cabo Fox, sua principal fonte
veiculadora. Também é comum a crítica ao autoritarismo, principalmente
nas primeiras temporadas, o que gerou protestos de muitos conservadores,
e de certa forma remete à crítica explicitada neste episódio da segunda
temporada de Os Simpsons, que foi ao ar em 20 de dezembro de 1990,
e no qual Comichão e Coçadinha aparecem como os principais
protagonistas. A crítica, que não deixa de ser uma deliciosa e bemhumorada auto-crítica, é referente à influência da televisão em relação ao
comportamento das pessoas. Tal assunto mereceu longos estudos em
décadas anteriores, da mesma forma que nos anos 90 a má-influência seria
proporcionada pelos jogos eletrônicos. De certa forma, numa análise mais
cuidadosa, não deixa de ser uma resposta às críticas moralistas e
conservadoras em relação à série. Polêmica, aliás, é o que não falta aos
Simpsons, basta lembrar e acrescentar que o episódio 15 da 13ª temporada,
Feitiço de Lisa (Blame It on Lisa), se passava num Brasil recheado de
macacos, ratos, crimes, mendigos e seqüestros, o que gerou o protesto
por parte das autoridades brasileiras – tornando-se motivo de chacota no
mundo, afinal não passa de um desenho que trabalha com estereótipos e
ironiza os mesmos acentuadamente. Sua função é ser uma divertida análise
crítica sobre estereótipos criados socialmente, mas não necessariamente
politicamente corretos, como toda e qualquer sátira. Também é comum
aparecerem nos episódios de Os Simpsons muitas referências
intertextuais e muitas homenagens, aqui é explícito o resgate da cena em
que Janet Leigh morre em Psicose, da mesma forma que Comichão e
Coçadinha são personagens, gato e rato em eterna disputa, que remetem
a Tom e Jerry. Enfim, nos mais de 340 episódios da série há uma maneira
deliciosa e rápida, por se tratarem de episódios curtos, de achar referências
críticas à sociedade contemporânea que merecem ser conhecidas e
discutidas.
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DOMÉSTICAS
Gênero: Comédia/Drama.
Atores: Cláudia Missura, Graziella Moretto, Lena
Roque, Olivia Araújo, Renata Melo, Robson Nunes
e Tiago Moraes.
Diretor: Fernando Meirelles, Nando Olival.
Idiomas: Português.
Legendas: Inglês, Espanhol.
Ano de produção: 2001.
País de produção: Brasil.
Duração: 90 min.
Distribuição: Imagem Filmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Tela Cheia (4x3) e Letterbox (4x3).
Cor: Colorido.
Censura: 12 anos.

O

filme narra cinco histórias, de cinco domésticas: Cida, Roxane,
Quitéria, Raimunda e Créo. Suas histórias são as mesmas de milhares de
mulheres: enquanto uma quer casar a outra, que é casada, sonha com um
marido melhor; para uma há o sonho de transformar-se em artista de novela
enquanto a outra acredita que sua missão na terra é servir exclusivamente
a Deus e a sua patroa, e por fim há a conformada. São cinco histórias
cotidianas e não por isso menos interessantes, nas quais cada uma tem uma
visão diferente do paraíso, porém vivenciam o mesmo cotidiano dantesco
que é a profissão de doméstica.

Domésticas era, originalmente, uma peça de teatro de Renata Melo,
co-roteirista do filme, produzido pela paulista 02 filmes. Para a construção
da peça foram gastos dois anos com pesquisas e entrevistas com
empregadas de diversas idades, numa busca pela maior veracidade possível
quanto ao seu mundo. Para esta produção da nova e deliciosa safra nacional
foram mantidas no elenco principal as mesmas atrizes que participaram
da peça que trata de cinco domésticas e suas histórias. É o comovente e
hilário mosaico do Brasil que se apresenta em Domésticas, o filme. São
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histórias vivenciadas no dia-a-dia e que contam sobre aquelas mulheres
que moram em sua casa, conhecem todos os lugares de todas as coisas,
têm acesso a todas as gavetas, são responsáveis por sua comida e mesmo
assim é como se não existissem. Trata de um Brasil que é vivido pela grande
maioria mas notado por muito poucos. Há uma subversão intencional de
papéis, já que as sempre coadjuvantes passam a ser aqui as protagonistas,
pois não há a aparição da figura do patrão, aqui elas são as donas, afinal
elas também têm sua história, uma história que merece ser contada.
Amores e desamores, expectativas ou a falta delas, desejos e ambições,
sonhos e dificuldades, família e amigos, agregados à indiferença e à
exploração, tem-se enfim um leque de relações que mostram bem o lado
nem tão cor-de-rosa da vida de milhares de brasileiras. Trata ainda de
questões como violência, coragem, ingenuidade, honestidade, segregação
entre classes sociais e a ambição pessoal. O filme passeia com sobriedade
pelos dramas pessoais, de forma bastante realista, mas sem pender para o
piegas. O tom poético vagueia entre o humor e a tragédia, a tragicomédia
diária e real. O que dá continuidade ao ritmo da vida é a coragem de
continuar seguindo em frente, apesar das adversidades, e uma certa dose
de irreverência. O preconceito velado do cotidiano cai por terra e é
desnudado sob o tom semidocumental. Com um tom de comédia, as
domésticas apresentadas são ingênuas e sentimentais mas ao mesmo tempo
extremamente divertidas, assim, de forma simples mas eficaz apresentase uma denúncia social grave enquanto mostra o quanto há de riqueza
espiritual na alma de cada uma delas. Uma aula sobre dignidade. Os diálogos
são curtos e diretos, sem qualquer profundidade, em que o máximo de
filosofia é o que se encontra no horóscopo diário e na possibilidade de
realizar sonhos e amores. O ritmo do filme é rápido, ágil, e tem como
pano de fundo uma trilha sonora, sob responsabilidade de André Abujamra,
que reproduz sons do cotidiano doméstico (barulho de vassouras,
conversas, etc) e é verdadeiramente impagável ao desencavar verdadeiras
pérolas clássicas do brega nacional como canções de Lindomar Castilho,
Waldick Soriano e Jane e Herondy (Você é Doida Demais, Eu Não Sou
Cachorro, Não, e Não Se Vá, respectivamente), entre outras. Enfim,
um filme que vale a pena assistir não apenas por ser uma boa diversão mas
principalmente por propor, de forma suave, uma profunda análise social.
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DURVAL DISCOS
Gênero: Comédia.
Atores: Ary França, Etty Fraser, Isabela Guasco,
Marisa Orth, Leticia Sabatella, Rita Lee, André
Abujamra e Theo Werneck.
Direção: Anna Muylaert.
Idiomas: Português.
Legendas: Inglês, Português, Espanhol e Francês.
Ano de produção: 2002.
País de produção: Brasil.
Duração: 96 min.
Distribuição: Europa Vídeo.
Região: 4.
Áudio: Stereo.
Vídeo: Letterbox.
Cor: Colorido.
Censura: 12 anos.

D

urval (Ary França) vende discos de vinil e mora com sua mãe
Dona Carmita (Etty Fraser) nos fundos de sua loja, numa movimentada rua
de São Paulo. Um dia ele decide contratar uma empregada, só que a escolhida
chega na casa com a simpática Kiki, uma criança que cai logo nas graças da
mãe de Durval. Os problemas começam de verdade no instante em que a
empregada desaparece e larga a menina com essa dupla, de mãe e filho,
nada convencional.

Durval Discos, longa-metragem que marca a estréia de direção
da cineasta Anna Muylaert, foi o vencedor de 7 prêmios no Festival de
Gramado, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. A cena inicial, com os
créditos do filme é de extrema originalidade, ao passear por ruas de uma
São Paulo entupida de poluição visual e nos cartazes/anúncios/promoções
somos apresentados não apenas para quem é responsável pelo filme mas
para o seu habitat, para o habitat de Durval e sua mãe. A velha loja de
discos é antes de ser seu comércio/lar um verdadeiro refúgio da realidade,
onde buscam resistir à passagem do tempo e suas mudanças. A sua
narrativa, totalmente surrealista, é como os velhos e ultrapassados (que
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me perdoem os saudosistas) vinis, com seus lados A e B. A história ocorre
em 1995, época em que os vinis começam a ceder espaço aos CDs, e
Durval busca heroicamente, e de forma quixotesca, resistir a esta invasão
inevitável da nova tecnologia. Na primeira parte do filme Durval sofre as
agruras de um filho que luta para não desarmonizar o habitat dominado
por sua mãe superprotetora. No segundo momento há uma brusca
mudança, da comédia leve e até certo ponto inocente para um drama
carregado de humor negro: lados A e B no mesmo filme. Também segue
o mesmo caminho a trilha sonora, que acompanha e dita o ritmo do mesmo,
além de recuperar preciosíssimas pérolas da música nacional – gravadas
originalmente, claro, nos velhos bolachões. A mudança inexorável e a cada
dia mais rápida da humanidade com as novas tecnologias cria verdadeiros
dinossauros em muito pouco tempo, basta observar as camisetas utilizadas
por Durval, com estampas de ídolos das décadas passadas. Muito pouco
tempo passado mas por vezes um abismo entre estas épocas. Vale o registro
de que o velho não é necessariamente ruim ou ultrapassado, como por
vezes julgam os jovens. O mundo é muito mais do que o que se produz
hoje, que aliás é sempre influenciado de alguma forma pelo passado.
Também é nítido o aspecto psicológico que o filme retrata, no drama
psicológico entre o eterno filho adolescente, que se recusa a mudar e
assumir as mudanças inevitáveis, e a mãe superprotetora que não consegue
mais exercer sobre o filho a influência de antes, e que vê na criança Kiki
uma nova possibilidade de exercer seu poder. A loja de LPs pode ser vista
como uma metáfora da própria dificuldade de cada um assumir as mudanças
inevitáveis na vida.
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EM BUSCA DA TERRA
DO NUNCA
Gênero: Drama.
Atores: Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie,
Radha Mitchell, Dustin Hoffman, Freddie
Highmore, Kelly MacDonald, Ian Hart, Eileen Essell
e Paul Whitehouse.
Diretor: Marc Forster.
Idiomas: Português, Inglês.
Legendas: Português, Inglês.
Ano de produção: 2004.
País de produção: Inglaterra/EUA.
Duração: 106 min.
Distribuição: Imagem Filmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Tela cheia.
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

O

filme funciona como um fantástico conto de fadas que narra a
história de um dos maiores escritores infantis, o dramaturgo James M. Barrie
(Jonnhy Deep), e as pessoas com quem convive que lhe inspiram a criar sua
obra-prima: Peter Pan. O momento focalizado é quando Barrie, estando
sem inspiração para sua próxima peça, conhece por acaso uma viúva e seus
quatro filhos. Da amizade que surge renasce a imaginação do dramaturgo
para voltar a escrever e produzir o trabalho que o imortalizou. Um filme
maravilhoso sobre o processo criativo.

O escocês James Matthew Barrie foi escritor, jornalista e
dramaturgo, e teve seu nome imortalizado com a peça Peter Pan (1904)
que narra as aventuras de um menino que se recusava a crescer e vivia na
Terra do Nunca. Um bom trabalho intertextual é buscar outros filmes e
versões escritas dessa história. No filme de Marc Forster, baseado na peça
The Man Who Was Peter Pan, de Allan Knee, e inspirado em
personagens reais, mostra-se que provavelmente Barrie emprestou o nome
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de Peter Llewellyn Davies (Freddie Highmore), um dos filhos de Sylvia
Llewelyn Davies (Kate Winslet), para compor sua obra. Porém, mantémse o caráter ficcional já que há liberdades históricas como o fato de Barrie
ter conhecido Sylvia anos antes do que foi sugerido no filme, quando ela
ainda não era viúva, o que não interfere e não tira mérito algum do filme.
Aliás, seu principal mérito é o de demonstrar a importância e necessidade
da imaginação e da amizade na vida de qualquer um. Barrie resgata em
sua obra a criança adormecida em cada adulto, sonhadora, com amigos
imaginários, criativa, e que transforma a realidade em deliciosos jogos
lúdicos. Resgatar essa criança é manter vivo o frescor da melhor fase da
vida, repleta de descobertas e possibilidades infinitas, na visão pura e
inocente da simplicidade. O processo criativo de Barrie consistia em buscar
inspiração ao ar livre, que segundo ele seria o melhor lugar do mundo
para escrever. Acidentalmente, conhece em um parque a mãe viúva Sylvia
e seus filhos, traumatizados pela recente e prematura perda do pai e ávidos
pela possibilidade do mundo mágico do faz-de-conta que Barrie conhece
muito bem o caminho. É desse encontro casual e dos desdobramentos do
mesmo que passa a se construir o mundo da Terra do Nunca. Um mundo
que cada um traz dentro de si, afinal a lembrança da infância é o refúgio
seguro e acalentador de todos. O sonho de Peter Pan é manter o otimismo
da infância e buscar vencer as inevitabilidades da vida, é manter viva a
possibilidade da fantasia, das idéias e da imaginação. Via de regra, os grandes
escritores mantiveram essa qualidade de criar mundos e habitá-los,
brincando com as idéias e suas possibilidades ficcionais, o exercício de
conhecê-los (os clássicos da literatura) e conhecer seus novos mundos, é
processo realizado apenas com o estímulo de (boas) leituras. Interessante
o contraste entre o mundo infantil, imaginário, e o mundo adulto, árido,
que Barrie encontra no relacionamento com sua esposa (sempre mais
interessada em manter aparências e destacar-se nas colunas sociais do
que acompanhá-lo), já que a excentricidade dele não é aceita nem mesmo
por ela, pois foge do convencionalismo do mundo dos adultos. Sobra a ele
a companhia de seu cão de estimação. É, enfim, um filme deliciosamente
delicado, sutil, com um humor leve, com uma lição de vida sobre manter
acesa a chama da essência de cada um como deveriam ser todas as grandes
lições da vida. Um exercício de estímulo e enriquecimento da capacidade
imaginativa e criativa.
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ERIN BROCKOVICH – UMA
MULHER DE TALENTO
Gênero: Drama.
Atores: Julia Roberts, Aaron Echart, Albert Finney,
Marg Helgenberger e Scarlett Pomers.
Diretor: Steven Soderbergh.
Idiomas: Inglês, Espanhol e Português.
Legendas: Inglês, Espanhol e Português.
Ano de produção: 2000.
País de produção: EUA.
Duração: 131 min.
Distribuição: Sony Pictures.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1/Dolby Surround.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

F

ilme, baseado em fatos reais, que conta a história de Erin
Brockovich (Julia Roberts), uma jovem e dedicada mãe que luta de todas as
maneiras que conhece para conseguir sobreviver. Com três crianças para
criar ela busca desesperadamente por um trabalho que possibilite seu
sustento, e acaba por convencer o advogado Ed Masry (Albert Finney) a
contratá-la. Na agência de advocacia tem um trabalho tedioso e devido a
isso, ao mexer nos arquivos, Erin acaba encontrando um caso perdido contra
uma grande corporação gigante (a Pacific Gás & Eletric) acusada de
contaminar a água de um pequeno município e resolve investigá-lo. Com
uma determinação extremada e utilizando seus dons naturais, como a fala
convincente e atributos físicos, leva a investigação a termo e luta com todas
as suas forças para conseguir justiça para os moradores.

O filme foi indicado ao Oscar para as categorias de melhor filme,
melhor diretor, melhor ator coadjuvante (Albert Finney), melhor roteiro
original e Julia Roberts levou a estatueta de melhor atriz, o que, de certa
forma, justifica o altíssimo e merecido cachê dela, 20 milhões para um
orçamento total de 50 milhões de dólares. Quem também fez uma
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participação numa ponta, como a garçonete Júlia, foi a própria Erin
Brockovich real. O que é interessante é a perseverança, a força de vontade
e o destemor demonstrado pela protagonista, que apesar de não ser
advogada ficou famosa por fazer uma grande indústria pagar a maior
indenização da história dos Estados Unidos, um processo de 333 milhões
de dólares. O roteiro é inteligente e muito bem elaborado. Mostra uma
Erin que apesar de não ter formação acadêmica coloca muitos advogados
na poeira, tem uma inteligência bastante grande (como demonstra ao lidar
com os números telefônicos), possui uma rapidez de raciocínio e tiradas
irônicas e inspiradíssimas (como quando justifica seu sucesso já que fez
“643 favores sexuais em uma semana”) e o quanto consegue,
calculadamente, manipular as outras pessoas. Ela é o exemplo prático de
que com inteligência, intuição e perspicácia, aliadas a uma boa dose de
influência sobre os outros, pode-se conseguir o que se desejar. As questões
jurídicas também podem ser devidamente analisadas, já que há claro que
certos interesses, principalmente corporativos, por vezes sobressaem-se
em relação a interesses “menos importantes”. O filme é também um alerta
quanto a questões ambientais. A contaminação de reservas de água não é
novidade em nenhum lugar do mundo atual, afinal uma das maiores
preocupações do homem moderno é em relação ao meio-ambiente e sua
degradação. O principal elemento de sobrevivência dos animais é a água,
que está cada vez menos disponível devido ao grau de poluição ambiental
a que chegamos. No filme são citados o Cromo 3 e 6, responsáveis pela
contaminação que gera o processo judicial, entretanto há muitos outros
elementos químicos que geram contaminação de lençóis freáticos, como
os encontrados numa aparentemente inofensiva pilha/bateria comum,
normalmente descartada sem qualquer cuidado. Estudar a este respeito
implica não apenas em ajudar a cuidar do meio-ambiente mas também
procurar a conscientizar sobre este problema. Há a possibilidade ainda de
verificar acerca de grandes desastres ambientais e quais as conseqüências
práticas disso. Quanto a isso, tanto no Brasil como em todo o mundo, não
faltam exemplos. Infelizmente!
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ESCOLA DE ROCK
Gênero: Comédia.
Atores: Jack Black, Joan Cusack, Mike White e
Sarah Silverman.
Diretor: Richard Linklater.
Idiomas: Inglês e Português.
Legendas: Inglês e Português.
Ano de produção: 2003.
País de produção: EUA.
Duração: 108 min.
Distribuição: Paramount Pictures.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

D

ewey Finn (Jack Black) é um músico atrapalhado que acaba de
ser demitido de sua banda. Cheio de dívidas para pagar e sem ter o que
fazer, ele aceita dar aulas como professor substituto em uma escola particular
de disciplina rígida. Mas, para unir o útil ao agradável, Dewey cria um grupo
de rock com seus alunos, sem o conhecimento de seus pais e da direção do
colégio, para participar de um concurso de música local. Devido aos seus
métodos nada ortodoxos, logo Dewey se torna um exemplo para seus
alunos. Acrescente-se que é ainda uma homenagem ao rock puro e genuíno
regado com trilha sonora de Led Zeppelin, The Doors, The Clash, David
Bowie, entre outros.

Esta é a segunda vez que os atores Jack Black e Joan Cusack
trabalham juntos, a primeira foi em Alta Fidelidade, numa fórmula que
parece dar certo. Afinal, quem não gostaria de ter um professor nada
ortodoxo e que ensinasse os valores a partir do bom e velho Rock and
Roll? O filme mostra que a mudança é necessária em toda a parte do
mundo e a toda hora, pois Dewey, demitido da própria banda, consegue
adaptar-se à nova vida que se propõe e busca alcançar seus sonhos, ainda
que por vias tortuosas. Nele, pode-se perceber, através da figura do
inusitado professor que se deve ter jogo de cintura em variadas situações
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e que se deve realmente acreditar na equipe com qual se trabalha. No
caso do filme, a equipe era formada pelos alunos que motivavam uns aos
outros e mostravam rendimento nas suas atividades (que era a música).
Outro ponto a ser analisado é a possibilidade de mudança de conceitos e
flexibilidade em relação aos paradigmas, que podem ser notadas quando
os pais e diretoria da escola têm que admitir que o professor, mesmo
sendo uma farsa, teve um trabalho positivo em relação aos alunos. Ele
consegue, de forma natural e espontânea, algo que é desejável em qualquer
professor ou chefe: empatia e liderança. Desta forma, realça a quebra de
paradigmas de uma sociedade como um todo, possibilitada através da
persistência e confiança e por continuar sempre em busca de seus sonhos.
Ele tira da adversidade a possibilidade de uma nova opção rumo ao objetivo
delimitado. No caso de empreendimentos, sejam quais forem, o
administrador (ou quem tem a atividade de coordenação) deve ser flexível
e realmente acreditar no seu potencial e de seus subordinados, caso
contrário tem um largo passo dado em direção ao fracasso. Deve-se tomar
cuidado quanto a questões éticas e morais, já que a farsa/mentira é não
apenas indesejável como pode ter resultados inesperados e certamente
diferentes do que os do filme. Outro ponto forte do filme é a presença de
inúmeras referências históricas do mundo do rock, para os aficcionados
do gênero é um filme imperdível e para quem não gosta é uma excelente
oportunidade de conhecer os clássicos.
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FÉ DEMAIS NÃO
CHEIRA BEM
Gênero: Comédia.
Atores: Steve Martin, Debra Winger, Lolita
Davidovich, Liam Neeson, Lukas Haas, Meat Loaf,
Philip Seymour Hoffman, M.C. Gainey, Suzi
McLaughlin, Lizz Lee, Jane Milburn e Marietta
Marich.
Diretor: Richard Pearce.
Idiomas: Inglês, Espanhol.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol.
Ano de produção: 1992.
País de produção: EUA.
Duração: 107 min.
Distribuição: Paramount.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Widescreen Anamórfico (1.78:1).
Cor: Colorido.
Censura: 12 anos.

O Reverendo Jonas Nightengale (Steve Martin) é um charlatão

mais liso que bagre ensaboado, já que por onde passa com sua caravana de
fé distribui a salvação em troca de uma doação. Os truques de Jonas
empolgam as multidões, mas seus milagres não passam de efeitos de espelhos
e fumaça. Pura charlatanice. Durante uma de suas viagens, seu ônibus quebra
numa pequena e pobre cidade do Kansas, Rustwater, onde Jonas acaba por
montar sua tenda. Enquanto sua charmosa agente Jane Larson (Debra
Winger) tenta convencer o xerife local a não proibir o show, Jonas acaba
sendo atraído pela beleza de Marva (Lolita Davidovich), uma garota tão
bela quanto descrente. Porém, converter Marva vai exigir do reverendo
um milagre verdadeiro.

Jonas é um autodenominado reverendo que passa a sua vida viajando
por diversas cidades norte-americanas levando a palavra de Deus e
cobrando dos incautos o preço por seu espetáculo de charlatanice. A tenda
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que monta em cada cidade é muito mais para um show, com objetivo de
angariar ofertas, do que para efetivamente salvar almas. Sua estratégia é
simples e eficaz, sempre com a assessoria de seu bem estruturado grupo.
Há num primeiro momento a busca de informações acerca dos moradores
da cidade, especialmente aqueles que passam por problemas graves, para
em seguida serem comunicadas para o pregador Jonas. Por meio de um
ponto eletrônico são transmitidas as informações sobre a pessoa, onde
está sentada, e qual seu problema, desta forma e agindo com um fervor
incomum ele se dirige às pessoas falando diretamente de seus problemas,
e assim elas acabam se empolgando e contagiando as demais pessoas da
platéia. Esta tática é empregada por qualquer um que tenha um pouco de
conhecimento lingüístico e rapidez de raciocínio. Boa lábia e agilidade nas
respostas permitem que um picareta possa escapar ileso de qualquer
situação embaraçadora ou ameaçadora, que possa tentar desmascará-lo.
É assustador o número de pessoas que, ainda hoje, caem nos chamados
contos do vigário (no caso do filme trata-se de uma caricata personificação
literal da expressão). Há algumas falcatruas conhecidíssimas, como o golpe
do bilhete premiado, porém a ganância humana extrapola a sua credulidade.
Por mais que se viva na era da informação, a comunicação que atrai e
envolve acaba por também convencer. No caso do filme há ainda uma
crítica direta às religiões, especialmente no que se refere ao conjunto de
farsas utilizadas por muitas das instituições religiosas no intuito de angariar
fiéis e receber as ofertas por parte dos crédulos. Lógico que há fé e
seriedade em muitas denominações religiosas, mas buscar a separação
entre o sério e o duvidoso entre as inúmeras opções que existem, assim
como suas ramificações que se fazem presentes hoje, trata-se de também
buscar entender o mundo atual. A crítica direciona-se também ao apego e
amor pelo dinheiro, que vai contra os preceitos que as igrejas pregam de
preocupar-se com a alma e não com os aspectos materiais. É quase lugar
comum falar sobre a quantidade de produtos, diretamente ligados a
concepções religiosas, que se vendem aproveitando indiscriminadamente
a fé das pessoas. A presença da fé na mídia não soa como amoral, porém
usar a persuasão com a finalidade de manipulação merece uma atenção
cuidadosa. Assim, Fé Demais não Cheira Bem, é uma dessas deliciosas
comédias aparentemente inócuas, mas que certamente podem levar a
muitas reflexões pertinentes.
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FORREST GUMP – O
CONTADOR DE HISTÓRIAS
Gênero: Drama.
Atores: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise,
Mykelti Williamson, Sally Field, Michael Conner
Humphreys e Haley Joel Osment.
Diretor: Robert Zemeckis.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 1994.
País de produção: EUA.
Duração: 141 min.
Distribuição: Paramount.
Região: 4.
Áudio: Dolby Surround Digital 5.1.
Vídeo: Anamórfico Widescreen (2.35:1).
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

Tom Hanks (Forrest Gump) é um norte-americano com um QI

abaixo da média – 75, o que significa ser tecnicamente retardado mental mas que por obra do acaso acaba participando de momentos cruciais em
cerca de quarenta anos da história do Estados Unidos, entre os anos 50 e
80. Sua influência vai desde ensinar uma dança exótica, com o imoral balançar
dos quadris a um jovem e iniciante violonista do Mississipi, que viria a se
tornar o rei do rock Elvis Presley, até participar de fatos como a Guerra do
Vietnã e o caso Watergate ou mesmo inspirar John Lennon, durante uma
entrevista, a compor Imagine.

Forrest Gump é um filme emocionante, agradável, engraçado e
extremamente bem feito que teve indicações para o Oscar de melhor
ator coadjuvante (Gary Sinise), melhor fotografia, melhores efeitos sonoros,
melhor trilha sonora, melhor maquiagem, melhor direção de arte e melhor
som, e ganhou as estatuetas de melhor filme, melhor diretor, melhor ator
(Tom Hanks), melhores efeitos especiais, melhor roteiro adaptado e melhor
montagem. Sua principal qualidade é resgatar algumas décadas da história
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americana, praticamente toda a segunda metade do Século XX, nos fatos
mais marcantes desse período. Forrest é um garoto que vai à luta pela vida
sem nem ao menos saber que está lutando, pois sua deficiência não lhe
permite dar conta da realidade que o cerca. Durante a sua vida, por ser
diferente, acaba enfrentando o preconceito por parte de outras pessoas
mas acaba sempre vencendo, um pouco por achar que tinha que fazer
determinadas coisas e muito por sorte de estar nos lugares certos nas horas
certas. Destoa o fato de que a seu lado existem pessoas com capacidade de
sobra mas que não conseguem nem uma ínfima parte das realizações dele.
O mundo que o cerca não é o ideal, sua mãe (Sally Field) é superprotetora,
Jenny (Robin Wright Penn) é a amiga de infância e sua paixão platônica mas
que só se mete em confusões cada vez piores, o tenente Dan Taylor (Gary
Sinise) é um oficial do Exército que vive sob o passado de uma família de
heróis de guerra e que Forrest não apenas salva mas ajuda a recomeçar sua
vida após ele perder as pernas e a auto-estima, e Bubba Blue (Mykelti
Williamson) é seu amigo de exército que sonha em montar um negócio de
camarões, e só fala nisso. Forrest vê o mundo através de uma simplicidade
desconcertante, pois ele não vê malícia e age apenas de acordo com impulsos
mais básicos, físicos e emocionais, e acaba por contagiar a todos com sua
pureza. Um anti-herói clássico, impossível de não ser admirado. Sua filosofia
barata de vida, deixada pela mãe, consiste em metaforizar a vida numa caixa
de bombons, na qual você nunca sabe o que vai encontrar. As cenas reais
em que Forrest contracena com personalidades históricas desmistifica o
conceito de que a imagem é a representação do real, dada sua perfeição.
São filmes antigos em que Tom Hanks, personificando Forrest, contracena
com personalidades reais, como se realmente tivesse estado presente
naqueles momentos. Existe uma versão especial para colecionadores, com
dois DVDs, sendo que no disco dois há uma série de extras imperdíveis,
entre eles um documentário sobre como foram produzidos os efeitos
especiais, a cargo da Industrial Light & Magic, desde a cena de abertura (em
que uma pena branca flutua por vários quarteirões até cair aos pés de Forrest,
que aguarda um ônibus numa praça de uma pequena cidade interiorana) até
as cenas em que ele contracena com alguns personagens famosos (são cenas
reais em que Tom Hanks foi inserido digitalmente, num resultado perfeito –
inclusive cenas não finalizadas como o jogo de ping-pong com George Bush
pai). Forrest Gump tem um excelente roteiro, cativante, que demonstra a
fé no ser humano. Trata-se de um filme que faz parte daqueles que delimitam
território e se estabelecem como eternos, numa deliciosa maneira de ver
os acontecimentos e personalidades importantes da história recente norteamericana.

FRIDA
Gênero: Drama.
Atores: Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey
Rush, Ashley Judd, Antonio Banderas, Edward
Norton, Valeria Golino e Mía Maestro.
Direção: Julie Taymor.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 2002.
País de produção: EUA.
Duração: 123 min.
Distribuição: Imagem Filmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e 2.0.
Vídeo: Fullscreen (4:3).
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

F

rida Kahlo (Salma Hayek) foi um dos principais, e controversos,
nomes da história artística do México no Século XX. Conceituada e aclamada
como pintora, ela teve uma vida pessoal bastante conturbada e intensa, seja
devido ao seu casamento aberto com Diego Rivera (Alfred Molina), seu
companheiro também nas artes, seja por seu controverso e ilícito caso com
o político Leon Trostky (Geoffrey Rush) ou por relacionamentos românticos
com várias outras mulheres. Frida teve uma vida intensa, sem limites, no
campo da revolução política, sexual e artística. Suas pinturas expressam
com propriedade toda a sua angústia existencial.

Frida é um filme denso, feito não apenas para o deleite dos olhos
mas para a redenção da alma, assim como a vida de sua biografada. Contou
com um orçamento de doze milhões de dólares, e teve a indicação para o
Oscar de melhor atriz (Salma Hayek), melhor direção de arte, melhor
figurino, e melhor canção original (“Burn It Blue” – que é cantada por
Caetano Veloso e Lilá Brown) e levou as estatuetas de melhor maquiagem
e melhor trilha sonora. Maldalena Carmen Frida Kahlo nasceu em 1907,
mas gostava de dizer que havia nascido em 1910, declarando-se filha da
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Revolução Mexicana. Teve uma vida duradoura com o seu mentor e marido
Diego Rivera, porém complexa e tão conturbada como a revolução que
ambos causaram no mundo artístico. O filme é o retrato de sua história de
vida, e do compartilhamento aberto com Diego, de arte e amores, sem
pudores e sem medo. Frida é uma mulher que revoluciona sua época, ao
viver de maneira singular, intensa e apaixonada. No início do filme há o
frescor e a alegria presentes também na vida da biografada, relutante em
aceitar seu talento artístico, e aos poucos se torna angustiante, com as
decepções e infortúnios trazidos pela vida. O filme segue o mesmo ritmo
com que se modifica o espírito em transformação da pintora. Com seis anos
teve poliomielite e ficou coxa, e ainda jovem, aos 18 anos, sofre um acidente
que a deixa por muito tempo presa a uma cama e é o responsável por
grande parte de suas decepções e dores, físicas ou não, como a
impossibilidade de ter filhos. Sofreu dois abortos, em 1929 e 1932, o que
aumentou ainda mais seu trauma, já que ter filhos era um de seus maiores
desejos. O espectador sente-se desconfortável ao interagir com a
desesperança vivida e demonstrada por Frida. Sua obra artística é reconhecida
mundialmente por retratar a própria dor e representar a universalidade da
mesma. Ela sempre pintou a si mesma, retratando suas angústias, vivências,
medos e o amor por seu marido, pois como dizia estava muitas vezes sozinha
e era este o assunto que ela melhor conhecia. Sua produção artística é
riquíssima, ainda que cause emoções adversas. Freqüentemente sua obra é
considerada surrealista, mas ela mesma afirmava: “Pensaram que eu era
surrealista, mas nunca fui. Nunca pintei sonhos, só pintei minha própria
realidade”. Trata-se de um filme que mostra o lado humano, e no qual emerge
a necessidade do respeito pelas particularidades de cada um, afinal ser
humano implica em ser permeado de emoções, por vezes incompreensíveis
para alguns, mas inerentes a todos. A reação de seu esposo, ao descobrir-se
traído após ter cometido inúmeras traições é tipicamente latino-americana,
já que o homem julga-se como sendo o detentor exclusivo deste direito.
Quanto à fotografia trata-se de um exercício belíssimo, realçando as imagens
em cores fortes e vivas, principalmente as cores da bandeira mexicana, o
vermelho e verde. Há também animações e colagens inseridas no decorrer
do filme que, de maneira hábil, acabam por surpreender e divertir ao
espectador e lhe apresentam o mundo de imagens da artista. Deve-se apenas
ressaltar que é um filme bastante denso, pouco palatável e que retrata de
forma exemplar a angústia existencial da pintora, que morreu de embolia
pulmonar, após contrair pneumonia, em 1954, mas cuja última frase deixada
em seu diário deixa dúvidas quanto a um possível suicídio: “Espero
alegremente a saída - e espero nunca mais voltar - Frida”.

GÊNIO INDOMÁVEL
Gênero: Drama.
Atores: Robin Williams, Matt Damon, Ben Affleck,
Stellan Skarsgard, Minnie Driver e Casey Affleck.
Diretor: Gus Van Sant.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 1997.
País de produção: EUA.
Duração: 126 min.
Distribuição: Imagem Filmes.
Região: Multizonal.
Áudio: Dolby Digital 2.0 e 5.0.
Vídeo: Standard.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

W

ill Hunting (Matt Damon) é um jovem humilde e rebelde de
20 anos que já teve algumas passagens pela polícia de Boston, e mesmo
nunca tendo estado numa universidade revela-se um gênio, sendo capaz de
citar de memória fatos históricos e resolver complicadas equações
matemáticas. Porém, por determinação legal precisa fazer terapia, mas nada
funciona, pois ele debocha de todos os analistas. Tem a sua chance ao ser
descoberto por um professor da universidade onde trabalha como servente.
Sua esperança é Sean McGuire (Robin Williams), um terapeuta e professor
universitário que admira Will e compreende o que é lutar por seu espaço
na vida. É na identificação de Will com Sean que existe sua única chance.

Excelente filme, com roteiro muitíssimo bem elaborado, e uma
verdadeira lição de vida que foi indicado aos Oscares de melhor filme,
melhor diretor, melhor ator (Matt Damon), melhor atriz coadjuvante
(Minnie Driver), melhor trilha sonora, melhor canção original (“Miss
Misery”), melhor edição e levou as estatuetas de melhor ator coadjuvante
(Robin Williams) e melhor roteiro original. Um fato curioso é que o número
de telefone que aparece no filme como sendo o da construtora onde Will
e Chuckie (Ben Affleck) trabalham era, na época, o mesmo da Woburn,
uma construtora real onde Matt Damon havia trabalhado quando era um
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adolescente, em Cambridge. Na abertura, durante os créditos do filme, as
equações matemáticas que aparecem são parte de uma técnica matemática
denominada Análise Fourier, que aproxima funções a partir de cálculos com
seno e co-seno. O problema matemático que é colocado pelo professor no
quadro, considerado por ele como de solução impossível por parte dos
alunos que assistem sua aula, é uma inegável demonstração de desafio ao
poder. O conhecimento enquanto privilégio de uns poucos beneficiados
socialmente, como era admitido na Idade Média, trata-se de uma verdade
há muito infundada, porém ainda hoje a escola insiste em barrar
potencialidades, por medo quem sabe de serem superados por alunos
prodígios. A solução do problema, anotada alguns dias depois num quadro
do corredor, leva o professor a temer por sua posição, lançando um novo
desafio, igualmente solucionado, ameaçando o poder e a estabilidade de
seu conhecimento e sua situação como superior intelectualmente. O maior
susto é ao se descobrir que o autor é um servente, com uma ficha policial
que não é das melhores, pouco afeito a estudar, violento, problemático,
mal-relacionado e proveniente de uma área suburbana. Ainda assim, tratase do perfil intelectual do aluno-modelo desejado por qualquer professor, a
questão que se estabelece é como conseguir domar um gênio (logicamente
que o vocábulo assume significação ambígua: caráter e sabedoria) desses.
Sean é um professor-psicólogo que por vezes lembra o personagem de
Robin Willians em Sociedade dos Poetas Mortos, na busca por tentar
encaminhar Will para a matemática, devolvê-lo à consciência e livrá-lo de
seus problemas. Will e Sean estabelecem uma relação limítrofe que gera o
confronto entre a amizade e confiança e a genialidade e rebeldia. O fascínio
instigante proporcionado por pessoas que causam deslumbramento pela
capacidade de compreensão e simultaneidade nos raciocínios é o sentimento
explorado aqui e que gera a admiração e respeito por parte do outro.
Respeito e admiração se conquistam, não se impõem. Os diálogos que se
estabelecem são o ponto chave, afinal é esse o caminho básico para se chegar
a qualquer solução. Uma receita antiga, meio que em desuso na sociedade
contemporânea que se esquece do poder de um bom bate-papo, afinal já
que não há mais interlocutores que saibam ouvir paga-se por eles (psicólogos
e psiquiatras). As opções apresentadas a Will são as mesmas que a vida
oferece, resta a cada um analisá-las e solucioná-las da maneira certa, assim
como a metáfora do problema matemático, não há solução impossível. Tratase de um agradável filme acerca da reflexão sobre a vida e sobre aproveitar
as chances que a mesma oferece.

ILHA DAS FLORES
Gênero: Documentário.
Atores: Paulo José (Narração) e Ciça Reckziegel.
Diretor: Jorge Furtado.
Idiomas: Português, Inglês, Espanhol, Francês.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol, Francês.
Ano de produção: 1989.
País de produção: Brasil.
Duração: 12 min.
Distribuição: Casa de Cinema.
Região: Multizonal.
Áudio: Estéreo 2.0.
Vídeo: Fullscreen (4x3).
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

O

Sr. Suzuki é um japonês, plantador de tomates da região de
Porto Alegre, que despacha seus produtos, de Kombi, para os supermercados
da região. Dona Anete (Ciça Reckziegel) é uma brasileira, vendedora de
perfumes, que percorre a cidade em busca de pessoas que queiram suas
mercadorias que, após a venda, lhe dão o lucro com o qual vai a um
supermercado comprar tomates e carne de porco, que serão os principais
ingredientes da refeição de sua família. Entre os tomates comprados um,
que ela considera impróprio para o consumo humano, é jogado no lixo. O
lixo recolhido é enviado para depósitos que se ficam em locais próximos
das metrópoles. No caso de Porto Alegre um dos lixões é ironicamente
chamado de “Ilha das Flores”. Lá, o lixo orgânico é separado para servir de
comida aos porcos e, após nova seleção, as suas sobras são disputadas por
seres humanos.

O premiadíssimo curta-metragem de Jorge Furtado começa de
forma lúdica, como num documentário sobre o ser humano e suas
potencialidades, afinal somos os únicos animais que possuem “o polegar
opositor e o telencéfalo altamente desenvolvido”, e aos poucos vai
passando do tom suave para o tom documental cru e direto acerca da
miséria humana. Há várias idéias brilhantes que levam a reflexões profundas
e muito mais duradouras que os poucos minutos do filme. Aliás, é relevante
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o fato de se tratar de um curta, já que pode ser visto facilmente em qualquer
tempinho que se tenha disponível. A narrativa é feita em off, pelo ator
Paulo José, e dita o ritmo das cenas, em colagens entre imagens geradas e
outras emprestadas que beiram a brincadeira infantil, numa linguagem visual
agradável e ágil. As imagens, que servem de suporte explicativo para os
conceitos apresentados no texto, colam-se num ritmo de vídeo-clipe, não
permitindo que se perca a atenção. O ritmo da explicação (acerca dos
tomates do Senhor Suzuki, dos perfumes da dona Anete, da história do
dinheiro e da diferença dos homens em relação aos outros animais) vai se
tornando alucinado e mesmo que estas informações sejam repetidas várias
vezes é interessante assistir novamente ao vídeo para que se possa refletir
adequadamente a respeito das mesmas. A camada sonora também
modifica-se conforme modifica o ritmo da narrativa, de um tom alegre ao
tom desagradável, incômodo, em sintonia com a dura realidade que mostra.
O título é de uma sutileza cruel, afinal imagina-se que Ilha das Flores
possa ser tudo menos um depósito de lixo na região metropolitana de
Porto Alegre. Mais contundente ainda saber que o filme é um documentário
e, em 1989 quando foi gravado, realmente existia a situação descrita. Mais
triste saber que a realidade não mudou tanto assim. As desigualdades, a
exclusão social, o preconceito econômico, a pobreza, a fome e a miséria
humana continuam em pauta. Os problemas ambientais também são uma
das temáticas desenvolvidas no filme e a sua discussão se torna mais
necessária a cada dia. Este vídeo, entre muitos outros, pode ser visto no
site Porta Curtas: www.portacurtas.com.br.

62

KIDS
Gênero: Drama.
Atores: Chloë Sevigny, Rosario Dawson, Michele
Lockwood, Leo Fitzpatrick, Justin Pierce, Sajan
Bhagat, Christian Bruna, Peter Bici, Jeff Pang e
Harold Hunter.
Diretor: Larry Clark.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 1995.
País de produção: EUA.
Duração: 96 min.
Distribuição: Miramax Films.
Região: 4.
Áudio: Stéreo.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 16 anos.

F

ilme polêmico e que causou grande escândalo na época por
retratar o dia de um grupo de adolescentes suburbanos novaiorquinos na
busca por preencher suas vidas inócuas com drogas, sexo e atividades vazias
de significado, não necessariamente nessa ordem. A tentativa de achar alguma
significação na vida e o abuso nos meios para atingir tal fim são uma realidade
nua e crua de uma grande parcela da sociedade.

Peter Bici, Jeff Pang, Harold Hunter e vários outros atores de Kids
são na verdade skatistas profissionais da equipe Zoo York, que foram
convidados para fazer parte do filme, que de certa forma busca retratar as
vidas dos jovens de sua geração. O cenário suburbano novaiorquino, onde
se passa o filme, é o mesmo de outros milhares de subúrbios que se
espalham pelo mundo. As atitudes tomadas pelos adolescentes que fazem
parte do filme são o retrato de um comportamento padrão de jovens da
classe média norte-americana que acaba sendo refletido em outras
sociedades que têm sua influência, como por exemplo o Brasil. Seu tom é
documental, mas amoral, e por isso mesmo a realidade apresentada tão
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cruamente, menores abandonando os estudos e fazendo sexo e usando
drogas naturalmente, causou verdadeiro escândalo quando de seu
lançamento. Isto é intencional, já que o estilo documental é utilizado com
o objetivo de assombrar as pessoas, afinal seu diretor acredita que se não
existe final feliz há então o reflexo da realidade como ela é. Na Grã-bretanha
a cena em que uma garota bêbada aparece tendo relações sexuais foi
cortada na versão exibida nos cinemas. Há uma dose de realismo que não
permite que o espectador fique ileso ao que se passa na tela. Drogas,
sexo, Aids, violência e entretenimento vazio trazem um retrato que beira
o sensacionalismo, realçando que o limite entre o realismo e o apelativo
fica muito tênue. Segundo seu diretor, Larry Clark, é necessário ser explícito
se há o desejo de mostrar algo que seja relevante. Trata-se de apresentar
uma geração conturbada que consome drogas indiscriminadamente, não
tem perspectivas de futuro e pratica muito sexo, nem sempre de forma
segura. De um lado há um garoto que deseja transar apenas com virgens
e de outro uma garota que teve apenas um parceiro, entretanto é
soropositiva. É esta a base narrativa para algumas tramas paralelas que
não levam a redenção alguma, assim como a vida das personagens
retratadas. Trata-se de um alerta sobre a falta de orientação, o descaso
dos pais e a falta de perspectivas em relação à vida. A iniciação sexual é um
tema que ainda hoje é um tabu e merece ser abordado. O vazio existencial
das gerações mais novas, e perdidas, é sempre polêmico e chocante. Chama
a atenção notar o fato de que a visão da juventude que Kids apresenta nos
anos 90 é uma realidade muito parecida com a encontrada em Eu,
Christiane F., 13 Anos, Drogada e Prostituída, que tratava de um
caso verídico dos anos 70, assim como o clássico Juventude Transviada,
com James Dean, nos anos 50.
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LUTERO
Gênero: Drama.
Atores: Joseph Fiennes, Alfred Molina, Claire Cox,
Peter Ustinov, Benjamin Sadler, Jonathan Firth,
Doris Prusova, Christopher Buchholz, Jeff Caster
e Maria Simon.
Diretor: Eric Till.
Idiomas: Português, Inglês.
Legendas: Português.
Ano de produção: 2003.
País de produção: EUA.
Duração: 121 min.
Distribuição: Casablanca Filmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

F

ilme que narra a biografia de Martinho Lutero (Joseph Fiennes)
durante o período em que teve a coragem de desafiar a Igreja Católica em
plena Idade Média. Após quase ser atingido por um raio Lutero crê ter
recebido um chamado divino e passa a fazer parte do Monastério. Mas ainda
jovem, e já admirado, começa a sentir-se atormentado ao ver as práticas
adotadas pela igreja católica. Questiona essas práticas e o ponto culminante
é quando prega suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg,
em 1517. Inevitável o confronto direto, é excomungado e preso, em 1521.
É julgado mas foge, vivendo como criminoso e traduzindo a Bíblia para o
alemão. Mantêm-se fiel à sua fé e à sua luta por dar a todos o acesso à
palavra de Deus.

A Idade Média é um dos períodos mais conturbados da história
ocidental. Se por um lado o conhecimento fica restrito a poucos, por outro
a ânsia por mudar esta situação é premente a todo instante. Não são poucos
os momentos em que a Igreja Católica, para manter seu poder, vai contra
seus próprios preceitos utilizando artifícios como a Inquisição (responsável
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por milhares de mortes), as indulgências (perdão dos pecados), a simonia
(o comércio de falsas relíquias religiosas), a falsa vocação religiosa (para
usufruir da boa vida, poder e influência dos clérigos) e o monopólio do
conhecimento. É nesse contexto que acontece a primeira missa de Lutero
(1483-1546), momento em que há já um aparente desequilíbrio emocional,
em função de dúvidas quanto à postura da Igreja Católica. Posteriormente,
como professor de Teologia, na Universidade de Wittemberg passa a
questionar a existência de um caminho gratuito ao amor de Cristo e à
salvação divina. O momento em que Lutero, em Roma, salva a alma de
seu avô do purgatório pagando uma indulgência é mais um dos momentos
de reflexão e dúvida. Volta de sua viagem decepcionado com a postura
adotada pela Igreja, de comercializar indulgências como se
comercializassem pães e de ter presenciado centenas de pessoas cedendo
o pouco que tinham para alcançar a salvação pregada pelos líderes católicos.
Segundo Lutero, apenas o amor de Cristo seria capaz de providenciar paz
de espírito e este amor era ofertado gratuitamente através da Bíblia.
Enquanto isso, a Igreja Católica centralizava seu poder sobre os fiéis ao
proibir-lhes a posse da mesma, alegando que seria impossível entendê-la
por sua complexidade, e afirmavam que apenas ela, liderada pelo Papa,
era a responsável exclusiva pela palavra de Deus. As 95 teses propostas
por Lutero, e pregadas por ele mesmo na porta da igreja, demonstram
sua indignação com a corrupção e incidem diretamente contra os interesses
econômicos da Igreja Católica advindos da venda de indulgências. São estas
teses, que passam a ser amplamente divulgadas, um dos pilares das
mudanças do mundo medieval para o moderno. Ao recusar-se a negar
suas teses, mesmo correndo o risco de ser morto pela Inquisição, Lutero
propõe uma nova visão religiosa e acaba sendo o responsável pela Reforma
Religiosa e pela mudança na concepção de mundo e origina a possibilidade
de outras religiões cristãs. Em 1534, o ano em que conclui sua tradução
do Velho Testamento é o mesmo ano em que o Rei Henrique VIII dá um
golpe fatal à supremacia religiosa do Vaticano ao romper relações. Aliás, o
uso de suas idéias por nobres e religiosos da época com conotação política
também fica bastante visível. O filme foca de forma brilhante a luta travada
no período em que Lutero não apenas reafirma seus conceitos como
também busca provar que todos os seus preceitos estão corretos e que
se deve permitir a todas as pessoas o acesso a Deus através de sua palavra.
São nitidamente mostradas as atrocidades cometidas pela igreja católica
num período em que os dogmas religiosos superam qualquer outra crença,
científica ou não, e são utilizados como forma de dominação. Ter

conhecimento é ter poder. Cabe uma análise em relação aos tempos atuais,
se há uma política religiosa radicalmente diferente ou se há novas formas,
sutis e subliminares de dar sustentabilidade aos clérigos. Os confrontos
sangrentos entre protestantes e católicos são um perfil infeliz da intolerância
religiosa e do mau uso das ideologias cristãs, demonstrando o quanto se
erra nas “guerras santas”, que ainda hoje ocorrem, mesmo que sob outros
disfarces. A contra-reforma não é retratada no filme mas é um período de
mudança radical da Igreja Católica, na busca de adequar-se aos novos
tempos. Interessante notar que se trata de uma cinebiografia esmerada,
polêmica e provocante, que traz para as telas o último trabalho do brilhante
Peter Ustinov, e contém um visual essencialmente Barroco. Porém, fato
que também merece questionamento é que foi pouco divulgada em terras
brasileiras, o que pode ser justificado por não se tratar de um país
nitidamente protestante e sim católico, mas que ainda assim abre espaço
a questões acerca da diversidade religiosa.
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MENS@GEM PARA VOCÊ
Gênero: Comédia romântica.
Atores: Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear,
Parker Posey, David Chapelle, Dabney Coleman e
Jean Stapleton.
Diretor: Nora Ephron.
Idiomas: Inglês.
Legendas: Português, Inglês e Espanhol.
Ano de produção: 1998.
País de produção: EUA.
Duração: 119 min.
Distribuição: Warner Home Vídeo.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

K

athleen Kelly (Meg Ryan) é a dona de uma pequena,
aconchegante e tradicional livraria infantil que está ameaçada de fechar
devido à concorrência de uma recém-inaugurada mega-livraria. O negócio
da família perdura há 42 anos, porém o estilo familiar já não consegue atrair
os fregueses até então sempre fiéis. Apesar de Kathleen praticamente morar
com seu noivo, Frank Navasky (Greg Kinnear), ela troca pelo menos uma
mensagem eletrônica por dia com um desconhecido amigo misterioso, Joe
Fox III (Tom Hanks), que também passa pela mesma situação que ela, já que
ele se encontra noivo de Patricia Eden (Parker Posey). Posteriormente ele
descobre que sua amiga virtual é na verdade sua inimiga comercial e que ela
o odeia profundamente. Para Joe seu maior problema passa a ser a paixão
virtual que nutre por Kathleen, sendo que teme não apenas revelar-se como
também admitir que se sente atraído por ela.
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Mens@agem Para Você é um romance moderno, típico dos
tempos atuais em que há uma química que parece funcionar bastante bem
entre Tom Hanks e Meg Ryan, que também atuaram juntos em Joe Contra
o Vulcão (1990) e Sintonia de Amor (1993). O filme é uma comédia

romântica agradável, com uma trilha sonora deliciosa e uma fotografia
com paisagens maravilhosas próximas ao Central Park, enfim, um filme
com aparência e história bastante tradicionais. Mas, sua linha narrativa
central trata de um tema que é antigo como a humanidade, a paixão
entre duas pessoas, mas que é inovador enquanto forma, a internet como
meio de encontro. No mundo virtual há toda uma nova sociedade que
se estabelece e convive diariamente, muitas vezes por anos, sem que
haja qualquer contato físico real. Uma de suas vantagens é a possibilidade
de conhecer as pessoas pelo que realmente são, e não pelo que
aparentam ser, assim como acontece com Kathleen Kelly e Joe Fox III.
Claro, ressalvadas as situações nas quais se tem pessoas má-intencionadas,
assim como acontece também nas relações reais. O relacionamento que
se estabelece, e os sentimentos expostos, são mais verdadeiros, até
porque o relativo anonimato possibilita que as pessoas permitam-se se
exporem mais. Trabalha também com a probabilidade das coincidências
da vida, ou com a possibilidade do destino inevitável a que todos estão
expostos. Em relação ao processo de comunicação, no uso da internet,
há inclusive uma nova linguagem escrita que se estabelece, com ênfase
na sonoridade, e que tem merecido atenção especial por parte de
lingüistas e professores. Isto pode ser visto no próprio título, ao utilizar
caracteres especiais, ou no uso de recursos de oralidade na escrita, o
internetês, em que é comum o uso de frases como: “Cê Sabi Internetês?
Naum??? Intão vem ká Prende, blz”. O interesse financeiro das grandes
corporações que arrasam os pequenos negócios também serve de pano
de fundo para a história. Tradição e atendimento individualizado são
interesses secundários em relação a modernas instalações, preços
competitivos e estratégias de marketing ousadas. Aliás, o próprio filme,
também sintoma dos tempos atuais, funciona como um extenso comercial
da América On Line, o maior provedor de acesso à internet dos EUA, e
que detém a expressão do título original (“You’ve got a mail”) usada
para indicar que há novas mensagens eletrônicas na caixa de entrada
assim que o usuário se conecta. Apesar da linearidade da história, de um
enredo tradicional, do inevitável final feliz e do uso de alguns clichês o
filme é uma boa opção para poder entender um pouco como funciona o
amor em tempos de relacionamentos virtuais.
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MEU TIO MATOU UM CARA
Gênero: Comédia/Romance.
Atores: Lázaro Ramos, Darlan Cunha, Dira Paes,
Ailton Graça, Sophia Reis, Renan Gioelli e Deborah
Secco.
Diretor: Jorge Furtado.
Idiomas: Português.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol.
Ano de produção: 2004.
País de produção: Brasil.
Duração: 84 min.
Distribuição: Fox Home Entertainment.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e Dolby 2.0 Stereo.
Vídeo: Letterbox (4:3).
Cor: Colorido.
Censura: 10 anos.

C

omédia romântica e policial em que o personagem principal,
Duca (Darlan Cunha) um adolescente de 15 anos, faz de tudo para provar
que seu tio Éder (Lázaro Ramos), que está preso por ter matado o exmarido da namorada Soraia (Deborah Seco), é inocente, já que ele tem
certeza que o tio está assumindo o crime apenas para livrar a namorada.
Paralela a esta história há a tentativa de Duca em conquistar Isa (Sophia
Reis), sua colega de escola mas que está interessada no seu melhor amigo,
Kid (Renan Gioelli).

70

O cinema gaúcho é um cinema com uma linguagem própria e isso
fica bem claro nesta adaptação do livro infantil homônimo do também
cineasta Jorge Furtado. O ritmo do filme é bastante ágil, por vezes até
demais, o que necessita de um espectador atento. A narrativa é feita em
primeira pessoa, por Duca, e carrega marcas lingüísticas típicas das
produções da Casa de Cinema de Porto Alegre. As deduções e conclusões
lógicas a partir de exercícios lingüísticos aparecem em vários momentos.
A crítica à discriminação racial aparece de forma sutil, de forma natural e
não ofensiva, tanto na apresentação que Duca faz da escola e fala sobre si

assim como na cena em que está com um novo tênis. Duca encontra-se
inserido no meio social em que vive de forma natural e não há malícia ou
preconceito por parte de seus amigos. Em se tratando de relações
familiares, Duca está inserido em uma típica família classe média e bem
estruturada, afinal mesmo com limitações seus pais preocupam-se com
ele e têm entre si uma relação harmônica. O tio Éder é o típico parente
que qualquer um tem em sua família, boa praça, amado por todos, sempre
otimista, porém nunca se ajeitando na vida. O conflito amoroso é também
típico da fase adolescente, porém existe antes da paixão a amizade, o que
torna o triângulo Kid-Isa-Duca ainda mais complexo. A cena em que Soraia
desmente a história de Éder e reorganiza as fotos, contando um novo
enredo é excelente enquanto processo criativo, ainda que contenha falhas
apresentadas em seguida por Duca. Desmistifica a máxima de que a imagem
vale pelas palavras. A trama policial é uma paródia intertextual e irônica
dos típicos folhetins do gênero, nos quais o clichê é a marca principal. A
trilha sonora é impecável e tem entre as músicas Soraya Queimada, de
Zéu Britto, responsável pela mudança do nome da namorada de Éder,
que originalmente era Fátima. Vale salientar que, como já havia várias cenas
gravadas, foi necessário modificar digitalmente as falas de Fátima para
Soraia. Isso pode ser conferido nos extras do DVD, muito bem produzidos
e que funcionam como uma aula sobre o processo criativo de um filme. É
um filme aparentemente despretensioso mas na verdade inteligente, ágil
e absurdamente bem feito: a cara da Casa de Cinema.
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O AUTO DA COMPADECIDA
Gênero: Comédia.
Atores: Matheus Natchergaele, Selton Mello, Lima
Duarte, Diogo Vilela, Marco Nanini e Denise Fraga.
Diretor: Guel Arraes.
Idiomas: Português.
Legendas: Inglês.
Ano de produção: 2000.
País de produção: Brasil.
Duração: 104 min.
Distribuição: Sony Pictures.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital Stereo.
Vídeo: Standard.
Cor: Colorido.
Censura: 12 anos.

J

oão Grilo (Matheus Natchergaele), um sertanejo amarelo, pobre,
astuto e mentiroso, junto com seu amigo Chicó (Selton Mello), o mais
covarde dos homens, é uma dupla de sertanejos nordestinos que se envolve
em uma série de aventuras na luta diária pela sobrevivência. Os episódios
em que essa dupla se envolve são de muitas confusões enquanto buscam
enganar os ricos e poderosos da pequena cidade em que vivem.

72

Adaptação da excelente e divertida peça homônima de Ariano
Suassuna que já teve uma adaptação para o cinema em 1987, com o filme
Os Trapalhões no Auto da Compadecida, de Roberto Faria. Já nesta
versão, seu caminho foi bastante incomum no cinema brasileiro, pois antes
de se tornar o longa-metragem foi produzido originalmente para a televisão
na forma de uma minissérie em quatro capítulos, em janeiro de 1998.
Mais incomum ainda se for considerado que o público de mais de 2 milhões
de pessoas é o mesmo público que havia visto a minissérie na Rede Globo
em canal aberto, na versão original com 100 minutos a mais que a versão
para o cinema produzida totalmente pela Globo filmes. Tal sucesso devese não apenas à qualidade irrepreensível da obra mas também ao poder
que a mídia exerce na sociedade atual. A peça é considerada uma das
obras-primas do teatro contemporâneo brasileiro e traz a tradição da

literatura de cordel, tipicamente nordestina. Cabaceiras, no sertão
paraibano, cidade próxima a Taperoá (onde se passam as aventuras de
João Grilo e Chicó) é que serviu como o belíssimo cenário onde foi
ambientada a trama. Seu tema básico é a crítica social, retratada na vida
cômica e sensível de dois nordestinos e suas mazelas. O sertanejo é um
povo atormentado pela seca, pela miséria e pela fome, mas que mantém
a simplicidade e a religiosidade. No interior nordestino há três segmentos
básicos da sociedade: o padre (que representa o poder clerical e cultural),
o coronel (que representa o poder econômico e via de regra é dono das
terras e almas da região) e o sertanejo (que luta para sobreviver devendo
a alma na terra ao coronel e no céu ao padre). É essa sociedade, com
características medievalescas (assim como muito da cultura nordestina)
que Suassuna consegue criar de forma magnífica em sua obra. Apresenta
um quadro de uma realidade dura porém que ainda perdura em algumas
regiões na vastidão do Nordeste brasileiro. As questões geográficas,
econômicas, sociais, políticas e religiosas são apresentadas como se fosse
um jogo lúdico. A falta de informação e o alto grau de analfabetismo do
sertanejo nordestino justificam a liberdade restrita imposta pelo coronel e
o comportamento moralmente imposto pela igreja. Ainda assim, a
esperteza e o raciocínio rápido é a arma que este mesmo sertanejo tem
para sobreviver nesse ambiente hostil. A cultura nordestina é rica: a
literatura de cordel, a musicalidade como que inata e o artesanato
peculiares são de total originalidade e criatividade estéticas. A dupla João
Grilo e Chicó é uma personificação dessas características de brasilidade
típica. Os diálogos ágeis e a rapidez de raciocínio do Grilo comprovam a
tese de que saber comunicar-se é básico em qualquer relação social. Saber
usar a palavra e o seu poder é a arma mais eficiente que se pode ter. A
crítica à igreja, que vê nas ofertas a sua perpetuação, é oposta à fé que
perdura mesmo nos momentos críticos como na hora do julgamento, afinal
a fé é gratuita. A redenção de Severino (Marco Nanini) apresenta uma
visão relativista quanto ao bem/mal, já que se trata de um cangaceiro
assassino que tem seus atos justificados pela sua história de vida. Deus
(Maurício Gonçalves) aparece na pele de um negro e permite a reflexão,
sugerida pela personagem, acerca do preconceito. Há um mundo exposto
de questões que podem ser exploradas: a crença religiosa arraigada, o
trabalho, a seca, a dimensão geográfica, a política, a economia, a sociedade
e a cultura. Enfim, trata-se de um excelente (e imperdível) filme para
entender um pouco mais a nossa cultura, o nosso povo e o Brasil como
uma enorme e multifacetada nação.
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O CARTEIRO E O POETA
Gênero: Drama.
Atores: Massimo Troisi, Philippe Noirete, Maria
Grazia Cucinotta Linda Moretti, Renato Scarpa,
Anna Bonaiuto, Mariano Rigillo e Sergio Solli.
Diretor: Michael Radford.
Idiomas: Italiano.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol.
Ano de produção: 1994.
País de produção: Itália, Bélgica, França.
Duração: 116 min.
Distribuição: Buena Vista Home Vídeo.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Widescreen (4x3).
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

M

ário (Massimo Troisi) é o habitante de uma pequena ilha
mediterrânea, na costa italiana, cuja perspectiva de vida é a mesma de todos
os jovens: tornarem-se pescadores assim como são seus pais e foram seus
descendentes anteriores. Querendo mudar esse destino acaba conseguindo
um emprego de carteiro extra, cujo único cliente é apenas o exilado político
Pablo Neruda (Philippe Noiret), que se muda para a ilha. Aos poucos
extrapola o limite de seu emprego e de carteiro particular passa a ter uma
amizade com o poeta e acredita que o mesmo possa ajudá-lo a conquistar o
coração do amor de sua vida. Lentamente, o quase analfabeto Mário passa
a descobrir o valor e a eficácia da palavra.
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O Carteiro e o Poeta foi baseado no livro Ardiente Paciencia
(1985), do escritor chileno Antonio Skármeta, cuja primeira edição
brasileira teve o mesmo nome do filme. Há aspectos filosóficos no processo
da descoberta da verdade, através da utilização de meios dialéticos
platônicos e socráticos. Mário, que é quem deveria cumprir seu trabalho
de levar as informações de forma segura a seu destinatário acaba por ser
o receptor de preciosas informações. Neruda acaba por ser quem

representa um profissional, como se fosse um professor diferente do
tradicional, que não se intimida a arriscar por caminhos diferenciados,
usando novas técnicas, para tentar levar informações e ensinar algo sobre
a poesia e a vida para Mário. A relação que se estabelece entre os dois é
de uma amizade que gera, espontaneamente, o doce sabor da poesia de
viver. O enredo é muito bem elaborado e recheado de metáforas,
explicadas em detalhes por Neruda, e de belíssimas poesias (textuais ou
não). A fotografia do filme é fascinante, já que os cenários apresentam
uma Itália deslumbrante e são um olhar poético sobre a beleza da natureza,
que em alguns trechos do filme serve como inspiração e exemplo de poesia.
As atuações são simples porém eficientes para o tema que se propõe.
Trata-se de um filme poético acerca da própria poesia, com uma carga
literária que emociona ao mostrar a simplicidade do ato de ver a vida sob
outras perspectivas. A palavra assume uma função de poder que
proporciona conquistar amores e mudar realidades. Chama a atenção,
quando Mario se apropria de um poema de Neruda, a sua justificativa de
que “a poesia não pertence àqueles que escrevem, mas sim àqueles que
precisam dela”. Há o tema do preconceito, seja em relação aos analfabetos,
que não recebem cartas como analisa Mário no começo do filme, ou seja
em relação à linguagem e à forma de expressão do poeta em relação ao
meio em que se encontra (o padre e a tia da noiva de Mário). O amor,
base de qualquer relacionamento, é brilhantemente exposto em palavras.
O ritmo do filme é o mesmo da contemplação observativa proposta pelo
poeta, agradavelmente leve e prazeroso. Curioso o fato de que Massimo
Troise passou anos tentando realizar o projeto do filme e, da mesma
forma que seu personagem não chega a conhecer seu filho Pablito e
nem volta a rever seu amigo Pablo, não chegou a ver seu filme pronto, já
que veio a falecer poucas horas depois de terem sido concluídas a
filmagem. Assim como propõe o filme, que se deve observar a realidade
e dela tirar as imagens, as metáforas, a vida acaba por imitar a arte. As
lições belíssimas que ficam é que a poesia é espontânea, natural, envolta
em sentimentos e percepções.
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O CLOSET
Gênero: Comédia.
Atores: Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry
Lhermitte, Michèle Laroque, Michel Aumont e Jean
Rocheford.
Diretor: Francis Veber.
Idiomas: Francês.
Legendas: Português, Inglês.
Ano de produção: 2001.
País de produção: França.
Duração: 85 min.
Distribuição: Warner Home Vídeo.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e 2.0.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

F

rançois Pignon (Daniel Auteuil) é um homem divorciado há dois
anos mas que ainda é apaixonado pela ex-mulher, que o considera um chato.
Seu filho, assim como a ex-mulher, não o suporta, e ambos se mantém
afastados por vontade própria. Seus amigos de trabalho também o desprezam
e para completar o desastre descobre que está na iminência de ser demitido.
Belone (Michael Aumont) é um ex-psicólogo, e seu novo vizinho, que o
ajuda a desistir da idéia de suicídio e lhe dá a sugestão de se fazer passar por
homossexual, para que seja mantido no emprego. Pignon aceita e leva o
plano adiante, ao serem enviadas para a empresa fotomontagens em que
aparece com outros homens.
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A linha central dessa comédia despretensiosa e sem vulgaridade é
o preconceito. O tema é tratado com uma fina ironia que dá um tom de
leveza e humor ao mostrar as transformações que ocorrem nas relações
interpessoais a partir do momento em que Pignon resolve “sair do
armário”, onde aliás nunca esteve. A interferência no processo
comunicacional exerce uma mudança radical em todas as relações entre
as personagens, tanto as de cunho social como as de cunho profissionais.

Pignon não muda sua atitude, o que muda é o olhar dos outros sobre si, e
isso é o que o leva a deixar de ser introvertido como fora até então. A
relação pai-filho, conflituosa, muda radicalmente a partir do momento em
que o filho descobre que o pai tem uma mente muito mais aberta do que
ele imaginaria. Mesmo sem ser o foco do filme, a densidade psicológica
que gera a transformação das personagens é latente, veja-se por exemplo
o caso do machão preconceituoso Félix Santini (Gérard Depardieu) que
aos poucos muda sua atitude e passa a assumir sentimentos que não
admitiria nunca que tivesse. A política da empresa, que evita demitir Pignon
com medo de represálias por parte de seus consumidores (trata-se de
uma empresa de artefatos de borracha, entre eles preservativos), relacionase com um assunto atualíssimo: o assédio moral. Há atualmente uma
verdadeira avalanche de processos motivados por atitudes politicamente
indesejáveis, que devem ser analisados (assim como no filme) com um
cuidado bastante grande para que não se cometam injustiças para um ou
outro envolvido. O politicamente correto é o mote da sociedade atual, ou
como diz Belone: os tempos são outros. O mesmo motivo que o levou a
ser demitido antigamente, a homossexualidade, é hoje o mesmo motivo
(ainda que inventado) que leva Pignon a manter seu emprego. Assim como
há a preocupação em se evitar abusos deve-se cuidar para que não se
abram brechas para que pessoas mal intencionadas se aproveitem dessa
situação (caso de Pignon). Enfim, trata-se de um filme agradável, leve,
sobre usar o politicamente correto para ações não tão corretas.

77

O FABULOSO DESTINO
DE AMÉLIE POULAN
Gênero: Comédia.
Atores: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus,
Yolande Moreau, Artus de Penguern, Urbain
Cancelier, Dominique Pinon, Maurice Bénichou,
Claude Perron e Isabelle Nanty.
Diretor: Jean-Pierre Jeunet.
Idiomas: Português e Francês.
Legendas: Português e Francês.
Ano de produção: 2001.
País de produção: França/Alemanha.
Duração: 120 min.
Distribuição: Imagem Filmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e 2.0.
Vídeo: Widescreen Anamórfico (2,35).
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

A

mélie (Audrey Tautou) é uma jovem garçonete de um pequeno
café que veio do subúrbio e mora em um bairro parisiense, mas envolta em
seu mundinho particular. Ela mora em um pequeno apartamento alugado e
vive em suas próprias fantasias. Após devolver para o seu dono, Dominique
(Maurice Bénichou), um objeto encontrado em seu apartamento (uma lata
cheia de objetos infantis), e perceber a felicidade demonstrada pelo homem
ao rever seus objetos há muito esquecidos, ela resolve passar a ajudar as
pessoas que a cercam através de pequenos gestos. Essa missão a que se
propõe a conduz para um novo mundo, diferente, excitante e cheio de
aventuras e esperança.
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Filme belíssimo e inovador dirigido por Jean-Pierre Jeunet (que
também foi responsável pela ficção científica Alien - A Ressurreição e
pelo surreal Delicatessen) e que recebeu cinco indicações ao Oscar:
melhor roteiro original, melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor
som e melhor filme estrangeiro. Sua fama deveu-se muito mais à

propaganda boca-a-boca, o que prova sua qualidade, que por gastos
estratosféricos com mídia. Sua temática é atemporal, sendo que os
pequenos detalhes, ingenuamente emocionantes, levam a um caminho
que remete aos desencontros diários proporcionados pela vida. Amélie é
a filha única de um médico que diagnostica um problema cardíaco que na
realidade ela não possui, mesmo assim acaba ficando presa à sua casa, não
vai à escola e não tem amigos, passando desta forma a desenvolver uma
peculiar vida imaginária. Adulta, deixa a família no subúrbio e muda-se
para Paris, e passa a ter uma motivação para a vida buscando minimizar os
desencontros do destino. A sua inocência, nesse trabalho anônimo, é a
tônica para essa história deliciosa como a vida. Ela acredita que mudando
o ambiente das pessoas que a cercam, por pouco que seja, ela poderá
mudar significativamente suas vidas. Interessante o caminho utilizado na
construção da narrativa, já que a intromissão de Amélie na vida dessas
pessoas é íntima e pessoal mas soa de forma universal. O sentido que
Amélie dá a sua vida, ajudando aos outros é, de certa forma, uma maneira
de esconder sua própria falta de sentido já que não possui um amor como
deseja. Trata-se de uma forma de ajudar aos outros buscando ajudar-se a
si. As personagens são como qualquer um já que vistas de perto (como
diria Nelson Rodrigues) não são normais, afinal cada um deles tem suas
manias e preferências bizarras. As locações do filme foram feitas em Lês
Abesses, bairro parisiense próximo a Montmartre, e seus locais realmente
existem. Trata-se de um local onde tudo remete ao estilo Art Nouveau da
virada do Século XIX para o XX e fica a nítida impressão de que por lá o
tempo não passou. Há um leve tom descompromissado de comédia,
pintado com cores próximas a uma atmosfera de história em quadrinhos.
Os tons, carregados no verde e vermelho, foram explicitamente inspirados
nos quadros do pintor Joinvillense Juarez Machado, que atualmente está
radicado em Paris. O destino de Amélie é o mesmo destino de um roteiro
inteligente, uma sensível amostra da natureza humana, uma fotografia
belíssima e uma emocionante lição de vida, simplesmente fabuloso.
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O JARDINEIRO FIEL
Gênero: Drama.
Atores: Ralph Fiennes, Rachel Weisz, Danny
Huston, Bill Nighy, Pete Postlethwaite, Hubert
Kounde, Archie Panjabi, Donald Sumpter e Pernilla
August.
Diretor: Fernando Meirelles.
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.
Legendas: Português, Inglês e Espanhol.
Ano de produção: 2005.
País de produção: Inglaterra.
Duração: Universal Home Video.
Distribuição: 128 min.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1.
Vídeo: Widescreen Anamórfico (1.85:1).
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

J

ustin Quayle (Ralph Fiennes) é um diplomata inglês que está a
serviço no Quênia e adora cuidar de seu jardim, como forma de afastar-se
da realidade que o cerca. Sua esposa, Tessa (Rachel Weisz), é uma
revolucionária ativista política, envolvida em causas humanitárias, que acaba
por se entregar totalmente ao trabalho de tentar provar algumas suspeitas
que têm em relação a algumas medicações. Tessa, mesmo sabendo do risco
que corre, não abandona seu objetivo e acaba sendo assassinada. Na busca
pelos seus assassinos Justin acaba por se envolver e desvendar uma terrível
conspiração que usa milhões de pessoas inocentes como cobaias, para que
sejam economizados bilhões de dólares em pesquisas.

80

O Jardineiro Fiel é uma adaptação de um romance do escritor
John Le Carré, autor de O Espião Que Saiu do Frio, que como em
outros livros seus apresenta um suspense de espionagem emocionante,
sua especialidade. Este é o primeiro filme em língua inglesa dirigido pelo
brasileiro Fernando Meirelles, que já havia trabalhado em situações de
miserabilidade semelhantes em Cidade de Deus, e que imprimiu o mesmo

estilo ágil e despojado, porém aqui tem-se uma superprodução, já que o
filme teve um orçamento de 25 milhões de dólares e foi indicado para o
Oscar de melhor roteiro, trilha sonora, montagem e levou a estatueta de
melhor atriz coadjuvante (Rachel Weisz). A narrativa é fragmentada e tem
algumas quebras temporais que vagueiam entre o presente, em que Justin
Quayle busca os culpados pela morte de sua esposa, e o passado que
conta a história do casal a partir de seu primeiro encontro. Sua temática
central é o jogo de interesses econômicos em sobreposição a qualquer
valor humano. Num mundo regido pelo capitalismo selvagem a vida humana
não tem valor algum se estiver num corpo desprovido de bens materiais.
O lucro é necessário para a sobrevivência de qualquer negócio, porém o
lucro a qualquer custo ofende a qualquer noção de moralidade ética e
dignidade. A indústria focalizada é a farmacêutica e de certa forma remete
a casos reais, como o ocorrido há alguns anos quando o governo brasileiro
entrou numa verdadeira batalha para conseguir o direito de quebrar
algumas patentes e baratear os custos de remédios utilizados no combate
à Aids. Na época quase ninguém pensou sobre o poder e a dimensão
(financeira, material e humana) do oponente, não raras vezes
movimentando somas de dinheiro que ultrapassam o PIB (Produto Interno
Bruto) da grande maioria dos países. A narrativa é agradável e assume um
tom documental, porém sem se tornar indigesta ou panfletária, até porque
a indústria focalizada poderia ser de qualquer outro setor, com igual
mentalidade de buscar os fins independente dos meios utilizados. O
continente africano, já tão desgastado por séculos de exploração, aparece
ainda como o foco de novas formas de expropriação dos bens naturais e
humanos que contém. O filme consegue o que se propõe, denunciar
grandes corporações européias e norte-americanas, de forma direta, ao
apresentar a jornada realizada por Justin: de um alienado jardineiro a alguém
que procura fazer diferença. A metáfora do jardineiro que busca eliminar
as ervas daninhas enquanto cuida de seu quintal é quase que poética ao
confrontar o trabalho desenvolvido por Justin ao buscar combater as ervas
que aparecem em sua vida. É uma aula na busca por provar que cada um
deve fazer sua parte em prol de um mundo melhor, mais justo e
humanitário, com a valorização de outros valores que transcendam o
material, mas realiza essa lição sem uma dose sequer de pieguismo
panfletário. Por fim, inevitável observar que a fotografia, que retrata a
beleza do continente africano em contraste com a miséria em que vive a
sua população, é belíssima e primorosamente editada. Um filme que
também serve como um remédio para os olhos.
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O JÚRI
Gênero: Suspense/Drama.
Atores: John Cusack, Gene Hackman, Dustin
Hoffman e Raquel Weisz.
Diretor: Gary Fleder.
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.
Legendas: Português, Inglês e Espanhol.
Ano de produção: 2003.
País de produção: EUA.
Duração: 128 min.
Distribuição: Twentieth Century Fox.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital.
Vídeo: 16x9 Letterbox.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

F

ilme baseado no romance de John Grisham, autor de best sellers
do gênero, que trata de um suspense tenso no confronto entre um consultor
de júri (Gene Hackman), capaz de qualquer coisa para vencer, e um advogado
que preza por sua consciência (Dustin Hoffman). Um dos escolhidos para
ser membro do júri (John Cusack) e uma misteriosa mulher (Rachel Weisz)
oferecem-se para “obter” o veredito certo para quem estiver disposto a
pagar mais.
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Apesar de se tratar de uma adaptação de uma obra com caráter
de literatura de massa, a trama judicial é bastante bem elaborada e
envolvente. Inicialmente tratava-se de um enredo que envolvia uma
empresa de tabaco, porém após ter sido lançado O Informante, que tem
como fio condutor o processo movido contra uma indústria de cigarros,
foi alterada a história original passando a envolver uma fabricante de armas.
Pode-se fazer uma ponte entre os dois filmes, já que independente da
empresa que se deseja focalizar pode-se discutir o que há por trás da
propaganda maciça de ambas: status e segurança. Há vários pontos
interessantes no filme, principalmente para advogados e estudantes de
direito, já que trata da obtenção do veredito desejado a partir da
manipulação do júri. Usualmente, para quem não tem escrúpulos, a

manipulação de testemunhas pode funcionar de forma idêntica. Trata-se
de um recurso ilegal porém praticado por quem não tem a mínima ética
profissional, moral ou consciência, e apenas deseja vencer a qualquer custo.
A ética é, aliás, também um dos pontos fortes a serem discutidos, afinal
até que ponto vale a pena buscar vencer sem se importar com as questões
envolvidas em todo o processo? Ponto bastante forte também é a análise
e manipulação psicológica dos envolvidos. Pequenos gestos, expressões,
movimentos, dão todas as pistas quanto ao perfil psicólogico da pessoa.
Observar atentamente as reações mínimas permite conhecer o outro de
forma profunda sem que o mesmo se dê conta disso. Há muito se estuda
o quanto “o corpo fala” (há um livro com esse título que é bastante
interessante), e como isso pode ser utilizado a seu favor. A arte de
influenciar as pessoas passa também pela arte de conhecê-las, saber seus
pontos fortes e fracos e saber usá-los adequada e oportunamente. Seu
roteiro é muito bem conduzido, numa história bem elaborada, verossímil
e que prende até o seu final, que é imprevisível.
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O PREÇO DO DESAFIO
Gênero: Drama.
Atores: Edward James Olmos, Lou Diamond Phillips,
Andy Garcia e Rosana De Soto.
Diretor: Ramon Menendez.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português, Inglês e Espanhol.
Ano de produção: 1988.
País de produção: EUA.
Duração: 105 min.
Distribuição: Warner Bros.
Região: 4.
Áudio: Stereo Surround.
Vídeo: Fullscreen.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

B

aseado em fatos reais, Jaime Escalante (Edward J. Olmos),
imigrante boliviano, é um professor de um colégio público de ensino médio
(Garfield High School) num bairro pobre de Los Angeles, que aplica conceitos
de psicologia e filosofia para despertar em seus alunos o interesse pela
matemática. Inspira dezoito de seus alunos a passarem de viciados em drogas
a gênios da matemática, surpreendendo as autoridades escolares. Com seu
incentivo os alunos prestam exame de Cálculo Integral da Universidade de
Princetown, no qual apenas dois por cento dos estudantes americanos têm
coragem de se inscrever. Trata-se de um desafio ao alcance de poucas pessoas
e cujo resultado obtido foi tão bom, além de inesperado, que houve a
inevitável acusação de fraude.
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Edward James Olmos, que foi indicado ao Oscar de Melhor Ator
em 1988, tem uma atuação exemplar ao encarnar o destemido professor
de matemática Jaime Escalante, que se recusa a rotular seus estudantes
como meros fracassados. O Preço do Desafio é um filme que retrata de
forma heróica a vida de um professor, que como tantos outros na vida real
busca ser, e fazer, a diferença na vida de seus alunos. Sua linha temática
central é o valor da atuação do professor e o papel fundamental que este

exerce na modificação e amadurecimento dos alunos. Escalante é um
professor persuasivo, ameaçador, que empurra e inspira seus alunos a
vencerem sua batalha contra as frações, e numa extensão contra a vida
que levam. Ele mesmo supera seus obstáculos como no primeiro dia de
aula ao descobrir que não há computador algum para as aulas de
processamento de dados que iria inicialmente lecionar. Remanejado para
dar aulas de matemática também leva seus alunos ao desafio de mudarem
suas realidades e superarem os preconceitos. Aliás, há nitidamente a
questão do preconceito, já que fica muito claro o quanto o próprio
professor sofre com o isso, já que se trata de um imigrante boliviano
atuando como professor numa escola norte-americana, assim como em
relação aos alunos, socialmente segregados. Isso em uma sociedade em
que o preconceito não é velado e sim escancarado para que todos o saibam.
Outra cena no filme em que o preconceito fica bastante nítido é quando
os alunos são obrigados a refazerem a prova, porque os organizadores
não acreditam que eles tenham conseguido notas tão altas, já que eles
vêm de uma comunidade com pouquíssimos recursos. Trata-se da
discriminação social e econômica que é silenciosa e quase despercebida e
cabe uma reflexão acerca do discurso sobre oferecer educação igualitária
a todos, porém esquecendo-se que há realidades sociais diferenciadas e
que exigem soluções distintas para que se obtenha o mesmo resultado
final desejado. Não há seres humanos melhores ou piores, o que há são
oportunidades diferenciadas ao longo da vida. Garfield é uma escola
marginalizada socialmente, cuja auto-estima depreciada já é incorporada
pelos membros da sua sociedade e da sociedade como um todo.
Reestabelecer estes padrões de apreciação, revertê-los e buscar inserirse na elite sócio-intelectual é o árduo caminho a ser percorrido. Mostrar
que os alunos não são preguiçosos, apáticos e indiferentes por opção é
difícil mas não impossível. Escalante vai contra todos, que vêem nos alunos
apenas desgraçados e fracassados, agora e no futuro, e inspira-se numa
pedagogia centrada em idéias do psicólogo norte-americano Carl Rogers
(que dizia que o ser humano é fundamentalmente bom e curioso mas que
precisa de ajuda para poder evoluir, sendo necessário então o uso de
técnicas de intervenção facilitadoras), focalizando o interesse dos alunos.
Ele precisou convencer os alunos que eles podiam aprender, e isso era
importante, estabeleceu um vínculo de empatia, não sendo professor
apenas na sala de aula mas familiarizando-se com o aluno em relação à
sociedade e trabalhou a disciplina a partir da realidade concreta que os
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alunos vivenciavam, porém sem abrir mão de métodos da velha escola
tradicional como um bom nível de repressão, com provas e reprimendas
caso necessário. A grande mudança é que o aluno passou a se ver como
responsável pelo início e término do processo, que é ele o único
responsável pelo resultado final. Não se trata de um trabalho fácil, mesmo
porque a indisciplina enfrentada por Escalante, outro fato nítido do filme,
é uma dura realidade na sala de aula. Como superar o desrespeito, a apatia,
o desinteresse e o desacato é um desafio diário a qualquer professor. Enfim,
o filme é um exemplo de superação de limites e de busca por alcançar
metas, ainda que supostamente impossíveis, e que de certa forma reafirma
os conceitos da educação liberal de que com boa vontade qualquer um
chega aos objetivos, quem não os alcança é por ser fraco e sem ambição.
Fica como grande lição: em vez de reclamar da situação desfavorável,
usar a força interna em busca da superação de desafios.
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OS IRMÃOS GRIMM
Gênero: Aventura.
Atores: Matt Damon, Heath Ledger, Mackenzie
Crook, Richard Ridings, Peter Stormare, Julian
Bleach, Bruce MacEwen, Jonathan Pryce, Denisa
Vokurkova, Martin Sventlik, Jan Unger, Laura
Greenwood, Lena Headey e Monica Bellucci.
Diretor: Terry Gilliam.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 2005.
País de produção: EUA/Inglaterra.
Duração: 118 min.
Distribuição: Europa Filmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e 2.0.
Vídeo: Widescreen Anamórfico.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

W

ill (Matt Damon) e Jake Grimm (Heath Ledger) são dois irmãos
alemães, lendários escritores de contos de fadas, que viajam através da
Europa de Napoleão enfrentando monstros e demônios imaginários em
troca de dinheiro rápido. Seus serviços incluem de caça a bruxas a exorcismos
de demônios, sempre auxiliados por engenhocas ilusionistas que dão todo
o crédito a seus feitos. Porém, quando as autoridades francesas descobrem
suas falcatruas, os dois são obrigados a enfrentar uma maldição real numa
floresta encantada, em Marbaden. Lá, jovens donzelas têm desaparecido
sob circunstâncias misteriosas, e caberá a eles solucionar este problema
que o general Delatombe (Jonathan Pryce) está certo de ser obra de picaretas
como os irmãos Grimm mas que o povo acredita ser obra de reais espíritos
malignos da floresta.

O filme é uma produção belíssima do diretor Terry Gilliam, que
resgata ficcionalmente o trabalho dos Irmãos Grimm através das histórias
que estes resgataram para o mundo. O que se tem não é uma história real
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e sim uma história ficcional, formada por uma espécie de colcha de retalhos
a partir do mundo de contos deixados pelos Grimm. A criatividade e
inovação, aliadas à ousadia da proposta narrativa, é algo inesperado, já
que se trata muito mais de uma homenagem do que uma biografia
propriamente dita. O verdadeiro Jakob Ludwig Karl Grimm nasceu em 4
de janeiro de 1785, e seu irmão Wilhelm Karl Grimm em 24 de fevereiro
de 1786, ambos na cidade de Hanau, próximo a Frankfurt. Durante sua
vida dedicaram-se a pesquisar a tradição oral do povo germânico, num
trabalho árduo de coleta e registro das lendas ancestrais de seu país. São
antigas narrativas, lendas germânicas, marcadas pela fantasia, pelo fantástico
e pelo mítico, resgatando temas comuns da época medieval. São eles os
responsáveis pelo registro da maioria dos contos de fada clássicos
conhecidos atualmente. Sua principal contribuição foi fundir o universo
popular ao infantil, público para o qual foram direcionadas as histórias
resgatadas por eles. O material coletado em suas pesquisas foi a base para
os contos que os imortalizaram, como Chapeuzinho Vermelho, João e
Maria, Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, João e o pé de feijão, entre
tantas outras. No filme há uma série de referências intertextuais que
aparecem mais ou menos explicitamente, durante praticamente todo o
tempo do filme, como as crianças e suas capas vermelhas, as sementes
que são espalhadas no chão para que não se percam, os espelhos mágicos,
um castelo apenas com janelas, os sapatos de cristal e outras tantas
referências diretas a seus contos. A história peca por não trazer uma
biografia fiel dos Grimm, já que se limita a poucas referências reais como
quase que apenas o fato de serem irmãos e escritores. Mas é essa a
intenção, criar um mundo de fadas a partir do mundo deixado por eles.
Desperta-se um gostinho de quero mais, que remete à busca por realizar
leituras que apresentem estas referências intertextuais em seu contexto
original. Sua fotografia é belíssima, remetendo a tonalidades barrocas pelo
jogo de luzes e sombras e que intensificam ainda mais o clima de suspense
e mistério, típico das histórias e contos de fada. Wilhelm faleceu em 1858
e Jakob, em 1863, porém o filme comprova que as histórias que resgataram
e registraram durante sua vida ainda perduram no imaginário infantil e
adulto.
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O ÚLTIMO SAMURAI
Gênero: Aventura.
Atores: Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy Connolly,
Tony Goldwyn, Masato Harada, Masashi Odate,
John Koyoma e Timothy Spall.
Direção: Edward Zwick.
Idiomas: Português, Inglês, Espanhol.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol.
Ano de produção: 2003.
País de produção: EUA.
Duração: 154 min.
Distribuição: Warner Home Video.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e 2.0.
Vídeo: Widescreen Anamórfico (2.35:1).
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

E

m 1870 é enviado ao Japão o capitão ianque Nathan Algren
(Tom Cruise), um conceituado militar norte-americano, herói da Guerra
Civil norte-americana, que está esquecido em espetáculos duvidosos e na
bebida. A missão de Algren é treinar as tropas do imperador Meiji
(Shichinosuke Nakamura), para que elas possam eliminar os últimos samurais
que ainda vivem na região e são contra seu plano de modernização. Porém,
após ser capturado pelo inimigo, Algren aprende com Katsumoto (Ken
Watanabe) o código de honra dos samurais e passa a ficar em dúvida sobre
que lado apoiar.

Tom Cruise é o protagonista e um dos produtores do filme, e
para realizá-lo preparou-se durante dois anos com lições de esgrima e
japonês, já que há falas tanto em inglês quanto em japonês. No filme há a
versão de que foram americanos que treinaram o exército japonês durante
o Século XIX, porém o fato é que o general prussiano Staff foi quem
realizou este trabalho. Há uma certa visão romântica na decadência e
depressão inicial de Nathan Algren (Tom Cruise) e seu desejo em relação
à morte, como se esta fosse a solução de seus problemas, que é o
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sentimento que se tem no mundo ocidental no período em que se passa a
história. O confronto quando Nathan e Katsumoto passam a conviver e
vislumbram as diferentes condutas adotadas e as visões de mundo e ética
distintas permeiam a grandiosidade de um épico que marca o nascimento
de um Japão moderno e que sepulta uma era milenar marcada pela honra
e respeito, já que uma de suas principais críticas é quanto à modernização
e o que há de desumanização das relações humanas devido a ela. A tradição
da cultura oriental é belissimamente retratada, envolvendo sentimentos
como disciplina, amizade e compaixão, apresentadas numa produção
extremamente poética visualmente. Apresenta os samurais, os senhores
da guerra, como guerreiros quase invencíveis devido ao seu modo de
conduta. Ser samurai era ter uma vida disciplinada, conhecimentos amplos
de artes marciais e de armas brancas, muito treino e capacidade física
invejável, concentração e antes de tudo isso a honra e a lealdade a seus
líderes e princípios. Também destaca-se o fato de que apesar de inúmeras
vitórias e de serem temidos por seus inimigos, jamais menosprezavam
seus adversários, estudando detalhadamente cada batalha. Há uma
possibilidade intertextual, guardadas as devidas proporções, em relação
às novelas de cavalaria medievais, como as do Ciclo Arturiano, e seus
cavaleiros da Távola Redonda. No mundo atual e moderno soa de forma
estranha falar em disciplina rigorosa, porém é esta a tônica de uma
comunidade que se descortina ao apresentar um estilo de vida marcado
pela harmonia entre as pessoas e o mundo, e a convivência pacífica das
igualdades e diferenças. Disciplina não é castigo, mas o caminho para se
focalizar, concentradamente, em objetivos e alcançá-los adequadamente.
De certa forma resgata o sempre atualíssimo A Arte da Guerra, de Sun
Tzu, ao descrever sobre táticas e psicologismo aplicados ao envolvimento
dos seres humanos em conflitos. A busca por entender a si mesmo, numa
luta íntima como a travada por Nathan enquanto aprende a conviver com
os samurais, teoricamente seus inimigos, fortalece a idéia de que só se
convive com o outro, respeitando-o, a partir do momento em que seja
estabelecida a convivência consigo mesmo. O filme permite ainda abrir
um mundo de curiosidades acerca de uma cultura, mesmo que já muito
modificada, estranha e desconhecida para os ocidentais.
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PEARL HARBOR
Gênero: Ação.
Atores: Ben Affleck, Cuba Gooding Jr, Alec
Baldwin, Josh Hartnett e Kate Beckinsale.
Diretor: Michael Bay.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 2001.
País de produção: EUA.
Duração: 183 min.
Distribuição: Buena Vista.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 12 anos.

P

ouco antes do bombardeio japonês a Pearl Harbor dois amigos,
que são como irmãos um para o outro, se envolvem de maneira distinta nos
eventos que fazem com que os Estados Unidos entrem na 2ª Guerra Mundial.
Enquanto que Rafe (Ben Affleck) se apaixona pela enfermeira Evelyn (Kate
Beckinsale) e decide se alistar na força americana que lutará na 2ª Guerra
Mundial, em Londres, Danny (Josh Hartnett) torna-se piloto da Força Aérea
dos Estados Unidos e permanece no país. Após a notícia de que Rafe morrera
em um dos combates que travava contra os alemães, Danny e Evelyn se
aproximam e terminam se apaixonando. Como pano de fundo a esse
triângulo amoroso há o resgate do histórico ataque japonês à base norteamericana em Pearl Harbor.

Pearl Harbor é uma superprodução épica com efeitos especiais
impressionantes e que resgata o mesmo tema de Tora! Tora! Tora! (1970),
filme que geralmente é considerado a melhor reconstituição do ataque
japonês à base norte-americana sediada no Pacífico. Possui três horas de
duração, curiosamente uma hora a mais do que durou o ataque japonês a
Pearl Harbor na manhã de 7 de dezembro de 1941. O produtor Jerry
Bruckheimer e o diretor Michael Bay, também trabalharam juntos em
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Armagedon, e demonstram competência em filmes de ação. Pearl
Harbor foi o ganhador do Oscar de melhores efeitos sonoros, além de
receber indicações para melhores efeitos especiais, melhor som e melhor
canção original (“There You’ll Be”). Trata-se de um filme interessante
quanto ao resgate de um dos principais episódios da Segunda Guerra
Mundial, o ataque japonês à base americana sediada em Oahu, no
arquipélago do Havaí, e que foi um duro e inesperado golpe ao EUA. O
ataque planejado pelo Almirante japonês Isoroku Yamamoto e comandado
pelo Vice-almirante Chuichi Nagumo, resultou na perda de 64 pilotos
japoneses, na destruição ou danificação de 11 navios de guerra americanos,
na perda de 188 aviões dos EUA, e teve no total 2403 militares americanos
mortos, além da morte de 68 civis. O resultado só não foi mais eficaz em
função de os japoneses não terem destruído completamente a frota norteamericana, e de não terem realizado ataques às reservas de munição e
combustível dos EUA. Porém, taticamente é inegável que o ataque a Pearl
Harbor é um dos maiores sucessos na história da humanidade.
Administrativamente pode-se focalizar o lado do trabalho em estabelecer
metas, focalizar objetivos e traçar rumos para sua concretização eficaz, já
que há a necessidade de estruturação de trabalho antes de realizar qualquer
atividade bem como um necessário planejamento de metas. O romance a
partir do triângulo amoroso dá um tom de melodrama que serve como
pano de fundo para contar a história da Guerra e serve de fio condutor
para chegar ao evento que realmente interessa. Apesar do excesso de
patriotismo que o filme traz, aliado ao fato de não ser mostrada a posterior
vingança norte-americana (as bombas em Hiroxima e Nagasaki, em 6 e 9
de agosto de 1945), trata-se de um importante resgate do momento em
que é abalada a inocência americana através de um ataque devastador e
repentino. Vidas de toda uma geração são abaladas em função do maior
conflito sofrido pela humanidade: a Segunda Guerra Mundial. Entender
seus motivos e seus desdobramentos é uma boa forma de buscar evitar
outros conflitos em iguais, ou maiores proporções, no futuro.
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PONTO FINAL –
MATCH POINT
Gênero: Drama/Suspense.
Atores: Jonathan Rhys-Meyers,Scarlett Johansson,
Alexander Armstrong, Matthew Goode, Brian
Cox, Penelope Wilton, Simon Kunz, Rose Keegan,
Zoe Telford, James Nesbitt e Emily Mortimer.
Diretor: Woody Allen.
Idiomas: Inglês e Português.
Legendas: Inglês e Português.
Ano de produção: 2005.
País de produção: Inglaterra/EUA.
Duração: 124 min.
Distribuição: PlayArte.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital.
Vídeo: Widescreen Anamórfico.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

C

hris Wilton (Jonathan Rhys-Meyers) é um jogador de tênis
aposentado que se muda para Londres e encontra emprego como treinador
de tênis num clube da high-society britânica. É nesse ambiente que acaba
conhecendo e se tornando amigo de Tom Hewett (Matthew Goode). Ao
freqüentar a casa de campo da família Hewett, Chris se envolve com a irmã
de Tom, a amável porém sem graça Chloe (Emily Mortimer). Mas a atenção
de Chris volta-se mesmo é para a noiva de Tom, a americana Nola Rice
(Scarlett Johansson), que, apenas a princípio, não quer nada com ele.

Quando se fala em Woody Allen fala-se num diretor com uma
obra fantástica, geralmente voltada para o humor e para as comédias.
Porém, neste seu filme, Ponto Final, cujo enredo é baseado numa
intertextualidade com a obra Crime e Castigo, de Dostoiévski, não nega
sua qualidade e faz juz à sua fama, ainda que não seja seu estilo principal
por se tratar de um drama de primeira linha. O humor aqui aparece é na
fina ironia quanto ao acaso. Trata-se de uma análise bastante profunda da
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psiqué humana e do acaso mudando a sorte. Aliás, a dica é dada já no
início do filme, quando uma bola de tênis fica quicando de um lado para
outro até acertar a rede, subir sem rumo e, numa fração de tempo, quando
ela pode cair para qualquer um dos lados, dependendo apenas da sorte,
há o congelamento da cena e uma explicação sobre o acaso, e
conseqüentemente o ponto ganho ou perdido. Assim como um lance de
sorte, o enredo trata da história de um jovem ex-tenista, Chris Wilton
(Jonathan Rhys-Meyers), que descobre não ser bom o bastante e passa a
investir na sua trajetória rumo à alta sociedade inglesa, sendo que a sua
ambição mescla-se com uma série de eventos trágicos. Chloe (Emily
Mortimer) é uma aristocrata inglesa com quem Chris se casa. Ela é irmã
de seu recém-amigo, Tom Hewet (Matthew Goode), que é noivo de Nola
Rice (Scarlett Johansson), uma americana simplesmente deslumbrante,
provocante e temperamental, que passa a ser seu caso e um empecilho às
suas aspirações. O álcool é utilizado constantemente pelas personagens,
por vezes servindo como refúgio, mas por vezes servindo como precursor
de atitudes certamente infelizes. O filme é denso como a maioria do filmes
de Woody Allen, de cunho altamente cerebral, porém bastante sutil nas
críticas que busca propor. O mote central tem um caráter filosófico e
moral, assim como em Crime e Castigo, devido a escolha entre destruir
a própria vida ou a vida alheia cometendo assassinato. No filme, ao serem
cometidos os assassinatos, estes passam a ser investigados a partir de provas
que, como num jogo, dependem de um lance de sorte. As investigações
são baseadas na concretude das provas e a possível intuição fica à mercê
das possibilidades inusitadas que podem surgir ao acaso. É a sorte (ou
seria o destino?) que desempenha um papel muito mais fundamental nas
vidas de cada um do que se pode imaginar, inclusive a justiça sendo realizada
ou não a partir de um lance de sorte (ou quem sabe “um lance de dados”,
como em Mallarmé). Enfim, é uma obra envolvente e tragicamente real
que pode render boas conversas filosóficas e morais sobre destino e sua
construção, lógica ou aleatória.
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PROCURA-SE UM AMOR
QUE GOSTE DE CACHORROS
Gênero: Comédia.
Atores: Diane Lane, John Cusack, Dermot
Mulroney, Elizabeth Perkins, Stokard Channing e
Christopher Plummer.
Diretor: Gary David Goldberg.
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.
Legendas: Português, Inglês e Espanhol.
Ano de produção: 2005.
País de produção: EUA.
Duração: 98 min.
Distribuição: Warner Bros.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital.
Vídeo: Widescreen anamórfico.
Cor: Colorido.
Censura: 12 anos.

Em nenhum lugar do mundo é fácil a tarefa de encontrar um par

ideal. Separada há oito meses a professora de pré-escola Sarah Nolan (Diane
Lane) aos trinta e poucos anos é jogada de “volta ao mercado” contando
com a ajuda de vários familiares, como as irmãs Carol e Christine, que se
passando por ela, criam um perfil em um site de encontros: “voluptuosa,
sensual, atraente e divertida. E tem que gostar de cachorros”. Devido ao
perfil acaba por encontrar Jake Anderson (John Cusack) também recémseparado e um idealista fanático pelo filme Dr. Jivago. Ao mesmo tempo
Sarah encontra no trabalho uma outra possibilidade, Bob Connor (Dermont
Mulroney) pai de um de seus alunos e também recém-separado.

O filme, que é baseado no livro de Claire Cook, trata do
sentimento amoroso e da eterna busca pela companhia certa, o par ideal.
A trajetória da personagem em buscar redescobrir o romance, porque o
amor sempre vale a pena, é divertidíssima e expõe as várias facetas dos
relacionamentos interpessoais. A internet como ponto de encontro é uma
das realidades da sociedade moderna, cada vez mais conectada e
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virtualizada - mais fácil encontrar pessoas parecidas na “grande teia”, a
web, que na vida real e no cotidiano. O romantismo moderno passa
também pelo mundo virtual já que assim aumentam-se as possibilidades,
ainda que a grande maioria não seja exatamente condizente com o perfil
descrito. A imaginação e a possibilidade de criar uma personalidade
idealizada, mantida sob a realidade da distância e o relativo anonimato da
tela do computador serve também de alerta para possíveis pessoas mal
intencionadas, como é corriqueiro ver nos noticiários. Mundo virtual e
real são hoje realidades inquestionáveis, mas por mais que sejam diferentes
a distância entre ambos é muito tênue. O conflito de Sarah em relação a
Bob é o mesmo por que passam milhares de pessoas diariamente, já que
ele parece ser feito sob encomenda, perfeito demais para ser verdade.
Até que ponto seu perfil é real ou inventado como um perfil na internet?
Um dos principais temas do filme é a falsidade, que pode ser amplamente
questionada, além de ser aliada a temas como a busca por um amor
duradouro (por mais que hoje se pregue o relacionamento cada vez mais
descartável, rápido e fútil) e o estabelecimento de laços afetivos e familiares.
Há cenas antológicas e que estabelecem o romance contemporâneo em
tempos de internet e Aids, as cenas dos encontros que Sarah tem antes de
finalmente vir a encontrar-se com Jake, tendo que suportar o típico Don
Juan, o chorão, o que esconde defeitos físicos e com o seu próprio pai
(sem que ambos saibam disso, claro) e como a que ambos descobrem, ao
irem para a cama, que não têm nenhum preservativo e saem em uma
disparada insana na busca de uma farmácia aberta, sem sucesso. O roteiro
é linear, sem sobressaltos, mas sua qualidade se deve a diálogos inteligentes
e um ritmo de ações agradável. Assim, trata-se de uma comédia deliciosa,
divertida e que, apesar da previsibilidade natural encontrada na quase
totalidade das histórias românticas, pode gerar várias discussões
interessantes sobre relacionamentos, desde os mais fúteis, como mero
passatempo, até a busca pela companhia para a convivência. Afinal, amar
é essencial.
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PROFESSOR:
PROFISSÃO PERIGO
Gênero: Comédia.
Atores: Gérard Depardieu, Michèle Laroque,
Souad Amidou, Guy Marchand, Ticky Holgado e
Daniel Prévost.
Diretor: Gérard Lauzier.
Idiomas: Português e Francês.
Legendas: Português e Francês.
Ano de produção: 1996.
País de produção: França.
Duração: 105 min.
Distribuição: Europa.
Região: Multizonal.
Áudio: Dolby Digital Mono.
Vídeo: Standard (1.33:1) tela cheia.
Cor: Colorido.
Censura: Livre

Laurent Monier (Gérard Depardieu) é um professor de história

bastante atrapalhado, que numa de suas maiores gafes, acaba arruinando
seu casamento com a também professora Hélène (Michèle Laroque).
Acabam por se separar e deixam o tranqüilo colégio suburbano e provinciano
do interior. Ela passa a morar com a mãe e a lecionar em Paris, enquanto
que ele acaba numa escola pobre de subúrbio. O que Monier não imagina é
que este é apenas o começo de seus problemas.

Deliciosa comédia francesa que trata da profissão de professor e
seus problemas, idênticos em qualquer lugar do mundo. O diretor Gérard
Lauzier, que também é um famoso cartunista, conseguiu dar a seu filme o
mesmo tom que o encontrado em histórias em quadrinhos, com um humor
leve, sutil e inteligente mas em situações sempre possíveis. Professor:
Profissão Perigo foi realizado tendo como base e inspiração o
documentário Un Vie de Prof (Uma Vida de Professor), do
documentarista francês Hervé Chabalier. Chabalier e suas câmeras ficaram
durante um ano letivo inteiro pelo colégio Pierre-de-Geyter, em Saint-
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Denis, para buscar provar que a vida de quem se dedica à tarefa de ensinar
não é nada fácil. Curiosamente, o resultado foi considerado tão bom por
Lauzier que acabou utilizando o mesmo colégio para a locação de seu
filme. Monier é um professor quarentão extremamente atrapalhado, do
tipo para quem a vida parece reservar apenas infortúnios. Paralelo ao drama
pessoal de Monier, que se separa da esposa e tenta se reconciliar ou achar
uma nova paixão, há a história do mesmo Monier como um professor
dedicado e competente que se vê obrigado a enfrentar uma escola de
periferia com seus inúmeros problemas. Ao se mudar para um conjunto
habitacional próximo de sua nova escola não conta, de início, com a simpatia
dos vizinhos; entra em conflito com uma gangue local que usa o depósito
anexo ao seu apartamento para estocar mercadorias roubadas; na
distribuição de turmas acaba recebendo o curso técnico, a pior turma de
alunos; e, para completar, a instituição é uma verdadeira escola problema
já que enfrenta dificuldades gravíssimas quanto a disciplina (como por
exemplo, professores que são ameaçados e agredidos por alunos e roubos
de computadores e bolas das salas de informática e de educação física). É
esta realidade que Monier precisa enfrentar, aliada à indisciplina e hostilidade
de seus alunos desde o primeiro dia de aula. Seu estado de ânimo arrefece
ainda mais por verificar que não há ação nenhuma por parte da direção,
mais propensa a um ataque de nervos do que disposta a buscar garantir
melhores condições a professores e alunos. Mesmo com as adversidades
o caminho encontrado por ele é conquistar o respeito da classe aos poucos,
ser bastante enérgico e seguro e usar o resultado de seu trabalho para
buscar eliminar os arruaceiros. Apesar da crescente onda de violência nas
escolas, que assusta direção, professores, pais e autoridades o filme busca
tratar da indisciplina e hostilidade dos alunos com muito bom humor,
entretanto sem ser levianamente omisso. Ao utilizar o humor para contar
a vida de infortúnios de Monier consegue manter o espectador atento,
consciente da gravidade das situações vividas pela personagem, porém
sem levá-lo a se aborrecer com isso. Cada profissão tem seus espinhos,
porém nas profissões que exigem contato direto com outras pessoas é
inevitável o aparecimento de conflitos, buscar solucioná-los adequadamente
é um exercício que demanda tempo, disciplina, mudança, reflexão e
aceitação, além de uma boa dose de energia. A vida de Monier, que poderia
ser a vida de qualquer professor e o seu dia-a-dia na sala de aula de um
colégio de periferia, é repleta de problemas e conflitos, porém a mensagem
que fica clara é de nítido otimismo, já que o professor, apesar dos riscos,
pode fazer diferença.

ROUBANDO VIDAS
Gênero: Policial/Suspense.
Atores: Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer
Sutherland, Gena Rowlands, Olivier Martinez,
Tchéky Karyo, Jean-Hughes Anglade, Paul Dano,
Justin Chatwin e André Lacoste.
Direção: D. J. Caruso.
Idiomas: Português, Inglês e Espanhol.
Legendas: Português, Inglês e Espanhol.
Ano de produção: 2004.
País de produção: EUA.
Duração: 103 minutos.
Distribuição: Warner Home Vídeo.
Região: 4.
Áudio: Dolby Surround 5.1 e Dolby Surround 2.0.
Vídeo: Widescreen Anamórfico.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

I

lleana Scott (Angelina Jolie) é uma agente especial do FBI, perita
em perfil criminal, que não crê nas técnicas tradicionais para decifrar uma
mente assassina. Sua abordagem não-convencional é muitas vezes o único
meio de descobrir a identidade dos assassinos, o que possibilita que a polícia
os capture. Paquette (Olivier Martinez) e Duval (Jean-Hughes Anglade) são
detetives de Montreal que investigam uma morte e se vêem obrigados em
aceitá-la para tentar entrar na mente de um assassino. Scott entra no caso e
pressupõe que o criminoso é um “rouba-vidas”, isto é, assume a identidade
das vítimas. À medida que aumenta a pressão para a captura do assassino,
os métodos nada ortodoxos de Scott a distanciam de Paquette e Duval. Seu
comportamento aparentemente frio esconde uma intensa paixão pelo
trabalho, mas quando uma atração inesperada a lança num envolvimento
amoroso a renomada especialista começa a duvidar de seus instintos.

O roteiro de John Bokenkamp foi escrito baseado em um romance
de Michael Pye e apresenta um suspense psicológico e cerebral muitíssimo
bem construído que trata acerca de um serial killer que durante vinte
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anos assume a identidade de suas vítimas. Imagine a situação de ter seu
nome, identidade, cheques e cartões, enfim toda a sua vida assumida por
uma outra pessoa. Nesse filme instigante é essa a base de um enredo que
é bem construído e com uma certa imprevisibilidade, contendo um final
inesperado. Como conseguir chegar a alguém que modifica de identidade
tão facilmente como troca de roupa é o problema que deve ser resolvido
numa investigação minuciosa, demorada, cuidadosa e sempre tentando
antecipar o assassino. Trata-se de um jogo de gato e rato, em que a
antecipação é a chave para o sucesso, porém Illeana Scott (Angelina Jolie),
que é uma espécie de Sherlock Holmes de saias cuja especialidade é traçar
perfis de criminosos, em especial os assassinos em série, deixa transparecer
a impressão de que é o assassino quem sabe mais sobre ela do que o
contrário. Para quem gosta de filmes policiais, tramas bem elaboradas,
medicina legal e jogos psicológicos é uma ótima opção, já que possibilita
reflexões interessantes nessas áreas. Da mesma forma, a densidade
psicológica das relações que se estabelecem e de como funcionam as
reflexões lógicas na busca pelo sucesso são muito bem costuradas. Também
pode soar um pouco cômica a motivação para o personagem começar a
matar, numa busca por uma identidade que não teria e assim conseguindo
um sentido à sua vida, porém há patologias psicológicas que podem ser
deflagradas a partir desse perfil. Costa (Ethan Hawke) afirma ser um
marchand de Montreal e gera dúvidas quanto a ser o assassino procurado
ou apenas um bom samaritano que teve a infelicidade de aparecer num
momento errado, enquanto o serial killer matava mais uma vítima, e passa
a ser a potencial nova vítima. Scott o trata num primeiro momento como
potencial suspeito e em seguida surge entre eles uma estranha atração,
que pode prejudicar seu trabalho. Tanto a falta de foco em função do
clima de romance como a vida em função do trabalho são elementos
encontrados no dia-a-dia moderno, que obriga as pessoas a fazerem
escolhas em momentos por vezes decisivos e optar entre amor e trabalho.
Suas cenas foram rodadas na província canadense de Quebec, nas cidades
de Montreal, Quebec e Saint-Ours, e criam um ambiente de filme noir,
numa interessante mistura entre novo e velho mundos, utilizando um jogo
de luz e sombras constante, principalmente nas cenas em que aparecem
os locais dos assassinatos. Mesmo em se tratando de um suspense até
certo ponto convencional é uma excelente e instigante história que conta
ainda com o destaque para a trilha sonora que, com exceção da música de
abertura dos créditos do compositor austríaco Walter Werzowa, foi
composta pelo competentíssimo Philip Glass.
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SEXO, AMOR E TRAIÇÃO
Gênero: Comédia romântica.
Atores: Malu Mader, Fábio Assunção, Murilo
Benício, Alessandra Negrini, Caco Ciocler, Heloísa
Perissé e participação especial de Betty Faria e
Marcello Antony.
Diretor: Jorge Fernando.
Idiomas: Português.
Legendas: Inglês, Português e Espanhol.
Ano de produção: 2004.
País de produção: Brasil.
Duração: 92 min.
Distribuição: Fox Film do Brasil.
Região: 4.
Áudio: Dolby Stereo.
Vídeo: Standard.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

D

eliciosa comédia amorosa sobre um casal que vive no 7º andar
de um edifício localizado no coração do Rio de Janeiro, Carlos (Murilo
Benício) e Ana (Malu Mader). Inesperadamente Tomás (Fábio Assunção),
um amigo do casal e ex-namorado de Ana, chega depois de muitos anos de
viagem e se hospeda na casa dos dois. Ana, que é uma mulher que necessita
de mais carinho do que seu marido lhe dá, passa a correr sérios riscos. Ao
mesmo tempo Andréa (Alessandra Negrini) e Miguel (Caco Ciocler) vivem
num edifício em frente, também no 7º andar. Andréa está cansada da
indiferença de seu marido e ressentida porque ele a vê apenas como um
objeto a ser exibido. Em uma festa se encontram com Cláudia (Heloísa
Perissé), que foi o primeiro amor de Miguel, e como Cláudia não tem lugar
para ficar acaba passando a noite no apartamento de Miguel e Andréa. A
presença dos recém-chegados é a responsável por iniciar uma série de
conflitos que levam os homens a um apartamento e as mulheres a outro.

Sexo, Amor e Traição é uma adaptação do roteiro de Sexo,
Pudor Y Lágrimas, do mexicano Antonio Serrano, foi a primeira
experiência no cinema do diretor de televisão Jorge Fernando e conseguiu
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obter a marca de mais de dois milhões de espectadores. Trata-se de um
filme bem ao gosto do brasileiro, bem humorado, com cenas divertidas e
que retratam a rotina cotidiana (ou não) de casais contemporâneos. A
presença dos recém-chegados, Tomás e Cláudia, somente intensifica os
problemas pessoais que cada casal vive, deflagrando-os. A chegada de
uma terceira pessoa apenas abala os relacionamentos devido ao fato de
estes já não se encontrarem sólidos o suficiente. As inseguranças,
infidelidades, separações e reconciliações são a linha condutora de uma
espécie de duelo em que cada um busca sua realização pessoal e amorosa.
A tentativa de conciliar as diferenças naturais entre os sexos é uma divertida
maneira de descobrir o quanto há de disparidades no pensamento de
homens (racional) e mulheres (emocional). A seqüência de fatos que acaba
por levar os homens a um apartamento e as mulheres a outro intensifica a
diferença de pensamento por parte dos clubes do bolinha e da luluzinha. É
comum que o relacionamento amoroso contemporâneo passe por abalos
significativos devido ao mundo cada vez mais em constante movimento e
mudança, recheado de estereótipos e biotipos idealizados pela mídia.
Enquadrar-se a estes estereótipos ou naufragar nessas intermináveis
mudanças é a luta diária de cada pessoa e casal. O filme é portanto uma
combinação de romance, drama e comédia, porém realizando uma
abordagem significativa acerca de relacionamentos. O tema da infidelidade
pode gerar boas discussões jurídicas, psicológicas, sociais e morais, já que
pode ser deflagrada, por exemplo, a partir da indiferença e do
ressentimento vividos por Andréa, que se vê apenas como sendo um objeto
a ser exibido pelo marido. Também há temas polêmicos como a moral e a
ética, a amizade e o homossexualismo, além de um tema completamente
polêmico como o aborto. Aliás, o aborto é discutido entre as personagens
em uma das poucas cenas que tem um tom bastante sério e não se propõe
a servir para dar boas risadas como no restante do filme, ao contrário do
que se espera de uma comédia. Divertida opção que pode ainda servir
como base para leitura das crônicas do escritor gaúcho Luís Fernando
Veríssimo, que nas últimas décadas tem sido o melhor na arte de retratar
a sociedade brasileira em sua intimidade.
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SHORT CUTS – CENAS DA VIDA
Gênero: Drama.
Atores: Andie MacDowell, Jack Lemmon, Julianne
Moore, Matthew Modine, Anne Archer, Jennifer
Jason Leigh, Robert Downey jr., Madeleine Stowe,
Tim Robbins, Lily Tomlin e Frances McDormand.
Direção: Robert Altman.
Idiomas: Inglês.
Legendas: Português.
Ano de produção: 1993.
País de produção: EUA.
Duração: 184 min.
Distribuição: Playarte.
Região: VHS.
Áudio: Stereo.
Vídeo: Fullscreen.
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

E

nquanto helicópteros borrifam veneno contra insetos (moscasrajadas) em Los Angeles, diversos personagens, vividos por um elenco de
primeira, desfilam em histórias curtas que correm paralelamente e se cruzam
ao longo das mais de três horas de filme. O atropelamento do filho de um
apresentador de TV por uma garçonete é o ponto inicial de várias histórias
que se cruzam. A garçonete é uma mulher madura, que enquanto dá duro
no trabalho busca sustentar uma conturbada relação com um alcoólatra.
Um casal de classe alta se desespera com o coma do filho. Há um policial
que mantém uma relação com duas mulheres “de família”. Um limpador de
piscinas vive a incômoda situação de ver a mulher complementando a renda
familiar através de um serviço de sexo por telefone. Dois casais que mal se
conhecem marcam um jantar para o mesmo dia em que estão enfrentando
crises conjugais. Uma jovem musicista vive uma relação distante com a mãe,
uma cantora da noite. Entre as tramas que se intercruzam há ao todo oito
histórias que se complementam e formam o intrincado filme de Robert
Altman.
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Robert Altman adaptou livremente uma série de sete contos e
um poema do escritor minimalista Raymond Carver, compondo 22
personagens e costurando suas histórias para compor uma instigante
produção que obteve a indicação ao Oscar de Melhor Direção. Short
Cuts (cuja tradução literal seria algo como atalhos, nome que soa
perfeitamente apropriado) adota uma estrutura narrativa que abole início
e fim, e na qual há apenas o meio através do desenvolvimento de vários
enredos interligados. Os retratos cotidianos que Altman focaliza são os
mesmos da vida trivial que podem ser encontradas em qualquer esquina,
mas que por serem banais ninguém lhes dá atenção alguma e passam
desapercebidos. A falta de comunicação entre pais e filhos, casais e seus
desentendimentos, a inevitabilidade do correr da vida e suas moléstias,
enfim, retratos de uma sociedade real, possível de ser encontrada em
qualquer lugar, é a temática central de uma fórmula que foi exaustivamente
copiada. A regra estabelecida por Altman é a de criar um painel urbano
formado por um mosaico de pessoas (in)comuns e suas histórias que se
(inter)cruzam. Cada história parece tomar um rumo próprio, porém em
momento algum deixam de se relacionar, da mesma forma que cada um
tem seus problemas pessoais mas que não deixam de estarem relacionados
com os problemas das pessoas que estão em sua volta. Aparece a linguagem
simples mas de baixo calão, cotidiana, os vícios humanos, as tensões, os
encontros e desencontros e uma série de mazelas humanas. Não existe a
preocupação em relação a moralismo, e a realidade se apresenta nua e
crua, como ela é. O homem aparece como produto do ambiente, pois
são personagens semelhantes entre si, na medida em que apresentam
desequilíbrios característicos de sua condição e suas atitudes nem sempre
são dependentes de suas vontades. Há referências a muito do que já foi
escrito por centenas de escritores que buscam retratar a vida real, mas
em Cenas da Vida Altman expõe as facetas da existência como ela é,
apresentando o dia-a-dia das pessoas com suas frustrações e amarguras,
cuja abertura (helicópteros sobrevoando Los Angeles e uma melancólica
música de fundo) já explicita o que se pode esperar nas horas seguintes. A
recomendação para que os cidadãos se habituem com as moscas-rajadas
sem se preocupar em eliminá-las, é uma metáfora em relação às histórias
que se cruzam, ou seja, a sociedade acaba por se conformar com seus
problemas. E assim a vida insiste em continuar.
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SHREK
Gênero: Animação/Comédia.
Atores (vozes): Mike Myers (Shrek), Bussunda
(Shrek - versão brasileira), Eddie Murphy (Burro),
Cameron Diaz (Princesa Fiona), John Lithgow
(Lord Farquaad) e Tommy Karlsen (Pinóquio).
Diretor: Andrew Adamson e Vicky Jenson.
Idiomas: Inglês e Português.
Legendas: Inglês e Português.
Ano de produção: 2001.
País de produção: EUA.
Duração: 90 min.
Distribuição: DreamWorks Distribution L.L.C./UIP.
Região: 4.
Áudio: DTS/Dolby Digital/SDDS Digital.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

E

m sua casa em pleno pântano, um ogro esquisito chamado Shrek faz o
possível para manter o sossego de sua vida solitária – embora, bem no fundo, não
seja provavelmente o que ele gostaria. Segundo ele: “As pessoas me julgam antes de
me conhecer. É por isso que eu prefiro viver sozinho”. De fato, sua presença intimida
como se ele carregasse uma placa no pescoço dizendo: “Cuidado! Criatura má e
cruel!”. E Shrek, por sua vez, também não faz questão de mostrar que é diferente.
Na verdade ele se aproveita do preconceito que os outros têm a seu respeito para
proteger sua privacidade. Ao confrontar um grupo de aldeões furiosos, carregando
tochas e ancinhos, por exemplo, ele apenas os ameaça falando do triste destino dos
que ousaram perturbá-lo e gera uma fuga em massa. Quando o terrível Lorde
Farquaad desterra centenas de personagens de contos e fábulas (como Pinóquio,
Três Porquinhos, Branca de Neve, entre outros) para o pântano de Shrek, este faz
de tudo para restaurar sua paz e sua tranqüilidade. Assim aceita uma missão: em
troca da evacuação total do pântano, promete resgatar a bela princesa Fiona da
torre de um castelo protegido por um dragão que cospe fogo. Ele não sabe que
Lorde Farquaad quer se casar com Fiona somente para ter o direito, que ela tem
naturalmente, ao trono. Um burro tagarela, mas simpaticamente intrometido,
acompanha Shrek em sua aventura, que não tem nada de nobre. Além de se mostrar
um companheiro leal e prestativo, ele busca manter o parceiro dentro dos trilhos
do bom senso, e a platéia na trilha do bom humor.
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Shrek é uma deliciosa, e tecnicamente perfeita, animação gráfica
que quebra uma série de paradigmas. Ao mesmo tempo em que zomba
irônica e descaradamente de clássicos da literatura infantil também os
incorpora, em inúmeras referências intertextuais. O desfile de
personagens conhecidos que se inserem naturalmente na história é
um trabalho que demonstra o cuidado em relação ao roteiro. As
histórias, exaustivamente contadas em família e na escola, são
resgatadas e adquirem outra roupagem ao serem inseridas nesse conto
de fadas contemporâneo. Branca de neve (e seu espelho), fadas,
Pinóquio, Rapunzel, os Três Porquinhos e o Lobo, entre outros, fazem
parte da história como se sempre tivessem estado lá. O grande
diferencial proposto pelo estúdio Dreamworks (de Steven Spielberg)
é ter diálogos que são animados, ágeis e inteligentes, além de romper
com a visão simplista da dualidade entre o bem e o mal. Ninguém é
totalmente bom ou mau, o que normalmente se encontra em histórias
do gênero. Deixa-se a ingenuidade de lado e tem-se a figura do antiherói gente boa que rompe com todos os padrões convencionalmente
corretos, e que apesar de ser um ogro horroroso é simpático, levando
ao extremo a máxima de que a beleza interior é o que realmente
importa. Há várias cenas que são politicamente incorretas, porém a
mensagem final quanto a valorizar aspectos positivos como o valor da
beleza interior, o perdão, a lealdade, a amizade e o amor compensam
tais cenas, além de apresentar um herói que é antes de qualquer análise
um ser verossímil. Shrek não se estabelece no estereótipo de bom ou
mau, mas é um personagem que tem pontos positivos e negativos,
tem seus altos e baixos e procura viver sua vida sem incomodar ou ser
incomodado, enfim é um ser que é possível na realidade. Há empatia
em relação a ele porque ele é um personagem que pode ser real como
qualquer pessoa. O poder da palavra (como um abracadabra encontrado
nos contos infantis sobre mágica) fica bem explicitado, pois através
dela pode-se magoar pessoas ou modificar situações. Há algumas cenas
de violência, comum nos desenhos animados, como as encontradas no
combate entre Shrek e o Burro Falante contra os homens de Lorde
Farquaad, parodiando os movimentos de luta livre americana; o biscoito
falante que é torturado pelo maléfico Farquaad, mas reaparece
recuperado no final do filme; e o passarinho que explode com a nota
altíssima de Fiona enquanto canta com ele, e, posteriormente, vira o

café da manhã de Shrek e sua turma, mas que não desqualificam ou
prejudicam o filme. Há referências e homenagens, como a cena em
que Fiona, durante uma luta, pára no ar e tem-se o rotacionamento da
câmera, num efeito stop motion, consagrado em Matrix. Aliás, Fiona é
uma mulher moderna, ágil, inteligente e perspicaz antes de ser o
estereótipo da doce, delicada e frágil princesa. A mensagem de respeito
que se deve ao outro e às suas diferenças, as falsas aparências, a relatividade
da realidade e a relativização entre o bem o mal são tópicos constantes da
narrativa. O final, inesperado, é uma lição de amor sobre o quanto é
essencial aceitar diferenças e o quanto a aparência externa é ilusória e
passageira. Uma de suas maiores qualidades é transgredir os padrões préestabelecidos e mesmo assim agradar a públicos de toda e qualquer idade.
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SIMONE
Gênero: Drama/Ficção.
Atores: Al Pacino, Catherine Keener, Evan Rachel
Wood, Rachel Roberts, Jay Mohr e Tony Crane.
Diretor: Andrew Niccol.
Idiomas: Inglês e Português.
Legendas: Inglês e português.
Ano de produção: 2002.
País de produção: EUA.
Duração: 117 min.
Distribuição: New Line Cinema e Playarte.
Região: 4.
Áudio: Dolbydigital.
Vídeo: Widescreen.
Cor: Colorido.
Censura: 16 anos.

O

produtor Viktor Taransky (Al Pacino) entra em desespero
quando a principal estrela de seu mais novo trabalho resolve desistir do
projeto. Sem outra saída e para não perder tudo, opta por aceitar uma
oferta e criar em segredo uma atriz totalmente digitalizada: Simone. Tratase da atriz perfeita, criada especialmente para o trabalho, substituindo uma
de carne e osso que tem as suas fragilidades e acessos de estrelismo
indesejáveis e por vezes inoportunos. Porém, o resultado é melhor que o
esperado e Simone passa a ser um sucesso mundial, sendo constantemente
assediada pela imprensa e fãs, todos desejando conhecê-la pessoalmente.
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Num primeiro momento o diretor Andrew Niccol chegou a cogitar
a possibilidade de usar uma atriz que fosse criada digitalmente para o filme,
assim como a própria história propõe, porém como ainda há algumas
limitações quanto à sensação de realidade plena na digitalização acabou
por desistir da idéia. Mas, deve-se atentar ao fato de que se trata de uma
realidade que se vislumbra não estar muito distante. A personagem Simone
(Simulation One) é criada através de um programa de computador, tendo
o seu corpo e personalidade montados a partir das informações sobre o
que há de melhor nas atrizes e modelos de várias gerações. Numa

intertextualidade com o monstro de Frankenstein, Simone é um ser
produzido artificialmente e que ganha vida através de seu criador, mas ao
contrário do clássico monstro da literatura, sua alma faz parte do ego de
seu criador Viktor Taransky (cujo primeiro nome também remete a uma
referência ao clássico literário), enquanto que o monstro tinha uma alma
própria. Aqui quem cria a alma da personagem é o seu próprio criador,
que não tem idéia da dimensão da sua criatura, e acaba por ser anulado
por ela. A crise existencial por que passa é profunda: criador e criatura se
digladiando enquanto egos inflados. Há também intertextualidades bíblicas,
não só enquanto o poder de criação mas também nas cenas que se referem
diretamente ao trecho: “Do pó viestes, ao pó retornarás”, que aparecem
nos momentos em que Viktor vai deletar Simone e a sua imagem começa
a se desfazer como uma escultura de areia que o vento vai destruindo, e
na cena em que a filha de Viktor reativa o programa e a imagem de Simone
se reconstrói do mesmo pó em que havia se desfeito. Quanto ao aspecto
de crítica social há a tendência contemporânea de criação e destruição de
mitos num piscar de olhos. A mídia (televisão, cinema, jornais, rádios, etc...)
tem o poder criativo idêntico ao que Viktor tem em relação a Simone,
pois é ele quem manipula sua criação, ao menos até o momento em que
ela passa a ter vida própria. Assim como ocorre na obra de Mary Shelley,
Viktor ainda tenta destruir a criatura que a mídia endeusou, mas já é tarde
demais, porque ela não está mais sob o seu controle e qualquer ato dela
por mais simples que seja, é glamourizado e atentamente acompanhado
pelos olhares de todos. Ficam no ar questões como o que é mais
importante: a vida do ator ou a sua obra/arte, e até que ponto há
interferência do diretor nessa qualificação. Trata-se de um filme leve porém
com reflexões profundas sobre o comportamento da sociedade de massa
em relação a celebridades que se criam a todo instante no atual mundo
globalizado e midiático. Outro ponto interessante é a mudança de
paradigmas em relação à imagem, a idéia antiga era: se tem foto/imagem é
real. Porém, isso deixou de ser verdade com a manipulação digital. Afinal,
hoje você pode criar, no mundo virtual, qualquer realidade totalmente
verossímil. Só fotografar, ter a imagem, não basta para conseguir provar
que algo existe.
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TEMPO DE MATAR
Gênero: Suspense.
Atores: Sandra Bullock, Samuel L. Jackson,
Matthew McConaughey, Kevin Spacey, Donald
Sutherland e Kiefer Sutherland.
Diretor: Joel Schumacher.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol.
Ano de produção: 1996.
País de produção: EUA.
Duração: 149 min.
Distribuição: Warner Home Vídeo.
Região: 4.
Áudio: Dolby Stereo 5.1.
Vídeo: Widescreen.
Cor: colorido.
Censura: 16 anos.

E

m Canton, no Mississipi, dois racistas brancos completamente
bêbados estupram uma garota negra de apenas dez anos de idade. Os dois
são presos, mas enquanto estão sendo levados ao tribunal para terem o
valor da sua fiança decretada Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson), o pai da
criança, num ato desesperado e numa mescla de ódio e vingança, decide
fazer justiça com as próprias mãos e acaba matando os dois homens a tiros
na frente de várias testemunhas, além de acidentalmente acabar por ferir
seriamente a um policial. Para a lei ele deverá ir a julgamento pelo assassinato
de dois homens brancos. Para tentar defendê-lo irá contar com a ajuda de
dois jovens advogados que estão em busca da verdade, o destemido Jake
Brigance (Matthew McConaughey) e a idealista Ellen Roark (Sandra Bullock).
O julgamento deixa de ser um caso isolado e, em poucos dias, transformase numa batalha racial que coloca em risco a vida de todas as pessoas
envolvidas. Para eles há muito pouco tempo, que se esgota rapidamente,
para conseguir com que a vida de um homem injustiçado seja salva.
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Tempo de Matar é uma adaptação de um romance do autor de
best sellers do gênero livros de tribunal, John Grisham, que tem outros

filmes a partir de seus livros como O Júri (análise também encontrada
nesse livro), O Cliente, A Firma e O Dossiê Pelicano. Aqui também há
uma trama inteligente, emocionante e bem construída. O diretor Joel
Schumacher já havia trabalhado com o tema da realização de atos
impensados em Um dia de Fúria (1993) filme em que, também num
momento de tensão, as conseqüências futuras dos atos praticados no
momento passam a ser insignificantes para a personagem. Filosoficamente
pode-se pensar na questão da violência na sociedade já que fica a sensação
de que qualquer pessoa, por mais pacífica que seja, possa num ato
impensado de desespero vir a apoiar o uso da violência. Ao saber que
nada acontecerá como punição a quem faz algo de errado, numa inversão
perigosa de valores, e julgando-se impotente quanto a isso, restaria apenas
buscar a justiça com as próprias mãos. A moralidade que se estabelece
quanto ao não uso da violência cai por terra. Porém, aqui a principal linha
condutora da narrativa é a questão do preconceito racial nos Estados
Unidos. Uma violência também grave porém não necessariamente
concretizada fisicamente. Há uma boa trama quanto ao jogo jurídico,
perspicaz e cerebral, de acusação e defesa em um tribunal. O principal
problema encontrado pelos advogados de defesa de Hailey é o fato de o
juiz Omar Noose (Patrick McGoohan) não permitir que seja mencionada
a razão que o levou a cometer os assassinatos, o estupro da filha. Para o
juiz trata-se do julgamento de um duplo assassinato e não de um estupro.
Não cabe, segundo ele, qualquer outra referência que não a de um homem
negro que matou dois homens brancos. O julgamento de Hailey expõe
questões que vão além do simples assassinato, deixando às claras toda
uma linha de pensamento de uma sociedade puritana, porém intolerante
às diferenças raciais que julga existirem. Não há uma linha de pensamento
na qual se busque o elemento motivador dos crimes, o que se quer é
apenas a punição exemplar do assassino, ampliando ainda mais o abismo
racial existente. O final é no mínimo surpreendente, e fica ainda o
destaque para o discurso do advogado de defesa Jake Brigance, que faz
com que a emoção aflore e seja impossível não engolir em seco e repensar
algumas questões importantes. Suspense de primeira linha, que prende
e envolve a cada minuto da ação, levando a uma estupefação quanto à
capacidade do ser humano em ser pouco racional em determinadas
situações.
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TERRA DE NINGUÉM
Gênero: Drama.
Atores: Branco Djuric, Rene Bitorajac, Filip
Savagovic, Katrin Cartlidge, Simon Callow e
Sergehenri Valcke.
Diretor: Danis Tanovic.
Idiomas: Inglês e Português.
Legendas: Português, Inglês e Espanhol.
Ano de produção: 2001.
País de produção: Bélgica.
Duração: 93 min.
Distribuição: Imagem Filmes.
Região: 4.
Áudio: Inglês Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Full Screen (4:3).
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

C

iki (Branko Djuric) e Nino (Rene Bitorajac) são dois soldados
de um mesmo povo porém em lados opostos em meio à Guerra da Bósnia.
Um é bósnio e o outro é sérvio. Numa situação que beira o surrealismo,
ambos acabam por ficar ilhados numa trincheira em meio à fronteira da
guerra, uma “terra de ninguém”, e são forçados a negociar por suas vidas
para conseguirem sobreviver. Não podem deixar o local sem correr o risco
de levar um tiro e ainda precisam negociar com um soldado ferido, que está
sobre uma mina e ameaça explodir o local caso eles se movam. Não há em
quem confiar.
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Primeiro filme bósnio a ganhar um Oscar, no caso de melhor filme
estrangeiro - 2002, e que focaliza o conflito iniciado em 1992 quando a
Bósnia tentou tornar-se independente e os sérvios da Iugoslávia reagiram
com armas. Este foi o conflito europeu mais sangrento após a Segunda
Guerra, resultando em 200 mil mortos e 2,5 milhões de refugiados. Seu
término foi apenas em 1995, com a assinatura de um acordo estabelecendo
repúblicas independentes. Seu enredo apresenta um filme de guerra diferente
dos tradicionais, já que o que se mostra não são batalhas épicas e sim o
espírito da guerra, aquilo que vai dentro da cabeça de cada um que a vivencia.

Trata-se de uma visão contundente e chocante sob um outro prisma da
guerra, o aspecto psicológico e o choque pelo fato de serem soldados que
lutam em lados opostos do que foi um mesmo país. É simples porém eficiente
em mostrar o conflito nos Bálcãs dos anos 90. Não faltam referências
históricas de situações idênticas e que por vezes levam parentes próximos a
viverem situações de segregação como esta. Também retrata o panorama
das delimitações geográficas constantemente redimensionadas na história
da humanidade, e os conflitos gerados. Há um reduzido número de
personagens que representam as principais partes que se fizeram presentes
nesta guerra, bósnios e sérvios se degladiando e a ONU e a imprensa apenas
acompanhando o conflito, todos na mesma tragédia apresentada com críticas
ácidas e certeiras. A jornalista que transforma o caso, local, em um impasse
mundial tem interesse apenas na notícia. A intervenção da ONU,
representada pelo sargento que fica ciente do que ocorre e resolve tentar
ajudar, apesar das instruções recebidas de não intervir em conflitos locais,
critica diretamente o posicionamento de ajudar sem realizar ação alguma.
Aliás, trata-se de uma cena vivenciada pelo diretor Danis Tanovic, que
testemunhou um soldado da ONU escutando música, tranqüilamente
sentado num tanque em Sarajevo, enquanto as pessoas em sua volta corriam
para não serem atingidas por balas, afinal a ordem que recebera era a de
não intervir no conflito. No meio desse panorama, ficam os soldados
desejando salvar suas vidas, mas impossibilitados disso. Interessante notar
que os atores que personificam estes poucos personagens são de uma mistura
bastante grande: Branko Djuric, que interpreta Ciki, é bósnio, seu inimigo
no campo de batalha, o sérvio Nino, é representado por um croata, Rene
Bitorajac. Some-se Katrin Cartlidge, a repórter do filme, e Simon Callow
(Coronel Soft) que são ingleses e mais uma equipe composta por pessoas
da Sérvia, Eslovênia, Montenegro, Bélgica, Inglaterra, França, Grécia, Suíça
e Holanda. Essa miscigenação racial na produção, cujas cenas de estúdio
foram rodadas na Bélgica e as demais na Eslovênia, apenas reforçam a situação
surreal de uma guerra entre povos irmãos. Não há dúvidas de que Terra de
Ninguém foi realizado por quem conhece e viu de perto a história da guerra
entre sérvios e bósnios. A situação inusitada em que se encontram Ciki e
Nino beira o absurdo já que são inimigos, não têm para onde fugir, precisam
ser salvos conjuntamente pela força de paz, e precisam fazer o impossível
que é confiar em seu inimigo. As reviravoltas no relacionamento dos dois,
entre desejos de matar intercalados com tréguas, são uma realidade cruel
de sobrevivência. A tragédia, representada com uma boa dose de humor
negro, é um caminho que acerta em cheio ao que se propõe ao criticar a
guerra e a mídia. Afinal todos assistem o que ocorre, apenas esperando o
desfecho desse espetáculo tragicômico e absurdo, e infelizmente baseado
em um conflito real.
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TODO MUNDO EM PÂNICO
Gênero: Comédia.
Atores: Jon Abrahams, Carmen Electra, Shannon
Elizabeth, Anna Faris, Regina Hall, Lochlyn Munro,
Cheri Oteri, Dave Sheridan, Marlon Wayans,
Shawn Wayan, Rick Ducommun e Kurt Fuller.
Diretor: Keenen Wayans.
Idiomas: Português, Inglês.
Legendas: Português, Inglês.
Ano de produção: 2000.
País de produção: EUA.
Duração: 91 min.
Distribuição: Imagem Filmes.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 2.0 e Dolby Digital 5.1.
Vídeo: Standard.
Cor: Colorido.
Censura: 14 anos.

U

ma bela colega de sala é morta e um grupo de adolescentes
desorientados (que são na realidade interpretados por atores na faixa entre
20 e 30 anos) descobre que há um assassino entre eles. A heroína Cindy
Campbell (Anna Faris) e a sua turma de amigos mauricinhos e patricinhas
tentam se proteger do perigo. Porém, uma repórter irritante, Gail Hailstorm
(Cheri Oteri), não consegue deixá-los em paz. Soa bastante familiar, com
certeza, e esta é a intenção, com toques de humor escrachado e parodístico.
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Trata-se de uma comédia juvenil que serve principalmente para
trabalhar com a questão da paródia, já que este é seu principal objetivo.
Não se trata do precursor deste tipo de produção, já que quem abre o
caminho para produções adolescentes, com grande público, foi Porky´s,
de 1981, e que não foi à toa que o filme foi um marco no cinema e tornouse clássico pois a partir dele criou-se uma enxurrada de outros filmes com
temática adolescente e com o mesmo viés de humor escrachado, o fino
do trash recheado de teenagers fora do normal. Todo Mundo em Pânico
foi também um grande sucesso de público, já que o filme foi a maior

surpresa da temporada do verão americano de 2000 e arrecadou mais de
140 milhões de dólares somente nos EUA. Conseguiu fazer sensacionais
42,5 milhões de dólares em apenas três dias de exibição, ficando em
primeiro lugar na bilheteria de abertura de todos os filmes da Miramax/
Dimension, além de fazer a maior bilheteria de filmes da classificação R
(restrited) de todos os tempos. Curiosamente, sua bilheteria foi superior
a de todos os filmes de terror que ele mesmo satiriza. Para o diretor
Keenen Wayans trata-se de uma forma de atualizar os thrillers clássicos do
gênero dos anos 70, Como Halloween, Sexta-feira 13 e A Hora do
Pesadelo entre outros, já que trazem os mesmos clichês, porém de forma
nítida e escancaradamente parodística. A história é repleta de surpresas
horripilantes e humoradas e as paródias incluem A Bruxa de Blair, Matrix,
O Sexto Sentido, e até mesmo a série Dawson´s Creek, porém, como
o próprio título indica, a principal vítima da produção é o filme Pânico.
Trata-se de uma mistura de Gêneros como a comédia ginasial, a comédia
sexy e o thriller cômico de horror numa mistura de vários tipos de comédia.
Há uma única exigência para que se possa divertir com piadas até certo
ponto bastante ingênuas: estar familiarizado com as produções teen e ter
visto as produções que o filme parodia. Afinal não há por parte dos
personagens nenhum esforço para convencer o espectador quanto à
gravidade da situação em que se encontram. Na verdade provoca risos
justamente a estupidez dos mesmos, como a preferência, durante uma
perseguição feita pelo vilão mascarado, por uma banana para se defender,
estando uma faca ao lado da fruta, assim como, ainda em fuga, há um
momento de hesitação ao deparar-se com dois caminhos, indicados por
placas, entre a “morte” e a “salvação”. No filme tudo é motivo para paródia
(preferencialmente de cunho escatológico ou sexual). Mesmo o aspecto
visual entra no mesmo viés parodístico ao trabalhar com a câmera de
forma bastante inusitada, assim como os cenários e os figurinos, em que o
exagero é na verdade apenas um redimensionamento do “real”.
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TRUMAN SHOW
Gênero: Drama.
Atores: Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Noah
Emmerich, Natascha McElhone, Holland Taylor,
Brian Delate, Una Damon, Paul Giamatti e Philip
Baker Hall.
Diretor: Peter Weir.
Idiomas: Português, Inglês, Espanhol.
Legendas: Português, Inglês, Espanhol.
Ano de produção: 1998.
País de produção: EUA.
Duração: 103 min.
Distribuição: Paramount.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1 e Dolby Digital 2.0.
Vídeo: Widescreen Anamórfico.
Cor: Colorido.
Censura: Livre.

T

ruman Burbank (Jim Carrey) é uma pessoa especial que nasceu,
cresceu e viveu com câmeras perseguindo sua vida 24 horas por dia e tendo
suas imagens transmitidas em canal pago para todos os interessados, que
não são poucos. Nessa novela da vida real a cidade, assim como todas as
pessoas com quem ele convive, são totalmente falsas. Tudo o que ocorre
ao seu redor é fictício e roteirizado pelos responsáveis pelo programa, porém
ele não tem a mínima noção acerca disso e continua vivendo sua vida
normalmente.
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Produção indicada para três Oscares (melhor diretor, melhor ator
coadjuvante - Ed Harris, e melhor roteiro original) e que habilita Jim Carrey
a ser um ator com mais que uma dezena de caretas e trejeitos. Muito
antes de surgirem os reality shows pelas televisões do mundo o filme traz
à tona o Big Brother de George Orwell (que aparece em seu livro 1984,
lançado em 1949) e a intromissão na vida alheia de uma forma intimidadora.
Em Truman o que choca é a história totalmente criada por seus roteiristas,
afinal tudo é ficcional (emprego, casamento, amigos, etc) e direcionado

conforme o grande público corresponde às mudanças em sua vida, e todos
que convivem com ele são apenas atores contratados pela rede que
transmite o “Show de Truman”. Sua vida está inserida em um grandioso
estúdio e tudo a sua volta é idealizado para aparentar normalidade. O
merchandising é explorado explicitamente quando ao adquirir algum
produto este é mostrado em detalhes, algo muito comum na vida real, já
que produtos adquiridos por alguém famoso são sempre alvos de uma
excelente jogada de marketing. Choca o fato de Truman desconhecer o
fato de que sua vida é assistida por todos, e inocentemente continuar a
vivê-la como se fosse normal. Diferentemente dos programas comuns nos
dias de hoje, não há para ele motivação alguma e nem mesmo prêmio algum
ao final do show. Hoje soa quase banal a invasão da privacidade de pessoas
conhecidas ou anônimas, porém ainda assim causa impacto descobrir o
quanto há de interesse acerca do assunto. O voyerismo, analisado pelo aspecto
psicológico, pode render boas discussões acerca do quanto a sociedade
prioriza a própria privacidade porém interessa-se pela alheia. O direito à
privacidade e os limites aceitáveis de sua invasão são um questionamento
constante em tempos em que o uso do direito se faz cada vez mais presente
nas relações, por mais simples que sejam. Acentua-se isso se considerarmos
que juridicamente há várias posturas diferenciadas adotadas em cada país,
com mais ou menos tolerância quanto a isso. Os limites entre onde iniciam
e terminam os meus direitos e os direitos alheios ficam muito tênues. Ainda
assim, quais os limites individuais e quanto cada um estaria disposto a exporse é uma das questões suscitadas e respondidas em vários canais de televisão
em todo o mundo com os reality shows com objetivos diferenciados (desde
os aparentemente anônimos com mera exposição do cotidiano, como o Big
Brother, até os que objetivam explicitamente a busca pela celebridade, como
o Fama). A superexposição gera o rápido reconhecimento por parte de
outros anônimos e gera o risco de perda da individualidade e de censura
alheias. Ética e moral ficam sujeitas a abalos sistemáticos em prol da
manutenção do interesse e popularidade, já que na apresentação do “real”
corre-se o risco de corromper a integridade física e moral de quem está
sendo focado, intencionalmente ou não. Pode-se estabelecer um parâmetro
quanto a momentos históricos diferenciados e o quanto a nossa sociedade
atual evoluiu ou não quanto a Direitos Humanos, questões ético-filosóficas,
sociais e interpessoais. Truman é um retrato que sufoca ao tratar da perda
de privacidade, porém alenta ao demonstrar que a vida cotidiana por vezes
é muito mais interessante que um grande e mirabolante espetáculo. Valorizar
os momentos especiais do dia-a-dia é realizar o próprio show da vida.
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VAN HELSING – O CAÇADOR
DE MONSTROS
Gênero: Aventura/Ação.
Atores: Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard
Roxburgh, David Wenham, Will Kemp, Shuler
Hensley, Elena Anaya, Silvia Colloca, Josie Maran,
Martin Klebba, Kevin J. O’Connor, Marek Vasut e
Samuel West.
Direção: Stephen Sommers.
Idiomas: Português e Inglês.
Legendas: Português e Inglês.
Ano de produção: 2004.
País de produção: EUA.
Duração: 131 min.
Distribuição: Universal Pictures/UIP.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital Surround 5.1 e 2.0.
Vídeo: Widescreen Anamórfico (1.85:1).
Cor: P/B e Colorido.
Censura: 14 anos.
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O Dr. Van Helsing (Hugh Jackman) é um especialista em monstros
da sua época, Século XIX, um matador profissional de aberrações que trabalha
sob ordens de uma organização secreta, formada pelos defensores do bem
de todas as religiões, e que buscam livrar o mundo do mal. Ele parte para o
leste europeu, no sombrio mundo da Transilvânia, uma terra ainda enterrada
em seu passado onde lendárias criaturas das trevas ganham vida. Lá, o famoso
conde romeno Drácula (Richard Roxburgh) retoma as estranhas pesquisas
do Dr. Victor Frankenstein (Shuler Hensley), com o objetivo de aproveitar a
tecnologia deste para criar junto com suas três noivas, Aleera (Elena Anaya),
Verona (Silvia Colloca) e Marishka (Josie Maran), milhares de filhos-vampiros.
Para realizar tal feito necessita captar e aproveitar a energia incomparável dos
lobisomens. A missão de Van Helsing é detê-los, e para isso contará com a
ajuda de Anna Valerious (Kate Beckinsale), uma caçadora destemida que junto
com seu irmão são os últimos descendentes de uma poderosa família da realeza
que foi destruída e condenada a uma maldição interminável. Ele deseja cumprir
sua missão e ela deseja vingar seus ancestrais, mas para isso terão que enfrentar
o Conde Drácula e monstros como o lobisomem (Will Kemp) e Frankenstein.

Foi em 1897, no romance Drácula, de Bram Stocker, que
apareceu pela primeira vez a personagem Abraham Van Helsing, um
célebre professor de antropologia e filosofia, especialista em doenças
obscuras, e cientista ortodoxo. Van Helsing é natural de Amsterdã,
nos países baixos, tem 60 anos, e devido a seus conhecimentos usa
artefatos nada comuns para derrotar seus inimigos, como estaca de
madeira, água benta, alho e uma adaga abençoada. No romance, a
caçada de Van Helsing começa em Londres e termina na própria
Transilvânia, onde o professor consegue destruir o Conde Drácula
depois de uma comovente aventura. Ele já havia sido personagem em
mais de 150 filmes, porém esta é a primeira vez em que há uma
produção centrada nele, e segundo o competente diretor Stephen
Sommers (A Múmia), sua intenção foi torná-lo mais jovem, como se
fosse o irmão caçula do personagem de Bram Stocker, já que aqui ele
é um matador de aluguel que trabalha para uma antiga sociedade secreta
tentando eliminar o mal e assume o nome de Gabriel. Van Helsing é
uma divertida e deliciosa aventura que se peca em relação a problemas
de roteiro, recheado de clichês e numa interminável mistura de
referências, consegue se salvar quanto a ação e efeitos especiais. Seu
enredo tem como base e fio condutor a eterna luta entre bem e mal,
sendo que as funções que cada personagem assume ficam muito bem
delimitadas. Não há meio termo já que são personagens planos, numa
visão maniqueísta de ser apenas bom ou mau. Van Helsing é a típica
figura do herói incompreendido, que fica vagando pelo mundo como
um fugitivo solitário, e é caçado por quem não entende a verdadeira
natureza de seus atos. Há relações intertextuais com a Bíblia, nas
relações que se estabelecem e se repetem entre Bem e Mal, o anjo
Gabriel e Lúcifer e Van Helsing e Drácula. Os monstros clássicos do
cinema e da literatura, numa salada meio complexa mas desnecessária
de apresentações, se encontram num mesmo local e momento
(Drácula, Lobisomem e Frankenstein e o Sr. Hyde, de O Médico e o
Monstro) e remetem a um visual gótico, reforçado pelo jogo de luzes
e sombras e pelo aspecto obscuro e sombrio do filme. Aliás, todo o
aspecto visual remete a um contexto barroco, enfocando o culto ao
contraste, marcado por dualismos como carne X espírito, vida X morte,
luz X sombra, racional X místico. Todo o rebuscamento que aflora na
arte barroca é refletido no filme, do conflito entre o terreno e o
celestial, o homem e Deus (antropocentrismo e teocentrismo), o
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pecado e o perdão, a religiosidade medieval e o paganismo
renascentista, o material e o espiritual, essas questões que tanto
atormentam o homem do século XVII, foram transpostas para o fim
do século XIX. Suas locações ocorreram em Praga, na República tcheca
e reforçam o clima noir que se tem nas telas. Destaque para Carl (David
Wenham), responsável pelas engenhocas utilizadas por Van Helsing e que
não deixariam nada a desejar a James Bond. Suas invenções, apesar do
filme se passar no final do século XIX, incluem de tradicionais pistolas
com balas de prata a uma besta que atira como se fosse uma metralhadora
e granadas de luz do sol. Lembre-se ainda que as leis da física não devem
ser pensadas durante o filme, sob pena de perder-se a diversão. Enfim,
mesmo não sendo impecável como o Drácula de Bram Stoker, de Francis
Ford Coppola, trata-se de um filme que funciona de forma excelente como
uma boa sessão da tarde, cuja principal eficácia está na fotografia, nos
cenários, nas cenas de ação e nos robustos efeitos especiais em computação
gráfica (que ficaram a cargo da WETA Digital de Peter Jackson e a Industrial
Light & Magic de George Lucas).
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TEMPOS MODERNOS
Gênero: Comédia.
Atores: Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry
Bergman, Tiny Sandford, Chester Conklin, Hank
Mann, Stanley Blystone e Al Ernest Garci.
Diretor: Charles Chaplin.
Idiomas: Inglês e Francês.
Legendas: Português Espanhol, Francês e Inglês.
Ano de produção: 1936.
País de produção: EUA.
Duração: 87 min.
Distribuição: Warner Home Video.
Região: 4.
Áudio: Dolby Digital 5.1.
Vídeo: Tela Cheia.
Cor: Preto & branco.
Censura: Livre.
Chaplin é um operário em uma linha de montagem de uma grande
fábrica, que executa diariamente a mesma função, apertar parafusos,
causando uma “monotonia frenética” do seu trabalho. O presidente da
fábrica monitora diariamente seus funcionários, aumentando a velocidade
da produção sempre que acha necessário. Resolve certo dia testar uma
“revolucionária máquina” para evitar o horário de almoço, mas que não
obtém sucesso. A velocidade da produção aumenta e Chaplin acaba tendo
uma crise nervosa, e de tanto apertar parafusos perde a razão e sai apertando
tudo o que vê em seu caminho, como botões de roupas por exemplo. Sem
condições de trabalhar, é internado e algum tempo depois sai de lá
recuperado. Ao sair do hospital, acaba se deparando com uma nova realidade,
já que agora está desempregado, pois a fábrica fechou as portas. Atordoado,
sai pelas ruas e encontra um pano vermelho no chão. Ao pegá-lo, sem
perceber, toma a frente de um enorme grupo de manifestantes que passava
por ali. A polícia, que tentava controlar a manifestação, acaba prendendo-o
por engano como líder do grupo. Mesmo inocente, o operário passa um
tempo preso mas é solto pelos policiais por gratidão, por ajudar na prisão
de um perigoso traficante. Ao sair da prisão acaba por conhecer uma menina
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do cais, que vive na miséria, e que precisa roubar para não morrer de fome
e também para alimentar suas duas irmãs e seu pai, já que são órfãs de mãe.
Em uma manifestação seu pai é morto, e suas irmãs mais novas são internadas
em um orfanato. A moça foge para não ser internada e continua nas ruas,
roubando para sobreviver. É em uma de suas investidas que conhece o
operário e os dois decidem morar juntos. Sua nova casa é um barraco de
madeira perto de um lago. Os dois seguem procurando emprego, mas a
situação não é nada fácil.
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Charles Chaplin é um clássico e Tempos Modernos é sem dúvida
um de seus maiores clássicos pois carrega a marca de uma produção que é
eterna, imortal. O filme é uma sátira, válida até hoje, ao mundo moderno
no qual o homem nada mais é que uma mera “máquina” ou apenas mais
uma “engrenagem” de uma máquina maior. Logo no início do filme, é
mostrado ao fundo um grande relógio, que é o símbolo dos Tempos
Modernos, pois de acordo com o Capitalismo “tempo é dinheiro”. O tempo
marca a vida de operários de uma fábrica onde se desenvolve boa parte da
ação, sendo que todos são escravos do relógio. As imagens iniciais são a de
um rebanho de ovelhas, que na seqüência são substituídas pelas imagens de
um grupo de operários saindo da fábrica. Pela cena inicial, nota-se a intenção
de mostrar que a responsabilidade de massificação do proletariado
corresponde ao processo de desumanização imposto pela máquina. Além
disso, mostra um patrão que ao mesmo tempo brinca de quebra-cabeça, lê
gibi e paralelamente controla, de sua sala, através de um circuito fechado de
televisão o trabalho de seus empregados. Em Tempos Modernos, Carlitos
é um trabalhador da fábrica, em uma linha de montagem. O seu serviço é
ajustar os parafusos a uma velocidade que não lhe permite nem ao menos
se coçar, sem que haja quebra no ritmo de trabalho dos companheiros. O
retrato da Depressão Americana pela quebra da Bolsa de Nova Iorque (1929)
leva ao riso na mesma proporção que causa incômodo. Há aspectos
administrativos que podem ser discutidos como a relação do tempo de
execução de tarefas, o treinamento, a satisfação do funcionário, a valorização
do mesmo, e outros aspectos humanos ainda tão discutidos hoje, mesmo
quase um século após o filme. A obra enfatiza ainda a sociedade consumista,
que se submete a viver sem qualidade de vida, em um cotidiano
desesperançoso. Vemos isto no momento que Chaplin se muda para o seu
novo “lar”, que na verdade é um barraco caindo aos pedaços na beira de
um lago, mas ele e sua companheira se sentem como se estivessem em um
paraíso. Ressalte-se ainda que este é o último filme em que Chaplin encarna
o saudoso Vagabundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O cinema tem mais de um século mas continua sendo jovem,
dinâmico, inovador e cativante como foi desde seu começo. Portanto
utilizá-lo com finalidade além do mero entretenimento é uma forma de
aproveitar uma ferramenta poderosíssima, afinal vivemos em uma
sociedade cada dia mais imagética na qual a máxima “uma imagem vale
mais que mil palavras” é comprovada diariamente.
Ao professor cabe o papel de ser um profissional ágil, dinâmico e
que busque caminhos para ser inovador assim como a sociedade
contemporânea. Utilizar filmes, como recurso auxiliar, é uma forma de
enriquecer a aula, mas nunca de ser um substituto do professor. Trata-se
apenas de algo que pode complementar a aula, de forma agradável. Cada
professor é responsável por sua aula e cabe a ele definir qual o melhor
caminho para que seus objetivos sejam alcançados plenamente.
Lembramos ainda que o que há neste livro são algumas sugestões
que podem ser seguidas e que podem ser utilizadas como ponto de partida
para experiências enriquecedoras em relação aos filmes sugeridos. O
desejo é de que as sugestões sejam úteis, ressaltando que também há
disponível no site do projeto mais de uma centena de filmes, da mesma
forma que espera-se que apareçam novas sugestões e comentários, que
são aguardados e sempre bem vindos. O endereço eletrônico do projeto
para quem deseja achar outros filmes e sugestões é: http://
www.modro.com.br/cinema.
Por fim, cabe ressaltar que no primeiro livro (MODRO, Nielson
Ribeiro. Cineducação: usando o cinema na sala de aula. Joinville: Casamarca,
2005) foram analisados 37 filmes, (39 contando-se os três filmes que na
realidade formam a saga de O Senhor dos Anéis), desta forma, somandose aos encontrados nesta edição, ao todo são 90 filmes contendo os mais
variados assuntos (literatura, português, história, geografia, física,
matemática, religião, psicologia, filosofia, direito, marketing, administração,
etc). São filmes que servem não apenas para bons trabalhos no ensino
fundamental, médio e superior, como também para agradáveis e
enriquecedoras horas de lazer e reflexão.
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Os filmes encontrados em Cineducação (2005) são:
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1492 – A Conquista do Paraíso
A Cruzada
Advogado do Diabo
A Era do Gelo
A Família da Noiva
A Queda – As Últimas Horas de Hitler
A Vila
As Horas
Beleza Americana
Cidade de Deus
Conta Comigo
Coração Valente
Drácula de Bram Stoker
Encontrando Forrester
Fahrenheit 11 de Setembro
Formiguinhaz
Identidade
Indiana Jones e a Última cruzada
Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida
Indiana Jones e o Templo da Perdição
Instinto
Jamaica Abaixo de Zero
Laranja Mecânica
Lisbela e o Prisioneiro
Madadayo
Memórias Póstumas
Menina de Ouro
Meu Nome é Rádio
Muito Além do Jardim
O Clube do Imperador
O Diário de Bridget Jones
O Homem que Copiava
O Sorriso de Monalisa
Os Imperdoáveis
Parente é Serpente
Senhor dos Anéis - trilogia
Sociedade dos Poetas Mortos

Foto: Gisele Cristhiane da Silva

SOBRE O AUTOR
Nielson Ribeiro Modro nasceu em
Terra Boa, uma cidadezinha do interior do
Paraná, mas reside há mais de duas décadas
em Joinville, Santa Catarina. Formado em
Letras (FURJ, atual UNIVILLE), com pósgraduações em Língua Portuguesa (FESSV RJ) e Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
(UFPr/UNIVILLE) e mestrado em Literatura
Brasileira (UFPr). Professor há quase 20
anos, dos quais pouco mais de dez anos
como professor universitário. Responsável
pela disciplina eletiva de Literatura e Cinema
e pelo projeto Cineducação, na Universidade
da Região de Joinville – UNIVILLE.

