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Sinto uma alegria imensa quando estou no cinema,
assistindo a um bom filme! O coração sente-se maior; o
cérebro, enriquecido.
Benditos sejam esses filmes, que são como sementes e
nos fazem sentir e pensar!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Prólogo
O CORAÇÃO E A RAZÃO VÃO AO CINEMA - HOJE, AMANHÃ E DEPOIS
(As mil e uma razões para que eu goste tanto de cinema...)
Para citar somente algumas, das mil e uma razões pelas quais eu
gosto tanto de cinema, começo agora a lhe explicar, embora eu não
tenha certeza se aquele que não valoriza o significado que os bons
filmes podem ter em nossa vida, vai se interessar até mesmo em ler
estas palavras.
Não faço separação entre o cinema e a vida, pois faz parte de minha
existência, tornando mais rico o meu cotidiano, meu vocabulário,
minha compreensão do mundo e das pessoas, sem limites de tempo
e espaço, nem barreiras de idiomas ou sociopolítico-econômicas.
Sim, em meio a tantas divergências culturais, às inúmeras diferenças
religiosas e mentalidades diversas, o cinema funciona como um
instrumento que pode iniciar uma comunicação universal, a despeito
das atitudes e palavras antagônicas ou desinteressadas com que
enfrentamos os outros, em nosso dia a dia. A partir de um filme, uma
conversa que jamais teria sido iniciada, por falta de motivação, é
entabulada e se aprofunda, emociona, provoca o diálogo ao
interromper o silêncio; ou substitui as palavras que antes eram
esquecidas ou pronunciadas sem causar qualquer efeito ou talvez
fossem ditas, mas não eram escutadas...
Amo os bons filmes porque me fazem uma pessoa melhor, mais
amadurecida, mais sensível, mais consciente e mais solidária; menos
limitada, mais universal; alarga meus horizontes, transporta-me a
outros ambientes; remexe o meu íntimo, forçando a auto-análise às
vezes tão dolorosa, apesar de fundamental para que o crescimento
pessoal ocorra; coloca-me ao lado do próximo, mesmo quando eu
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procurei me afastar, por conveniência, eventual timidez, omissão,
relutância, malícia, medo, desatenção ou insegurança...
O hábito do cinema inteligente nos liberta da acomodação, não só
física, como intelectual e emocional. As lutas íntimas dos sentimentos
e das emoções travam-se na tela e em nosso coração; as imagens da
vida se entrelaçam às imagens da tela, compondo um painel
filosófico difícil de ser obtido através da maioria das conversas
repetitivas e medíocres tão comuns em nossa rotina.
Um bom filme dá um toque muito especial ao que seria um dia
comum. Rompe a monotonia. Transforma os momentos disponíveis
com a oportunidade da imagem que se apresenta para iniciar um
diálogo com a nossa mente e o nosso coração e, assim, provocar um
processo de metamorfose (talvez duradouro...) de nossa pessoa.
Toda manifestação artística nasce da sensibilidade e visa a
sensibilizar, o que, neste limiar do século XXI, significa a missão de
vencer a frieza da tecnologia separada da mente e do coração do
homem para fazer com que este sobreviva em condições íntimas,
ecológicas e sociais dignas do ser humano. Sim, eis a missão
sensibilizadora da arte!
É preciso, a todo custo, não perder a faculdade maravilhosa de sentir
e amar... enquanto a ciência e a técnica vão continuar a conquistar
novas fronteiras num ritmo alucinante, que não deixa de ser
previsível.
O futuro da humanidade, porém, não está nos satélites, mísseis e
computadores, nem mesmo nos laboratórios científicos mais
sofisticados. O progresso tecnológico não pode garantir a
sobrevivência de uma única pessoa, pois não pode oferecer, por si só,
como produto, a esperança, capaz de tudo superar e até criar do
nada ou nas condições e circunstâncias mais difíceis.
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Os meios de comunicação social mostram a todas as classes sociais
que, ainda quando as portas estão fechadas, é possível se espiar pelo
“buraco-tela” das fechaduras e conhecer o conforto, as invenções, as
novidades, que se multiplicam. Felizmente para a humanidade, o que
se deve a todo homem vai ser cada dia mais difícil de ser negado ou
escondido de sua mente e de seus olhos, por demais fatigados, após
cada tentativa frustrada para aprender e partilhar, no cenário íntimo
de uma profunda solidão espiritual.
Os cientistas, tecnocratas e comunicadores que puseram a nosso
alcance as máquinas engenhosas são responsáveis também por nos
cercarem dos mais sérios perigos. Quem não está guerreando
atualmente, está se preparando para se defender ou para a
eventualidade de um conflito armado, interno ou externo. O milagre
do átomo também se chama a possibilidade de uma hecatombe
nuclear universal.
A comunicação pela arte, entretanto, pode vir a ser sinônimo de
esperança, na medida em que se fizer instrumento de solidariedade e
de justa distribuição dos bens essenciais, que a todos pertencem,
sem qualquer distinção de raça, credo ou cor.
No dia a dia que deve ser uma prática de comunicação, uma vivência
que se expressa em atos de receber e dar, na decisão humanística de
partilhar, a sensibilidade única do artista se torna tão vital quanto a
informática. O espetáculo artístico, forma de comunicação até
mesmo entre gerações que viveram em séculos diferentes,
continuará a enriquecer os seres humanos.
Uma definição clara e precisa, que endosso plenamente, é expressa
por Janetty Laís, pintora brasiliense, ao afirmar que a arte “capacita o
ser humano a compreender a realidade e ajuda não só a suportá-la,
como também a transformá-la, dando-lhe meios para tornar a vida
mais humana.”
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Nas artes – manifestações artísticas que nos tornam pessoas
melhores, e não conhecem fronteiras ou limitações de tempo ou
espaço, e sabem o caminho para atingir (muito além dos olhos e dos
ouvidos tão limitados) o âmago dos corações, tornando-os AMIGOS e
IRMÃOS, está o porvir do universo.
Como manifestação artística de amplos recursos, o cinema ocupa
uma posição ímpar, devido à sua acessibilidade e interação com os
outros meios de comunicação: os filmes se fazem cada vez mais
presentes na televisão, no vídeo, na sala de aula, nos locais de
trabalho e lazer, bibliotecas, paróquias religiosas e cineclubes os mais
diversos.
Destaca-se ainda a produção cinematográfica como um trabalho nãoindividual, que congrega uma equipe diversificada, mas visando a um
objetivo comum e, depois, se constitui num produto que continuará
reunindo muitas outras pessoas, em sua maioria estranhos e
distantes no espaço físico, porém que se unem, através do filme, aos
responsáveis pelos diversos aspectos da criação cinematográfica. A
comunicação se processa, então, entre o grupo realizador e a platéia
apreciadora, derrubando inúmeras barreiras, como as representadas
pela distância,bem como pelo não-conhecimento prévio de uma
realidade que se revela, numa combinação/integração criadora dos
instrumentos diversos de comunicação.
Que Deus abençoe os produtores, diretores, escritores, músicos,
artistas, intérpretes e técnicos, responsáveis por filmes que
embelezam nossa vida, fazem-nos refletir criticamente, denunciar,
protestar, ou sonhar, reavivar emoções e sentimentos. Que Deus os
proteja e lhes dê forças para continuar ... ou que provoquem
seguidores, continuamente, num fluxo humanístico que tem o
potencial de fazer brotar outras fontes neste deserto em que se
transformou, por culpa nossa, esta aldeia global em crise, com a sua
população
experimentando
constantes
ameaças
de
desaparecimento.
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Se estranhos, tão diferentes e de procedências as mais diversas,
podem se comunicar através do cinema, por que não acreditar,
igualmente, na comunicação que podemos empreender na família,
entre os amigos, na comunidade? Se a imagem, projetada na tela de
um cinema, consegue conscientizar, revelar, comover, sensibilizar,
por que não acreditar em nossa força pessoal de persuasão, em
nossa capacidade de nos comunicarmos com os que estão bem
próximos de nós?
As imagens (sonoras ou não) dos que não conhecemos reavivam em
nosso íntimo a fé em nós mesmos e no próximo, derrubando o
ceticismo onipresente, substituindo o pessimismo imobilizante,
omisso e destruidor, pela magia criadora de sonhos e sentimentos,
enfim, as imagens nos dão ESPERANÇA. E que presente de vida pode
existir que seja maior, mais essencial, que a esperança? Esta
esperança que se confunde com a própria capacidade de sobreviver,
a todo custo, a despeito de tudo, apesar de todas as mágoas, dores e
desilusões as mais dilacerantes? Digamos “sim” à esperança que nos
reanima após cada uma de nossas quedas, transformando nosso
desânimo profundo em resistência portadora de coragem latente...
Com um filme na memória, o cérebro em atividade e sentimentos no
coração, continuo CAMINHANDO... E, caminhando, SINTO que estou
VIVA, pois tenho VIDA em movimento, fluindo em luz e sombra,
projetando um fotograma atrás do outro...
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília-DF, 13 de dezembro de 1988.
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Amistad
Dirigido e produzido por Steven Spielberg, inspirado em fatos reais,
“Amistad” (Amistad- EUA, 1997-154 min.) inicia-se em 1839, com
uma violenta rebelião de escravos, apresentada com cenas bem
chocantes(cruas, naturalistas).
Intérpretes principais: Morgan Freeman, Nigel Hawthorne, Anthony
Hopkins, David Paymer, Matthew McConaughey, Anna Paquin,
Stellan Skarsgard, Jeremy Northam.
Uma aula de História, na linguagem vívida do cinema; com
personagens marcantes lutando por justiça, liberdade e poder...antes
da Guerra Civil americana.
A bela trilha sonora de John Williams reforça nossas emoções, ao
acompanharmos os acontecimentos (de interesse, também, para a
política/sociedade dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da
Espanha).
Destaque para os diálogos, a direção, interpretação, o roteiro e a
reconstituição de época.
Na Corte americana, o caso foi tratado como uma questão de
propriedade, e não, de direitos humanos.
Um filme, na verdade, muito comovente.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Além da Linha Vermelha
Vencedor do Urso de Ouro no Festival de Berlim 1999, “Além da linha
vermelha” (The thin red line - EUA, 1998 - 170' - de Terrence Malick)
é um excelente drama de ação e reflexão sobre a loucura, a
insensatez da guerra.
“Não enobrece o homem...transforma-o em animal feroz...envenena
a sua alma”.
Recebeu também sete indicações ao Oscar: melhor filme, diretor,
roteiro adaptado (do livro de James Jones), fotografia, montagem,
trilha sonora e som.
No elenco estão: Jim Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte, John Cusack,
John Travolta, Woody Harrelson e George Clooney.
Comovente, profundo, abrangente, realista na crueza de suas cenas
reproduzindo episódios da Segunda Guerra Mundial; perturbador em
suas muitas - e necessárias - perguntas.
Filmado em grande parte nos locais onde aconteceu a primeira
ofensiva dos EUA para desalojar os japoneses de suas conquistas (Ilha
de Guadalcanal, Pacífico Sul - no período de agosto de 1942 a
fevereiro de 1943), tem travellings emocionantes. A campanha
militar começou com um desembarque dos fuzileiros
navais.Morreram mil e seiscentos (1.600) americanos e vinte e cinco
mil (25.000) japoneses.
“Além da linha vermelha” mostra a ação do Exército dos EUA, que
iniciou seus combates em dezembro de 1942, lutando para
conquistar as colinas na região do monte Austen, e em torno do rio
Matanikau. Ao contrário do que acontecia na Europa, japoneses e
americanos raramente faziam prisioneiros.
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O filme é baseado no romance homônimo (1962) do escritor James
Jones (1921-1977), ferido e condecorado na campanha militar
retratada. O título traduz-se literalmente como “a tênue linha
vermelha”, expressão usada pelo general inglês Duque de
Wellington, que derrotou Napoleão. Ele se referia à fraqueza de suas
tropas, que usavam um uniforme vermelho. Metáfora para luta
difícil, e para a resistência e a união dos soldados em circunstâncias
as mais adversas.
Jones já escrevera uma outra obra naturalista sobre a guerra, muito
mais célebre: “From here to eternity” (“A um passo da eternidade”)
(1951), logo transformada em filme de sucesso, premiado com Oscar.
“Além da linha vermelha” faz o público viver, durante quase três
horas, o horror da Segunda Guerra, alternando momentos de ação e
conflitos com diversos questionamentos existencialistas (em off)
sobre a vida, o amor, a natureza, o bem e o mal. Com tais perguntas,
acrescenta um toque lírico, poético, à narrativade tantos
sofrimentos.
O cineasta Pedro Almodóvar declarou sobre “Além da linha
vermelha”: “...é uma joia, que te coloca realmente junto aos
soldados, dentro deles, não no sentido bíblico, mas dentro de suas
cabeças.”
(Comparar com: “O resgate do soldado Ryan”, de Steven Spielberg;
“Nascido para matar”, de StanleyKubrick; e “Platoon”, de Oliver
Stone.)
Theresa Catharina de Góes Campos

29

Theresa Catharina de Góes Campos

O Advogado do Diabo
Não confundir com o romance best-seller, homônimo, de Morris
West. “O Advogado do Diabo” (The Devil’s Advocate - EUA, 1996) é
um drama religioso contemporâneo. Surrealista e realista ao mesmo
tempo; perturbador (uma qualidade e tanto, para se contrapor à
insensibilidade e falta de reflexão de muitas pessoas, nos dias de
hoje...) sobre a vaidade, a ambição profissional e social elevadas ao
extremo da corrupção e do aviltamento de valores.
“Eis que Eu vos enviei como ovelhas no meio dos lobos”. Mas às
palavras do Novo Testamento - advertência repetida nos diálogos do
filme- opõe-se a afirmação, também feita mais de uma vez, do
Maligno: “A vaidade é meu pecado favorito”.
Destaque bem especial para a temática, tão atual.
Lideram o elenco: Al Pacino e Keanu Reeves. As manifestações de
Lúcifer, expressas sob as mais diversas formas, são colocadas visíveis
diante do ser humano.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Afinado no Amor
Comédia romântica sobre as dificuldades em se encontrar a pessoa
certa para casar e “envelhecer juntos”, “Afinado no Amor” (The
Wedding Singer, EUA - 1998- 97 min.) tem direção de Frank Coraci.
Lideram o elenco: Adam Sandler e Drew Barrymore (de “Para sempre
Cinderela” e “Nunca fui beijada”). São coadjuvantes: Steve Buscemi e
Jon Lovitz.
A história se passa em 1985, apresentando alguns momentos
dramáticos por conta de relacionamento amoroso desfeito e outras
situações nas quais os sentimentos são dissimulados, impedindo uma
tomada de decisão.Os dois protagonistas são pessoas trabalhadoras,
sinceras, amigas e sensíveis, além de cultivarem sonhos profissionais
e afetivos.
Destaques: temas e trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Os Agentes do Destino
(The Adjustment Bureau - EUA/2010 - 106 min.)
Ficção científica, com romantismo, suspense e ação, além de várias
metáforas, “Os Agentes do Destino”, dirigido por George Nolfi,
caracteriza-se, em termos de conteúdo, principalmente pelas
reflexões que desperta no espectador, do início ao fim, sobre o livre
arbítrio e a importância do amor para direcionar e influenciar
decisões capazes de transformar uma existência. Vale a pena se
prestar atenção aos diálogos do roteiro, inteligente e crítico.
No elenco: Matt Damon, Emily Bunt, John Slattery, Daniel Dae Kim
Entre as perguntas sem respostas explícitas para os personagens,
talvez a primordial: quem controla o destino das pessoas? Esta é a
questão que vai confundir a vida do político David Norris. Perto de se
eleger senador nos Estados Unidos, ele se apaixona pela dançarina
Elise Sellas. Quando descobre esse amor e decide vivê-lo, David
começa a enfrentar homens misteriosos, determinados a mantê-los
afastados: são os Agentes do Destino.
Como está registrado nos créditos finais, o filme foi inspirado em um
conto de Philip K. Dick. Aliás, recomendo a leitura de meu comentário
sobre “Blade Runner: O Caçador de Androides” (Blade Runner), filme
também baseado em obra do autor.
www.arteculturanews.com/bladerunner.htm
Ressalto que, muitas vezes, em textos de ficção científica, logo
deveríamos identificar tendências e situações, sejam apenas
delineadas ou já presentes, instaladas na sociedade, sobretudo aos
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olhares mais atentos, às mentes sensíveis para realidades que tantos
negligenciam perceber no cotidiano das relações humanas.
Enfim, para aqueles que enxergam os detalhes, as sombras nos
acontecimentos aparentemente rotineiros, as leituras filosóficas
podem traduzir os símbolos, inclusive em palavras metafóricas, como
portas, obstáculos, até nas coincidências inexplicáveis e
surpreendentes como a solidariedade de um amigo inesperado.
“Os Agentes do Destino” enfatiza o nosso direito fundamental - o
livre arbítrio. Tal liberdade de exercer nossa capacidade para decidir
envolve determinação da mente, da razão e dos sentimentos. Por
conseguinte, uma decisão não desconsidera as inclinações e
tendências de nosso coração, atuante de forma invisível pelo que
percebe e deseja.
Decidir nunca é fácil... Os obstáculos ficam surgindo, quase sem
parar, de todos os lados, às vezes se multiplicando quando pareciam
superados...
Em “Os Agentes do Destino”, acompanhamos uma história num
contexto atual, em ambiente urbano, mas com personagens cujos
significados têm expressão além de sua aparência visível. Em alguns
aspectos, um roteiro de ficção surrealista. Para o grande público, que
orienta o seu gosto por uma visão de preferência pela rapidez,
habituado a um cotidiano de instantaneidade dos avanços
tecnológicos, “Os Agentes do Destino” talvez seja hermético...
Quem ajuda os protagonistas, por exemplo, com a sua solidariedade
ativa, parece, na verdade, ser um anjo... E os anjos têm mesmo a
missão de nos ajudar.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília-DF, 14 de maio de 2011
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Alta Frequência
Drama familiar romântico, psicológico e policial, com ação, violência,
suspense e ficção científica sobre a possibilidade do retorno ao
passado, por meio da frequência de um rádio, “Alta Frequência”
(Frequency - EUA, 2000 - de Gregory Hoblit -118 min.) tem linguagem
comercial mas propõe, também, uma discussão sobre as dimensões
do tempo, inclusive com a perspectiva de se poder modificar o
futuro.
Com elenco liderado por Dennis Quaid e Shawn Doyle, enfatiza a
importância do amor e da amizade, num ambiente familiar onde as
pessoas encontram atenção e carinho, demonstram afeto no dia-adia, e se dedicam não apenas a seus parentes, como aos amigos e
companheiros. As dificuldades rotineiras do trabalho constituem
desafios enfrentados com determinação.
Aborda, ainda, o relacionamento pai e filho no contexto do
aprendizado para a vida. E a tristeza traumática provocada pela
ausência de entes queridos. Não é um filme fácil de ser visto ou
apreciado. Pode parecer repetitivo, ingênuo e até confuso.
Entretanto, vale a pena tentar compreender a sua mensagem sobre
as várias possibilidades das ações humanas... e suas consequências.
As escolhas que influenciam o destino das pessoas. As muitas
dimensões do tempo.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Americano Tranquilo
Drama de amor, jornalismo e política, inspirado no romance
homônimo do renomado escritor britânico Graham Greene,
ambientado em Saigon, no outono de 1952, “O americano tranquilo”
(The quiet American – EUA/Alemanha, 2002 – de PhillipNoyce - cor –
118 min. –scope- dolby), com Michael Caine (indicado ao Oscar 2003
de Melhor Ator), Brendan Fraser e a bela atriz Do Thi Hai Yen, registra
os fatos que precederam a Guerra do Vietnã. Os franceses estão
perdendo o conflito, vencidos pelas ações comunistas.
“Na guerra, a arma de maior poder é a sedução.”
Destaques: apresentação dos créditos iniciais; produção, direção,
interpretação, fotografia; figurinos, maquiagem, penteados e
adereços de Phuong; trilha sonora original - composta, com arranjos
e orquestração de Craig Armstrong e a trilha sonora complementar
(especialmente nos créditos finais – canção linda e triste!); o roteiro;
as imagens finais, de reportagens sobre os conflitos no Vietnã; as
informações rápidas sobre os principais acontecimentos posteriores,
descrevendo o cenário internacional. E os temas que despertam
reflexão, como – os princípios éticos do jornalismo; a atuação da CIA;
os viciados em ópio, a prostituição agressiva, a corrupção; e a
falsidade nos relacionamentos sociais e afetivos.
“Até a opinião é uma forma de ação.”
Durante as lutas pela libertação de Saigon do domínio francês, na
década de 50, um jornalista inglês veterano (Caine) eum americano
que se apresenta como diplomata e médico idealista disputam o
amor de uma jovem vietnamita, Phuong (nome que significa fênix).
Funcionário de missão americana econômica e humanitária, recémchegado à área em conflito,Alden Pyle (Fraser) testemunha o auge da
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guerra francesa na Indochina, logo se tornando amigo do
correspondente do The London Times. Ele se apaixonapela amante,
há dois anos, do veterano jornalista britânico, Thomas Fowler. Este,
vai enfrentar os seus limites, como ser humano e profissional de
imprensa.
Pyle trabalha no Departamento de Assistência Médica. Seu objetivo é
tratar os quem sofrem de tracoma. Seria, também, investigar o
correspondente?
“— Podemos discordar e continuar a ser amigos, não podemos,
Thomas?”
Os dois homens enfrentam muitos perigos juntos, trocando
confidências sobre seus sentimentos em relação a Phuong, que
ambos desejam. Por que um deles foi salvo pelo outro? (“— Se eu
morresse, você poderia ficar com Phuong.”)
O jornalista chega a aconselhar Pyle, num determinado momento, a
deixar o Vietnã, levando Phuong, o mais rápido possível. Pyle fala
sem rodeios: solteiro, ele pode se casar com a jovem vietnamita. E,
assim, protegê-la. O americano compara a situação de Phuong com a
do Vietnã. Daí ele querer salvá-la. De acordo com o que combinou
com Fowler, o americano declara seu amor a Phuong, na frente do
correspondente. Dizer ao jornalista que se apaixonou à primeira vista
pela amante dele...foi sinceridade, lealdade, um jogo aberto que
indicaria nobreza de coração, ou ele pretenderia desencadear uma
situação de angústia e desespero...que poderia até levar a um ato
extremo?
Marcos Rossi, do Correio Braziliense, escreveu:
“A combinação entre o diretor australiano Phillip Noyce e um roteiro
adaptado de livro com trama envolvendo a CIA (serviço secreto
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norte-americano) e atentados terroristas já rendeu dois filmes de
ação que faturaram alto nas bilheterias, “Jogos Patrióticos” e “Perigo
Real e Imediato” — baseados em best-sellers de Tom Clancy e
protagonizados por Harrison Ford, no papel do herói Jack Ryan, um
agente do governo dos Estados Unidos.
Os mesmos elementos agora resultam em uma obra completamente
diferente e de qualidade muito superior, como “O Americano
Tranquilo” (...) Brilhante também é a atuação de Michael Caine como
o repórter Thomas Fowler, que tem em Saigon um refúgio,
escapando de um casamento infeliz e encontrando conforto nos
braços da bela e delicada Phuong (a vietnamita Do Thi Hai Yen).
Esporadicamente escrevendo para o jornal “The London Times” e
trabalhando burocraticamente em seu escritório, à margem do
sangrento conflito entre vietnamitas e franceses, ele vê sua rotina
transformar-se completamente quando é chamado de volta a
Londres e tenta mostrar serviço para justificar sua permanência, ao
mesmo tempo em que outra ameaça à sua felicidade surge na figura
do americano Alden Pyle (Brendan Fraser), que se apaixona por
Phuong e oferece a ela uma estabilidade que Fowler não tem como
proporcionar.
A partir daí, Fowler inadvertidamente começa a desvendar a ação
orquestrada pela CIA para derrubar os comunistas e preparar terreno
para os Estados Unidos atacarem o Vietnã. No processo, ele conhece
os horrores da guerra e presencia a gradativa transformação de
Saigon em um inferno onde carros-bombas explodem nas ruas sem
distinguir homens, mulheres e crianças. (...)
O crescente desespero de Fowler, para quem perder a amada
representa a morte em vida, dá a Caine a possibilidade de ser ora
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contido e introspectivo, ora colérico e angustiado, num exuberante
desempenho (...).
Uma das grandes qualidades do filme “O Americano Tranquilo” está
em suas perguntas explícitas e às vezes sem respostas, nas
circunstâncias que propiciam dupla interpretação, nos
questionamentos silenciosos, nos enigmas aparentemente (ou
verdadeiramente) sem solução. As armadilhas das palavras. Os riscos
da amizade. Os perigos da lealdade.
Não saber até que ponto o outro poderá ir... Quais são os limites –
nossos e dos outros?
“Os três formam um tempestuoso triângulo amoroso, que traz como
consequência uma série de revelações assustadoras. Esta adaptação
do livro de Graham Greene profetiza o catastrófico envolvimento
americano na guerra do sudeste asiático.”
O repórter é casado e, bastante preocupado, revela à amante que foi
chamado a retornar a trabalhar em Londres, onde vive a sua esposa
católica, determinada a não lhe conceder o divórcio:
“— Se eu pudesse, casaria com você.”
(...) “O medo de perder Phuong era maior do que o medo de um
tiro.” (reconhece Fowler)
(...) “Os mortos não estão envolvidos. Os mortos não têm paixão.”
(idem)
Respondendo a uma pergunta direta de seu rival, sobre se ele teria
tido muitas mulheres em sua vida, o jornalista confessa:
“— Você começa sendo promíscuo. Depois, termina como seu avô, fiel a
uma única mulher. Sei que eu não sou essencial a Phuong. Mas, se eu
perdesse Phuong, seria o início de minha morte.”
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Ação, violência, suspense do início ao fim. Inclusive, suspense
emocional. Os ataques terroristas, as mortes brutais de civis, em pleno
centro da cidade. O desespero dos inocentes: homens, mulheres e
crianças assassinados sem chance de defesa. As terríveis mutilações. As
tragédias irreparáveis, causadas por esses atos de agressão.
“Brilhante interpretação de Michael Caine em ótima história sobre os
antecedentes da Guerra do Vietnã.” (Marcos Rossi – Correio Braziliense)
Phuong não esquece a amiga a quem o namorado prometera levá-la
para a França. Ela chegou a ir ao aeroporto, mas ele desapareceu,
deixando a moça sozinha, marcada pelos preconceitos da sociedade
local e, por isso, sem poder aspirar a casamento com um homem
vietnamita.
(Pyle) “— As pessoas mudam, Fowler.
— Ou as pessoas nunca são o que nós pensávamos que fossem. (retruca
o veterano jornalista)
— E quem é, Thomas, quem é?”
Lúcia Nagib, articulista da Folha de S. Paulo, gostou de “O Americano
Tranquilo”, afirmando que se trata de “fina percepção da arrogância
americana “. A cineasta Suzana Amaral também apreciou o filme,
destacando que é “politicamente atual”.
“Pyle falava vietnamita como se fosse a sua língua nativa.” (...)
Eu gostava dele. Era um amigo. Um americano tranquilo.”
Tantas afirmações... Verdadeiras? Ou falsas?

Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília, 9 de julho de 2003
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Amor Além da Vida
Drama romântico sob a perspectiva religiosa do espiritismo e seus
ensinamentos sobre a reencarnação, “Amor além da vida” (What
dreams may come - EUA, 1998 - de Vincent Ward) fala poeticamente,
com um lirismo profundo, da vida e do amor, da morte e da imensa
dor que experimentamos com a perda daqueles que mais amamos.
Robin Williams e Annabella Sciorra são os intérpretes principais dessa
história em que a eternidade quase se transforma em personagem.
Cuba Gooding Jr. é um guia no paraíso, assim como o ator sueco Max
von Sidow.
A questão do suicídio enfatiza, de forma didática, os aspectos do
desespero que se opõe à aceitação do sofrimento. Na força da
espiritualidade bem vivenciada, e no perdão que tudo pode reiniciar,
estão os elementos fundamentais do aperfeiçoamento humano.
Destaque para: os efeitos especiais; as cenas inspiradas nos quadros
de Monet, Van Gogh e nos pintores românticos alemães do século
passado, como Caspar David Friedrich (obras selecionadas de museus
europeus e norte-americanos).
Theresa Catharina de Góes Campos
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Um Amor em Tempo de Guerra
História verídica que se passa na França ocupada pelos nazistas
(Segunda Guerra Mundial), “Um Amor em Tempo de Guerra” (Lucie
Aubrac- França, 1996) - de Claude Berri) é um drama romântico e
político, protagonizado por Carole Bouquet e Daniel Auteuil. Casal de
judeus tenta escapar da polícia, enfrentando com muita coragem os
inúmeros desafios à sua sobrevivência individual e familiar.
Suspense, ação, violência sobre uma época em que a chamada
Resistência Francesa parecia ser a única oposição ao domínio alemão,
e à sua política de genocídio.
Destaque para: a produção, direção, interpretação, reconstituição de
época, fotografia; e o roteiro, que homenageia a bravura, a
determinação, a inteligência, a astúcia e o amor demonstrados por
Lucie Aubrac, como esposa devotada e fiel, mãe e cidadã.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Amor ou Amizade
História romântica, com humor e drama, sobre as dificuldades dos
relacionamentos afetivos, “Amor ou Amizade” (Boys and Girls - EUA,
2000 - de Robert Iscove) é protagonizado por Freddie Prinze Jr. (que
também estrelou, do mesmo diretor, a comédia “Ela é demais”).
No elenco, estão ainda: Claire Forlani, Jason Biggs e Amanda Detmer.
Rodado em San Francisco, o roteiro tem uma trama bem
contemporânea, direcionada aos jovens universitários. Estudam
(alguns...), buscam o reconhecimento dos colegas, como também se
esforçam para afirmar-se como pessoas, amigos e parceiros.
A mensagem é clara: assim como se planeja a estrutura de uma
ponte, deve-se procurar, cautelosamente, a quem amar. Relação
sexual não pode ser considerada como impulso fútil, nem um
momento
sem
importância.
Seriedade,
responsabilidade
demonstram amor.
Destaques: temas e diálogos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Amor Pleno
(To the Wonder - EUA, 2013 - 1h53min)
Drama existencialista e romântico, com roteiro e direção de Terrence
Malick, aborda temas e situações da atualidade, inclusive, questões
ambientais e crises socioeconômicas.
No elenco, estão:
Rachel McAdams, Ben Affleck, Javier Bardem, Olga Kurylenko,
Charles Baker, Romina Mondello, Darryl Cox, Cassidee Vandalia,
Tamar Baruch, Tatiana Chiline, Gregg Elliott.
Neil se encontra dividido entre dois amores: Marina, a mulher
europeia que veio aos Estados Unidos para estar com ele, e Jane,
uma paixão antiga de sua cidade natal com a qual ele se reconecta. O
envolvimento complicado de Neil com as duas mulheres em sua vida
e o conflito do Padre Quintana com sua fé, levam os dois homens a
refletir sobre os diferentes tipos de amor.
O compromisso que cada um dos dois assumiu deve ser considerado
uma obrigação, por vezes cumprida com um esforço excessivo? Ou
deveríamos aceitar que o amor muda frequentemente e, portanto,
nem sempre dura? Será que o sofrimento pode unir mais os amantes
do que a alegria?
“AMOR PLENO” é um filme difícil de se enfrentar, duro de se ver, cru
e chocante no seu realismo, mas reconheço que, apesar das
restrições morais que faço a umas poucas cenas, que considerei
apelativas e desnecessárias, esta obra cinematográfica me agradou
porque ressalta a percepção da plenitude do amor divino, superior a
todos os outros afetos humanos.
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À luz do matrimônio cristão, realizado entre um homem e uma
mulher que se unem para uma vida em comum fundamentada em
promessas recíprocas, pronunciadas em nome de Deus, o amor se
fortalece para não ser transitório, iniciando uma caminhada
permanente.
Sem essa perspectiva dos compromissos de forma livre e
responsável, assumidos para uma existência a dois, sem esses
fundamentos da fé, mais facilmente poderemos descrever os
relacionamentos humanos como afetos transitórios. Enfraquecidos
por dúvidas, indecisões, incompreensões e desencontros; traições,
infidelidades.
“Amor Pleno” contém perguntas essenciais a uma proposta de
reflexão crítica, do início ao fim do filme. Aliás, para refletir é o
convite que recebemos, a partir da palavra escolhida para o título
original.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo - SP, 30 de julho de 2013
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Amor por Contrato
(The Joneses - de Derrick Borte - EUA, 2010 - 96 min.)
Classificação Indicativa: 14 anos
Para os que ainda não conhecem a realidade do “marketing invisível”
e do “marketing guerrilha”, tão perto de nós, a nos cercarem e
abordarem sorrateiramente, bem disfarçados, recomendo se
informarem a respeito dessa publicidade não-identificada, antes ou
depois de assistirem ao filme “Amor por Contrato”.
Dirigido por Derrick Borte, e, à frente do elenco, nos papéis
principais, David Duchovny e Demi Moore.
Destaque especial para o personagem de David Duchovny. Nele, há
valores éticos apenas adormecidos...
Pelo tema atual, indico esse drama romântico, que também mostra
outras situações a merecerem nossa reflexão. As palavras podem
mentir, as atitudes às vezes enganam quem não pensa nas
consequências prejudiciais ao próximo. O melhor é se manter
consciente, para saber discernir em todos os momentos. E assim
tomar decisões como pessoa não-alienada.
Theresa Catharina de Góes Campos
Recife - PE, 03 de janeiro de 2011
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Amores Divididos
Produzido por Samuel Jackson, que também protagoniza o filme, ao
lado de Lynn Whitfield e Debbi Morgan, “Amores Divididos” (Eves’
Bayou - EUA, 1997- de Kasi Lemmons- 109 min.) é um drama familiar
contado em linguagem poética, num clima de superstições e magia
negra.
Destaque para a produção e direção; a fotografia de Amy Vincent,
envolvente desde a apresentação dos créditos iniciais; o roteiro; e a
trilha sonora de Terence Blanchard.
“A memória é uma seleção de imagens. Algumas fugidias, outras
impressas indelevelmente no cérebro”.
A história se passa em Louisiana, na década de 50, e todos os
personagens são negros, num contexto de cultura crioula, afroamericana. O pai, médico endinheirado e mulherengo, regularmente
infiel, reconhece ter “a esposa mais linda e perfeita - uma dama”. Os
três filhos - duas meninas e um garoto - convivem sob a disciplina
carinhosa da mãe, entretanto, se ressentem da ausência frequente
(até aos domingos) do chefe da família.
Os acontecimentos são narrados por Eve, menina de dez anos, já
consciente, embora amedrontada com isso, da existência de uma
realidade espiritual atuando no mundo visível, material. A visão
feminina domina o roteiro com originalidade. Há beleza,
profundidade, emoções dinâmicas, num constante turbilhão de
complexidade. Os questionamentos “contam” a história, com
elementos da cultura regional.A tia Mozelle, que faz “leituras
psíquicas”, tenta amenizar as mágoas/dores do clima familiar,
assegurando à cunhada que, num dia futuro, seu irmão deixará de
procurar o que ele já tem a seu lado, sem ver... As duas mulheres
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consultam uma “sacerdotisa de vudu”, assustando-se com algumas
das previsões.
A menina Eve presenciou cenas impróprias do pai com a Sra. Moreau,
casada com um amigo dele. A irmã adolescente está passando por
uma fase difícil nos relacionamentos familiares.
Amor, ciúme, solidariedade, raiva, sexualidade adolescente/adulta...
sentimentos/realidades presentes no roteiro; às vezes, são
circunstâncias confusas, emoções tão misteriosas em suas
manifestações como a paisagem enigmática clara-escura, árvoreslama dos pântanos locais. Para decifrar as dúvidas, alcançando a
verdade, será preciso buscar uma luz especial: a do coração inquieto,
dolorosamente vivo.
A diretora declarou sua intenção de registrar “esse drama muito
íntimo e humano, e colocá-lo tendo, como pano de fundo, o universo
fantástico da imaginação de uma garota e o folclore mágico de
Louisiana”.
O público se mantém com dúvidas sobre os personagens, suas ações
e os acontecimentos, do início ao fim do filme, compactuando com o
suspense emocional da trama.
A cena final é bela na estética e no conteúdo afetivo.
Nos EUA, “Amores Divididos” foi considerado “o melhor filme
independente de 1997”.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Amores Parisienses
“Tu és como o vento, que faz cantar o violino e tem o perfume das
rosas...(...) Palavras, palavras... (...) As palavras ternas e doces saem
da minha boca, mas nunca do meu coração.”
“Amores Parisienses”, o mais “recente” filme de Alain Resnais, um
dos nomes seminais do cinema francês inovador, mostra que o
diretor de “Hiroshima Meu Amor” (1959), “O Ano Passado em
Marienbad” (1961), “Meu Tio da América” (1980) e “Smoking/No
Smoking” (1993) ainda faz, aos 80 anos, muito sucesso e por isso
continua sendo exibido nos cineclubes e no circuito comercial, como
atualmente em São Paulo. O êxito foi facilitado porque, desta vez,
sua obra não tem estruturas narrativas complexas, nem script
enigmático por suas visões psicológicas. Os atores Agnès Jaoui e
Jean-Pierre Bacri (os roteiristas de “Smoking/No Smoking”)
escreveram o roteiro, cuja característica principal é a fluidez, na
descrição ágil das situações e reações humanas facilmente
reconhecíveis.
“— Você amaria um homem doido? Doido varrido por você?”
Homenageando, em seu contexto, a Cidade-Luz, e também, canções
populares contemporâneas (36 composições), o filme nos permite
um encontro com os anseios e problemas de pessoas da classe
média. Os seres humanos nem sempre dizem a verdade, ou nem
sempre as suas palavras refletem o que, na verdade, está
acontecendo em seu íntimo ou em sua vida. E, com frequência, se
enganam na interpretação dos próprios sentimentos, deixando-se
iludir, igualmente, com as aparências enganadoras do próximo. Carro
e hotel caros seriam indícios de sucesso profissional e
financeiro...Camille mostra-se encantada ao ver a Guarda
Republicana desfilar: “o uniforme valoriza!”
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“— Eu não poderia viver sem você...você sabia?
— Não, eu não sabia.”
Obra realista, engraçada e romântica. Nela, é possível enxergar as
três dimensões da realidade: passado, presente, o futuro dos
relacionamentos.
“Mascarar e trapacear para não sofrer muito.” (Claude, sem
conseguir dialogar com a esposa Odile, interpretada pela graciosa
Sabine Azéma, de “Smoking/No Smoking.”) Ela reconhece querer se
mudar para um apartamento maior, num bairro chique, mesmo que
isso signifique uma dívida considerável. A todos, trata com cortesia,
exceto o seu marido...embora ele de boa vontade ajude a mulher em
algumas tarefas domésticas. Com seus amigos - o esposo observa mostra-se tão atenciosa que até parece estar flertando com eles!
“— Se não digo nada, eu observo tudo. Eu me reprimo...”
E ocorre, algumas vezes, que Odile nem demonstra prestar atenção
às perguntas de Claude: não responde, fala de outro assunto,
comporta-se quase com indiferença.
“Você não quer que eu dê minha opinião, Odile! Quer que eu
concorde com você. E fique feliz em concordar!” (E tudo o que o
marido lhe sugeria era que pensassem um pouco mais antes de
investir em um novo imóvel...)
“Amores Parisienses” (On Connaît la Chanson - coprodução: França,
Suíça, Inglaterra - 1997 - cor- dolby digital - 120 min.-35mm) é, de
fato, o filme mais leve e divertido do octogenário Alain Resnais, um
musical diferente porque não tem números de dança, mas reúne
uma coletânea de canções francesas que revelam circunstâncias,
expressam emoções e pensamentos, substituem diálogos dos
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personagens, urbanos e bem atuais. Os versos manifestam tanto a
fantasia, o sonho, como a realidade de suas vidas, nas relações
familiares e sociais, afetivas e profissionais. Diálogos interessantes e
canções muito bem escolhidas para as situações e os personagens tudo se encaixa, tudo se mostra apropriado ao contexto da obra que eficiência! Quando se é competente, eis o resultado: obra de
qualidade!
“Não se pode ser muito sincero. É preciso ser um pouco falso.”
No entanto, o pai de Odile e Camille é todo sinceridade e
tranquilidade, inserindo-se nas circunstâncias como um personagem
que afirma sua presença, nos poucos momentos em que aparece.
Uma simpatia de pessoa! Com a sua sabedoria pragmática, diz a
Odile não entender um preço tão baixo para aquele apartamento
enorme... Quando Camille não se sente bem, o pai logo quer saber se
ela se alimentou, que tipo de alimento, ou se deixou de comer.
Lembra, com toda a sua simplicidade, que os atletas se alimentam de
massas e bananas, antes das competições. Viajou seis horas para
ouvir a defesa de tese de Camille, entusiasmando-se com as
observações elogiosas dos examinadores. Apesar de reconhecer, sem
rodeios nem acanhamento, que ele nada entende do assunto,
entusiasma-se: “Bravo, minha filha!”
“— Vai começar...não consigo relaxar...”
“(...) Tenho a impressão de que vou cair, morrer aqui mesmo.
(...) Sinto um peso de duas toneladas e meia no peito...”
E seu pai, contemplando-a carinhosamente:
“— Isso não é nada. Com o tempo, vai passar.”
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Os adultos às vezes se agridem com palavras ou simplesmente agem
com descortesia. Quando refletem sobre esses erros, um pedido de
desculpas demonstra que chegaram à conclusão de que fizeram mal;
esse reconhecimento é bom para a convivência. Como também
funciona, ao fazermos uma besteira, reconhecermos que cometemos
um erro grave, precisando correr para os braços de quem pode nos
oferecer carinho, apoio, até nos defender!
Comédia dramática existencial, com romance e humor refinado,
“Amores Parisienses “apresenta-se como se fosse um teatro lírico
contemporâneo, uma típica opereta para os dias de hoje. Diálogos
comuns alternam-se com as cenas em que o elenco “canta” com as
vozes de Maurice Chevalier, Edith Piaf, Dalida e Alain Delon, entre
muitos outros. Jane Birkin, porém, dubla a si mesma. O filme partiu
de uma ideia do dramaturgo britânico Dennis Potter (1935-1994), a
quem “Amores Parisienses” é dedicado; em suas obras, os
personagens interpretavam, a todo momento, músicas populares. O
acaso e as coincidências têm papel fundamental nos acontecimentos
narrados pelo roteiro, como na existência de todos nós, se
refletirmos sobre essas surpresas tão comuns... Mais uma obra de
Alain Resnais que merece ser vista e apreciada várias vezes! Uma
joia! E inteiramente rodada em Paris.
“Ele te acaricia com os olhos.”
Original e criativo, além de agradável (desde a apresentação dos
créditos iniciais), reproduz, em suas primeiras cenas, o fato de o
oficial nazista Von Choltitz desobedecer, na França ocupada, às
ordens explícitas de Hitler para destruir Paris. Explosivos já tinham
sido colocados em todas as pontes da cidade, mas o militar tomou
decisão corajosa. No filme, a voz de Josephine Baker sai,
sincronizada, provocando risos na plateia, dos lábios de Von Choltitz,
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“cantando” o clássico, na versão francesa, em que declara, como seus
dois amores, o seu país e Paris (“Two Loves Have I”): “Esses dois
amores encantam o meu coração.”
(...) “— Ser ajuizado é qualidade? Pergunta Nicolas à sua amiga Odile,
que lhe fala sobre o marido.
— Sim, é qualidade.”
Vencedor de sete César 98, entre os quais o prêmio de melhor filme,
“Amores Parisienses” poderia ser previamente explicado aos
espectadores não-avisados como obra realizada na linha de trabalho
da comédia musical, dramática e romântica de Woody Allen, “Todos
Dizem Eu Te Amo”, considerando-se que o público jovem, e mesmo
os adultos, levados pelo título em português, reagem de forma
negativa, diante da surpresa cinematográfica. Constatamos essa
reação da plateia, em diversas sessões. A informação sobre o gênero,
mais importante que a sinopse, estabeleceria uma comunicação
maior com o público (recomendação: a partir de 14 anos).
“Ter um bom amigo é o que há de melhor no mundo” - reconhecem
Nicolas e Simon - este, apaixonado por Camille (a co-roteirista de
“Amores Parisienses “, Agnès Jaoui), guia turística e pesquisadora
universitária.
“— Passei a ser seu confidente: nada de sexo, só ouvidos.”
A possibilidade do riso “nas tristezas. Quando se tem um bom
amigo.”
Uma foto da família de Nicolas, mostrada a Simon em cena de
confidências, já tinha provocado anteriormente, da parte de Odile, a
observação de que se assemelharia a uma publicidade de chicória...
Simon, mesmo nas horas de trabalho, não tira Camille de seu
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pensamento, vivenciando uma contínua “vertigem do amor”. Na sua
presença, desdobra-se em atenções sinceras, na esperança
apaixonada de que ela compreenda que têm afinidades de
interesses. Camille lhe confessa estar trabalhando como “louca”,
preparando-se para a defesa da tese dali a três dias e continuando
suas outras atividades.
As contradições da vida universitária são, também, um dos temas de
“Amores Parisienses”, que expõe os projetos aparentemente sem
utilidade próxima, sobre os quais poucos se interessam e, ainda
assim, essas teses são publicadas! E quem as estudou e defendeu
também parece não saber o que fazer dessas pesquisas no futuro...
“As canções, que funcionam como um coro, surgem para comentar a
ação ou sublinhar o estado de espírito dos personagens, envolvidos
em relações desajustadas em uma Paris romântica.” São situações de
amor, intrigas e algumas revelações sobre as pessoas que desfilam na
tela, ante nossos olhos conduzidos por diálogos, melodias, imagens e
sons a comporem a narrativa. Esta inclui cenas absolutamente
corriqueiras nas metrópoles, como grupos de turistas, barulho do
trânsito e de construções, atropelamentos sem que o motorista
socorra a vítima... E ninguém anotou a placa do carro!
Os personagens em primeiro plano, em cenários interiores, e a visão
da rua, através de balcões e varandas, ou janelas, por onde se vê
pessoas e veículos se movimentando, nas calçadas e nas ruas, o que
imprime uma característica realista, “ao vivo”. Ou durante a festa,
alguns convidados conversam, desfocados, compondo o cenário de
fundo para os protagonistas. Na estação ferroviária, barulhenta e
agitada, a esposa de Nicolas tenta dialogar com o marido. Na
maternidade, não vemos os bebês, mas ouvimos a sua “canção”
exclusiva - o choro quase em coro! - a invadir o corredor. E a bela
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paisagem contemplada, do apartamento novo de Odile e Claude, nas
cenas noturnas da festa: a igreja Sacré-Coeur de Montmartre, a
silhueta inconfundível da Torre Eiffel, iluminadas e iluminando quem
sabe admirá-las!
“Gostaria que a terra parasse, para eu descer.”
“De nosso amor ardente restariam apenas cinzas” - canta (e atua)
Jane Birkin, com muita sensibilidade.
Angustiada ao extremo, pede que o marido lhe fale a verdade...
Afirma que prefere a verdade:
— Diga “não consigo”, “as coisas não vão bem...”
Ela acredita que esconder a realidade nada resolve, complica,
multiplica os problemas, impedindo a sua solução.
“— Por que você chora assim, constantemente?”
Odile, Madame Lalande, é empresária e muito carinhosa com sua
irmã Camille, por quem se preocupa sinceramente. Odile, Camille,
Claude e Simon não fumam, nem a esposa de Nicolas (Jane Birkin) os outros, não largam o cigarro, o que chega a incomodar os
espectadores não-fumantes, entre os quais eu me incluo. Parece até
que sentimos o cheiro desagradável a nos atacar olhos, narinas e
garganta! Enquanto a anfitriã arruma as travessas de salgados e
doces, na cozinha, Nicolas fuma sem parar, conversando ao lado
dela... e o cigarro aceso pairando acima da mesa, como espada de
Dâmocles contemporânea, ameaçando os pobres mortais nãofumantes e seus alimentos supostamente limpos e saudáveis.
Lambert Wilson, interpretando o dono da imobiliária que era de seu
pai, faz o galã da história: o jovem Marc (será que o ator encontrou a
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fonte da juventude e dela bebeu?!), elegantemente vestido, cortês
para uns, agressivo e indelicado com o seu empregado mais antigo e
culto (Simon). Constantemente trazendo flores para oferecer, Marc
encanta as mulheres. Sua capacidade de sedução traz resultados
rápidos, nos mínimos detalhes. Seu resfriado é confundido com o que
seriam lágrimas de uma suposta decepção amorosa, beneficiando-se,
assim, de uma falsa imagem de homem carente de amor...ao ser
observado por quem deveria se mostrar mais inteligente! Marc usa e
abusa de clichês, em seus diálogos sociais, comerciais e sentimentais.
Mas, tão elegantemente vestido, o efeito de conquista é imediato!
Uma de “suas” canções bem define seu personagem, que “ama todas
as garotas”, seja quais forem e onde quer que estejam.
(...) “Quando se perde a cabeça, perde-se muito mais!”
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro; temas,
personagens e diálogos; trilha sonora (mixagem, sonoplastia);
fotografia, cenografia (cenários interiores e cenas externas) e objetos
de cena; penteados e maquiagem; figurinos (Sabine Azéma veste
Christian Lacroix; Lambert Wilson usa Christian Dior Monsieur);
apresentação dos créditos iniciais e dos créditos finais. Filme sem
cenas de violência, baixarias ou qualquer tipo de apelação, nem
sensacionalismo. Sem linguagem chula, nem gestos vulgares. Uma
preciosidade do cinema!
“— Por que (recomeçar)?
— Porque eu esperei por você muito tempo.”
Entre os intérpretes das canções de “Amores Parisienses “, além dos
que foram citados, estão: Josephine Baker; Gilbert Bécaud; Charles
Aznavour; Jacques Dutronc;Sylvie Vartan; Johnny Halliday; Serge
Lama; Claude François; France Gall; Sheila; Albert Préjean; Koval;
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Michel Sardou; Téléphone; Simone Simon; Dranem; Alain Bashung;
Pierre Perret; Henn Garat; e Julien Leclerc...
“Com o tempo, tudo passa. Esquecemos o rosto, esquecemos a voz.
Quando o coração bate mais forte, não vale a pena ir mais longe.”
E vejamos o que escreveram alguns críticos:
“Uma sinfonia” (Adriano Schwartz); “a vida a cantar” (Amir Labaki);
“diversão de mestre” (Christian Petermann); “música no coração”
(Inácio Araújo); “o discreto charme da burguesia” (João Leiva Filho);
“Resnais bem-humorado” (Suzana Amaral).
Outra temática de “Amores Parisienses “: a questão do
profissionalismo entre os corretores imobiliários; as práticas comuns
que indicam falta de ética e, portanto, seriam inaceitáveis e
condenáveis; as omissões...essas informações caladas que, na
verdade, são mentiras a revelarem desonestidades e prejuízos para
os clientes.
“— Sim, no trabalho de corretor, diz-se qualquer coisa.”
O roteiro apresenta situações em que os casais têm dificuldade na
interpretação das atitudes e palavras de seus cônjuges. Ou “vêem”
demais ou de menos! Ouvem e lembram o que deveriam esquecer,
para seu próprio bem...Ou deixam de se voltar para o outro, de
ouvidos atentos, como acontece entre os amigos de verdade! Cena
de jantar em restaurante ilustra esse desencontro. No local, ouvimos
também o desabafo de jovem separada...Ela chega a confessar à
amiga, que até se sente mal, ao contemplar toda aquela “felicidade”
de Claude e Odile, em mesa próxima.
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O problema do desemprego revela-se em sua face comum - a procura
durante anos, ainda que a pessoa tenha um bom currículo. As
histórias se parecem...
Para Odile, o que ela descumpriu, como empresária, pode ser
desculpado com a frase:
“Nada é certo, enquanto não estiver no papel!”
Otimista, pragmática em alguns assuntos, carinhosa com a irmã
Camille, que precisa ser interrompida ou perturbada em seu trabalho
de guia turística, para prestar atenção em quem somente tem olhos
para ela. Acontece que tanto Camille quanto Nicolas enfrentam um
problema de saúde real, embora quem não sofra desse mal tenda a
minimizá-lo. Ambos procuram médicos diversos, entretanto, talvez
porque não sejam sinceros nas consultas, ouvem diagnósticos
diferentes, conselhos contraditórios. Eles mesmos não reconhecem
seu estado depressivo, então o tratamento demora a fazer parte de
seu cotidiano. Como espectadores, refletimos, mas não deixamos de
rir com o roteiro desse filme, no qual a realidade é abordada com um
talento especial e, mesmo ao descrever um problema sério como a
depressão, o faz de modo divertido, assumindo um tom absurdo e
autêntico de tragicomédia cotidiana. Hipoglicemia, espasmofilia
tornam-se assuntos corriqueiros nos encontros sociais.
“— E todos os remédios que toma! Para isso e para aquilo... Eu nunca
tomo remédios!” (...)
“— O médico disse que ela está bem. Não tem nada de grave...só um
problema de nervos. Nada para se preocupar.”
O médico jovem e alegre recebe Nicolas em consultório onde há um
grande aquário. (Atenção para os versos detalhistas da canção “Je
Suis Malade” - Estou Doente.)
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Outro médico, de mais idade, com a sua experiência tenta
tranquilizá-lo:
“Seu coração ainda vai durar bastante tempo. (...) Relaxe, ande de
bicicleta, não se preocupe tanto com as palpitações... ou vai adquirir
uma úlcera. Deixe seu coração palpitar... é natural.”
A médica, irritada com a prescrição de um colega que anteriormente
tratou de Nicolas, dá consultas em ambiente ruidoso, enervante:
através de janela perto da mesa onde trabalha, sons estrondosos de
máquinas de construção...
Nicolas prefere ter depressão, a sofrer de câncer ou outras doenças.
“— E quanto tempo dura uma depressão?
— A minha durou quatro anos.
— Quatro anos?”
Esse diálogo termina em cena de ternura e romantismo tranquilo,
próprios das pessoas amadurecidas. Momento em que se aceita por
meio da reflexão, assumindo uma sinceridade íntima, o poder do
sentimento afetivo, que deve acompanhar o tratamento médico da
depressão tão comum entre nós...
Em muitas circunstâncias, a verdade, de fato, incomoda bastante.
Aos pacientes, aos cônjuges, aos amigos e parentes, aos colegas de
trabalho. Daí a dificuldade que temos em aceitá-la em nosso íntimo,
muito menos verbalizá-la.
Assim como participamos da animação de alguns personagens, em
seus preparativos para a festa, constatamos que a reunião social
também serviu de ocasião para os desagradáveis comentários, as
fofocas, intrigas e inverdades. Há pessoas que, sem a menor
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cerimônia, tiram alimentos dos pratos de outrem! Ou se mostram
descorteses, maliciosas.
O silêncio, a bagunça generalizada nos dirão que aquela festa
terminou, servindo de cenário para alguém que entrará em cena e
olhando diretamente para a lente da câmera, isto é, olhando para
nós, espectadores, vai nos fazer uma pergunta perfeita para encerrar
a “nossa festa”... esse filme que Alain Resnais fez para nós!
São Paulo, 13 de janeiro de 2003
Observações:
a) Ler, também, sobre “Meu tio da América”.
b) Lamentavelmente, as legendas em português de “Amores
Parisienses” apresentam negligências, como erros de grafia e troca
de palavras, que prejudicam a compreensão imediata, como nas
referências “àquele apartamento”, quando o certo seria “este
apartamento”. Uma boa revisão teria sido bem-vinda!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Anastásia
O sucesso de bilheteria “Anastásia” (Anastasia - EUA, 1997, de Don
Bluth e Gary Oldman- 94 min.), na versão original, tem as vozes de
Meg Ryan e John Cusack conduzindo o conto de fadas sobre a
princesa russa, sobrevivente da família Romanov, assassinada
durante a Revolução Comunista de 1917.
A tragédia pessoal da garota, criada num orfanato após conhecer as
alegrias da vida em família e o luxo da corte, é narrada com fantasia,
ação e suspense, humor e romance.
Destaques: a reconstituição de época, as danças e a trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Angie
(Open Road - Brasil-EUA, 2012 - 83min.)
Este é o segundo longa-metragem dirigido e co-produzido pelo
brasileiro Márcio Garcia.O anterior foi “Amor por Acaso” (2010).
Com filmagens realizadas no Espírito Santo e em Los Angeles,
“ANGIE” tem, no elenco, a participação de Andy Garcia (Chuck),
Camilla Belle (Angie), Carol Castro (Sônia, a irmã), Christiane Torloni
(Glória, a mãe), Colin Egglesfield (David) e Juliette Lewis (Jill).
“A arte precisa de tempo.”
Este filme desenvolve um roteiro de “road movie”, ao contar a
história dramática da personagem-título, uma artista brasileira,
descendente de família rica, que deixa tudo para trás no Brasil e vai
para a Califórnia em busca de caráter pessoal e familiar. A história
mostra encontros e desencontros (inclusive românticos) da jovem
inquieta, cuja grande motivação para se isolar do mundo e grande
fonte de inspiração para pintar é a enorme interrogação sobre os
motivos que levaram o seu pai a sair de casa.
“A solidão pode ser um lugar muito solitário.”
Todos nós já precisamos pedir a alguém uma segunda chance. Se isso
não aconteceu em nossa vida, com certeza ainda iremos necessitar,
um dia, dessa oportunidade para recomeçar.
Quem nos concede uma segunda chance, aceita nos estender a mão
em momento crucial, demonstrando uma atitude de generosidade
que resgata a confiança recíproca.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília-DF, 14 de abril de 2013
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Anna e o Rei
Drama épico e romântico, histórico, inspirado nos diários da
Professora Anna Leonowens, “Anna e o Rei” (Anna and the King EUA, 1999, de Andy Tennant - 147 min.) inicia-se em 1862, quando o
monarca do Sião contrata a mestra para ensinar seus filhos, suas
esposas e concubinas.
“Assim como nascem as crianças, crescerá o Sião.”
Destaques: produção, direção, interpretação (Jodie Foster e Chow
Yun-Fat); roteiro; trilha sonora; a canção dos créditos finais; a
belíssima fotografia; competente direção de arte/reconstituição de
época; cenários externos e interiores; locações; vestuários, adereços;
efeitos especiais; e montagem.
“— Toda vida é um renascimento.” (o Rei)
“— Aprendi que não basta sobreviver. A vida é muito preciosa,
especialmente para um cristão, que só tem uma vida.”
Viúva há 23 meses, a preceptora inglesa chega àquele país
desconhecido procurando ser otimista: “Eu veria o lado positivo das
coisas.”
Segundo a cultura local, “tudo, no Sião, tem seu tempo”, o que exige
muita paciência e compreensão.
“A primeira impressão é enganosa.”
Quando sua idade é questionada, ela argumenta:
“Nem sempre a idade e a sabedoria andam juntas.”
Com bons diálogos, suspense, ação e cenas de violência, o tema
existencial apresenta a educação como instrumento para a evolução
das pessoas e dos países.
O príncipe-herdeiro pergunta: “por que ter uma professora de nação
imperialista?”
Anna explica:
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“A maioria não vê o mundo como é, mas como lhes convêm. Um rei
deve ter visão mais ampla.
Sobre os seus numerosos filhos, o Rei do Sião afirma:
“Cada um diferente, cada um, minha esperança para o futuro.”
E questiona:
“Meu primogênito será um bom Rei? “
—“Ele demonstra ser inteligente, bondoso e compreensivo, que são
qualidades de um bom Rei.”
“A Cabana do Pai Tomás”, de Harriet Stowe, é o livro que Anna dá ao
príncipe-herdeiro para ler, quando ele pergunta à professora sobre a
razão de existirem senhores e escravos.
Nas palavras da primeira-esposa, “Sua Majestade é um amante terno
e generoso.”
Contudo, o Rei preocupa-se, acima de tudo, com o seu prestígio de
monarca.
“— Por que interferiu?” (o Rei)
“— Porque minha consciência exigiu.” (Anna)
O Primeiro-Ministro do Sião preocupa-se:
“— Essa mulher pensa que é igual a um homem.”
Ao que o Rei retruca:
“— Não, ela pensa que é igual a um Rei.”
O monarca, respondendo a uma pergunta da professora, transmitelhe o ensinamento budista:
“Os caminhos são para jornadas, e não, para destinos”.
O sentimento do amor exclusivo entre um homem e uma mulher vai
se delineando até o momento em que, mesmo no contexto de duas
culturas tão diferentes, é verbalizado com toda a consciência e
clareza:
“Até agora, eu não entendia a proposição de um homem se satisfazer
com uma só mulher.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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Antes da Revolução
Romântico e realista, este filme (Prima della Rivoluzione - Itália, 1964
- 115'), de Bernardo Bertolucci, oferece temas e personagens muito
bons para debate.
Com: Francesco Barilli e Adriana Asti.
Religião e ideologia são apresentadas como causadoras de uma vida
angustiada, longe do que seria o ideal difícil de viver.
Mas é preciso registrar a franqueza de quem se deixa seduzir por
“tudo” que a riqueza material pode dar.
Atenção para a figura persistente do Professor; e para a leitura que
ele faz de um texto de “Moby Dick”, de Herman Melville.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Apóstolo
Escrito, produzido, dirigido e protagonizado por Robert Duvall, “O
Apóstolo” (The Apostle - EUA, 1997 - 133') é um drama (para adultos)
que se inicia no Texas, em 1932, e conta com Farrah Fawcett e
Miranda Richardson no elenco.
As cenas religiosas, inúmeras, mostram o ambiente dos cultos, porém
a temática enfoca o ser humano dividido entre o mal e o bem, a sua
duplicidade, as suas ações antagônicas na família e na sociedade.
No roteiro, ação e suspense estão intimamente relacionados aos
personagens perturbadores, inquietantes.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Aprendiz
Análise profunda sobre a violência (física, intelectual, emocional), “O
Aprendiz” (Apt Pupil - EUA, 1998 - 111'), de Bryan Singer, é a versão
cinematográfica do romance homônimo de Stephen King, mestre do
suspense.
Filme perturbador, atual. Indicado para adolescentes e adultos.
Protagonizado por Ian Mckellen e Brad Renfro.
Narra, em clima tenso, cruel, como a curiosidade mórbida para ouvir
histórias reais de um criminoso nazista, transforma (ou revela?) a
personalidade e o dia-a-dia de um jovem estudante. Apesar de viver
num ambiente familiar considerado normal, ele prefere esconder a
verdade; escolhe chantagear, mentir, ser violento, dissimular,
caluniar. E ainda quer esquecer o que lhe aconteceu como pessoa...
“continuar sua vida”!
“(...) quando atirar não era matar... e matança não era crime”.
Destaques: tema, roteiro; direção, interpretação, fotografia e trilha
sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Armageddon
Aventura épica/ficção científica/drama, romance...e algumas pitadas
de humor: eis “ARMAGEDDON” (EUA, 1998 - de Michael Bay - 151
min.).
Elenco: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck, Will
Patton, Steve Buscemi.
Uma catástrofe da astrofísica ameaça a sobrevivência da
humanidade. Em situações de perigo, surgem “heróis”, ainda que não
pareçam ser aqueles homens capazes de assumir tal papel.
Ação, suspense na preparação dos astronautas, bem como no
desenrolar de sua missão espacial. Em todos esses momentos
extremos, as relações familiares estão presentes nos corações e nas
mentes dos personagens; mesmo quando os entes queridos se
encontram bem distantes.
Destaque para: a fotografia, os efeitos especiais e a trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Arquivo X: O Filme
Mistério, suspense, ação...em contexto de violência e mentira; mas
romantismo, sentimentalismo também; eis “Arquivo X: o Filme” (The
X-Files: Fight the Future - EUA, 1998 - de Rob Bowman - 121 min.).
“A explosão de um prédio no Texas e a disseminação de um vírus
mortal levam os agentes (...) a uma investigação que pode desvendar
a presença de alienígenas na Terra.
O melhor da premiadíssima série de TV em linguagem
cinematográfica e com os dois famosos protagonistas, os “agentes do
FBI” - Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson),
é acompanha-los empenhando-se na busca da verdade para salvar
vidas humanas. Inteligência, coragem, dedicação em dose dupla de
companheirismo, e um afeto tão grande quanto respeitoso.
As imagens chocantes de alienígenas e seres monstruosos em
mutação não apagam de nossa mente a bela visão de algumas
paisagens deslumbrantes.
Integram também o elenco: Martin Landau, Blythe Danner, Armin
Mueller-Stahl e Glenne Headly.
Destaque para: a temática; as perguntas perturbadoras nãorespondidas; a produção; os efeitos especiais; e a fotografia de
cenários externos em Washington D.C., Texas, Londres, Antártida e
Califórnia.
Os personagens principais procuram, implicitamente, conhecer o seu
íntimo e, além de si mesmos, o outro. Uma questão de
relacionamento mais profundo; talvez uma angústia pessoal que não
conseguem calar na mente e no coração.
Quando Scully abre a porta para Mulder, ela pergunta:
— Você decidiu vir até aqui me procurar antes ou depois de ficar
bêbado?
Esse questionamento da médica/agente do FBI parece indicar muito
mais que a sua racionalidade costumeira. Há uma preocupação em
saber os sentimentos do colega...
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Assim Deus Mandou
“— Não é estrangeira?
— Aqui somos todas irmãs” - responde Madre Thérèse.
O cotidiano das religiosas do Carmelo mostra sua disciplina, os
trabalhos e os ideais em que se fundamenta a Ordem, tudo em clima
de suspense político e muitos perigos. Mas há risos e carinho entre as
irmãs. E a alegria de Irmã Constance.
“Reze, não há nada mais a fazer”
Há uma personagem - freira carmelita, mais idosa do que as suas
companheiras de clausura, e surda - na peça O Diálogo das
Carmelitas (La Dernière à l’Échafaud), de Gertrude Le Fort, obra em
que se inspirou o romance de George Bernanos.
“Sempre temi a vida e a morte.”
Quando a Superiora passa por seus momentos finais, está
atormentada por visões de sangue, morte e profanação do convento
e da capela.
“Antes dos votos, você, como noviça, tem a liberdade de nos deixar.”
“A caminho do cadafalso” é o título do filme em português para Le
Dialogue des Carmélites (França- 1960, de Philippe Agostini – p/b 112 min.).
“Onde houver uma carmelita, haverá um Carmelo.”
No elenco, Jeanne Moreau (Mère Marie), Alida Valli (Mère Thérèse),
Madeleine Renaud, Pascale Audret, Anne Doat, Pierre Brasseur, JeanLouis Barrault.
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Sucesso do cinema tradicional francês, o roteiro conta a trágica
história de Blanche de la Force e das religiosas de um convento de
Compiègne, entre os anos conturbados de 1789 e 1793.
Nem os jardins internos do Carmelo escapam da multidão enfurecida.
A violenta invasão do convento, a destruição desenfreada, deixam a
Priora profundamente preocupada com a sobrevivência do Carmelo.
“Não se fala com os furiosos.”
Por não ter jurado à Constituição, renegando a sua condição de
sacerdote, o Capelão das carmelitas está fora da lei, vivendo como
fugitivo, disfarçado de cidadão comum. O medo do irmão de Irmã
Blanche, foragido, reflete a situação difícil.
Após votarem individualmente – com bastante convicção – a favor do
martírio – as religiosas são forçadas a deixar o convento e a se
dispersarem, vestidas com roupas comuns.
“Não somos combatentes. Somos suplicantes.” (afirma a Priora, Mère
Thérèse)
Elas prosseguem com sua existência de reclusão, orações e cânticos,
regras e votações secretas. Contudo, a Revolução Francesa não aceita
a prática da religião, não respeita a escolha de vida dos religiosos,
fazendo-lhes as piores ameaças. O pai da noviça covarde (Irmã
Blanche – sempre temerosa e com dúvidas, numa fragilidade visível)
é guilhotinado.
“Quando tudo vai mal no país, é preciso culpar alguém. Por que não
vocês?” — diz o Comissário à Priora.
“Fielmente transposta para a tela por Agostini, grande diretor de
fotografia dos anos 40 e pelo reverendo Bruckberger, a quem
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Bernanos havia autorizado a adaptar seu texto antes de falecer em
1948.”
Os acontecimentos inspiraram os diálogos belíssimos, interpretados
por atores famosos.
“— Eu não irei! (Irmã Blanche)
— Você virá! Você se juntará a nós! (Madre Marie)
“Bresson teria certamente proposto um tratamento menos
convencional.”
Os destaques do filme: produção, direção, interpretação, roteiro,
diálogos; fotografia, cenografia, trilha sonora, som, figurinos;
reconstituição de rituais (como a adoração a Jesus Crucificado, a
eleição da nova Madre Superiora e o corte dos cabelos das noviças) e
cenários religiosos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Astérix & Obélix
Longa-metragem em coprodução, “Astérix & Obélix contra César” (Astérix
& Obélix - França-Alemanha-Itália -1999 - de Claude Zidi), inspirado na
história em quadrinhos criada por Albert Uderzo e René Gosciny, em agosto
de 1959, é uma comédia dramática, histórico-política, romântica e de muita
ação, além de momentos de suspense que prenderão a atenção do público
adulto e dos adolescentes.
Com uma bela fotografia, inúmeros efeitos especiais e texto crítico sobre o
Império Romano enfrentando a resistência corajosa de um povoado galês,
o filme teve um orçamento de mais de 48 milhões de euros, tornando-se a
produção mais cara do cinema europeu já realizada até esta data. Nas
primeiras semanas de exibição na França, arrecadou o suficiente para cobrir
aquela quantia, passando a lucrar com as bilheterias subsequentes,
inclusive em outros países da Europa.
Ao lançamento seguiu-se uma grande campanha de divulgação, que
destacou os nomes do elenco: Gérard Dépardieu, Roberto Benigni, Christian
Clavier e Laetitia Casta.
O roteiro enfatiza astúcia, coragem e sentimentos de amizade e amor.
Segundo declarou Dépardieu: “Eu, particularmente, acredito no amor,
prefiro o amor, creio mais no amor que no ódio, gosto de admirar as
pessoas, e por isso não tive trabalho em criar meu Obélix, porque acredito
na beleza que ele vê nas coisas”.
Em 21 semanas de filmagem, com 60 atores, 1495 figurantes, 5.200 metros
quadrados de grama artificial, 10,5 toneladas de pintura, cera e verniz, 398
animais para o circo romano e outros 61 para o povoado galês, a produção
de “Astérix & Obélix contra César “conseguiu atingir seus objetivos: contar
uma aventura de forma inteligente, provocando risos e reflexão poética
sobre os personagens - alguns, encantam por sua ingenuidade.
Vale a pena ver e repetir!

Theresa Catharina de Góes Campos
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Atraindo Gina
Sob o impacto da morte de uma amiga da adolescência, a diretora
Hannah Weyer escreveu o roteiro de “Atraindo Gina” (Arresting Gina,
EUA, 1997 - 90'), exibido nos Festivais de Sundance e Berlim no
mesmo ano de sua produção. A protagonista tem a mãe hospitalizada
por doença grave e num coma profundo. Com 16 anos de idade, a
moça divide o seu tempo entre o trabalho em um salão de beleza e a
conversa com alguns vizinhos e amigos que lhe parecem monótonos.
Em casa, está o seu tio, que apesar de lhe tratar com cordialidade,
não consegue estabelecer um clima de boa comunicação. A solidão
íntima de Gina é transformada por Jane, delinquente que fugiu da
prisão e continua atraída por negócios ilícios, seu irmão (Sam
Rockwell) que prefere manter distância dela e os companheiros
traficantes.
Aesha Waks interpreta Gina, a jovem decidida a ser amiga de Jane
(Summer Phoenix, irmã dos atores River e Joaquin).
Nas palavras de Hannah Weyer, o filme “traz à tona conflitos e
situações que a maior parte das pessoas já enfrentou ou vai
enfrentar”.
Na verdade, isso bem se aplica à juventude contemporânea, obrigada
a conviver em meio a gangues. Quando a família está desestruturada,
o problema se agrava.
Destaque para: a direção, interpretação, o roteiro e, sobretudo, o
tema. (Comparar com o filme “Juventude Transviada” (Rebel without
a cause - EUA, 1955, de Nicholas Ray), com James Dean, Natalie
Wood e Sal Mineo)
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Auto da Compadecida
Comédia dramática, farsa de costumes narrada em ritmo e linguagem
de cordel, a obra-prima de Ariano Suassuna, traduzida para dezenas
de idiomas e conhecida internacionalmente, “O Auto da
Compadecida” (Brasil, 2000), com direção e roteiro de Guel Arraes,
ganha mais essa versão cinematográfica.
Filmado em Cabaceiras, interior da Paraíba, destaca-se pela
produção, direção, roteiro e interpretação, fotografia e trilha sonora.
No elenco, estão: Matheus Nachtergaele (intérprete de João Grilo);
Selton Mello (Chicó); Lima Duarte, Paulo Goulart, Denise Fraga, Diogo
Vilela e Luís Melo. Participações especiais: Fernanda Montenegro e
Maurício Gonçalves.
O roteiro retrata as injustiças socioeconômicas, ao mesmo tempo
que mostra as artimanhas de João Grilo para sobreviver, apesar da
indiferença e ambição dos ricos e poderosos.
Enfatiza a fé que a tudo resiste, perseverando inclusive nas
circunstâncias onde o materialismo domina. A alegria transforma-se
em instrumento da luta diária para não desistir diante da fome e da
miséria, do descaso e dos preconceitos. O perdão demonstra a
imensidão do amor, capaz de misericórdia maior que toda a extensão
dos erros cometidos. A mensagem evangélica se regionaliza,
adaptando-se aos personagens e às situações, mostrando quem
defende os pobres e os mais fracos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Uma Aventura do Zico
Cumprindo o que anunciou a produção em sua campanha
publicitária, “Uma aventura do Zico” (Brasil- 1998 - de Antônio Carlos
Fontoura) é mesmo um bom filme para toda a família.
Na interessante apresentação dos créditos iniciais, vemos alguns dos
protagonistas da história, torcendo para serem escolhidos como
novos alunos do Centro de Futebol Zico: Tuca, do Morro Dona Marta
no Rio de Janeiro; Dida, auxiliar de feirante em Crato, Ceará; Kazuo,
um nissei do Bairro da Liberdade, em São Paulo; e Lula, a menina
gaúcha, de Alegrete, que ousou se passar por garoto para jogar
futebol. O menino rico e mimado, Fred, também aparece,
caricaturado com os seus familiares, sonhando com a vitória mas
“enfrentando” a derrota com um plano de clonagem...
No elenco estão, além de Zico: Beth Erthal, Jonas Bloch, Eri Johnson,
Thierry Figueira e Íris Bustamante.
Destaques: o clima de suspense, os diálogos infanto-juvenis, a trilha
sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Aviador
“O Aviador” (The Aviator - EUA, 2004 - scope - dolby digital - 170
minutos - de Martin Scorsese) retrata, com algumas licenças de
criação artística, um investidor apaixonado pelas indústrias do
cinema e da aviação: o magnata Howard Hughes (1905-1976),
inquieto e torturado por suas ambições.
“...parece uma criança solta entre adultos, com o que a imagem traz
de positivo e de negativo. Uma certa inconsequência, por exemplo, o
leva a contrariar o bom senso, desafiar regras de dois cartéis (o da
indústria cinematográfica e o da aviação)” (Sérgio Rizzo). Sua
determinação incontrolável faz com que Hughes enfrente o
presidente da Pan Am e um senador corrupto.
Seu pai, inventor texano, deixou-lhe a herança que o transformou em
milionário com apenas 18 anos.
Esta cinebiografia recebeu 11 (onze) indicações ao Oscar, dentre elas,
nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator (o
protagonista Leonardo DiCaprio) e Melhor Atriz Coadjuvante (Cate
Blanchett, que interpreta Katherine Hepburn).
O elenco tem atores experientes, como John C. Reilly, Alan Alda e
Alec Baldwin.
Os destaques são: produção, direção, interpretação, roteiro;
fotografia aérea e noturna, reconstituição de época, locações
externas, pesquisa, trilha sonora, efeitos especiais, montagem,
direção de arte, cenografia, figurinos, penteados, adereços,
maquiagem, o trabalho dos dublês.
Logo depois da morte do pai, o jovem Howard Hughes mudou-se
para Los Angeles, onde se interessou pela indústria do cinema
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(inclusive pelos filmes musicais), como investidor e produtor. Além
de promover a carreira de Jean Harlow e outros artistas, também
atuou em filmes de grande sucesso, como “Hell’s Angels”, do qual foi
diretor.
A paixão pela aviação se desenvolveu paralelamente a seu trabalho
no cinema. E a seu envolvimento amoroso com as atrizes Katherine
Hepburn e Ava Gardner, que depois tomaram a iniciativa de romper
o relacionamento com ele. Personagens e situações documentam
uma era em que havia muita experimentação técnica e busca do
progresso tecnológico, impulsionadas pela inspiração artística.
Drama psicológico e de ação, realista e romântico, vai revelando a
insanidade do visionário, vivendo uma loucura que realiza os seus
sonhos. Uma insanidade que não abandona os seus sonhos e,
projetando metas, desenvolve ideias e faz acontecer, apesar dos
grandes e inúmeros obstáculos que se repetem no percurso de sua
vida. Como se essas dificuldades fossem a moldura natural para as
suas decisões. Desejo e volúpia que não se escondem. E são
concomitantes à visão do grandioso. O humor de algumas cenas não
disfarça a tragédia implícita na vida de Howard Hughes, figura pública
e, contraditoriamente, solitária.
Na primeira cena de “O Aviador” estaria uma explicação para a mania
de limpeza do milionário excêntrico. Que idealizou e transformou em
realidade o avião de transporte” Hércules “; o avião-espião X - F11,
em 1946; o avião “Constellation” e muitas outras novidades
tecnológicas.
O mesmo homem que sofreu por amor...embora tenha manifestado
desdém, ao dizer:
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“Você é uma estrela de cinema, nada mais.” (...) “Atriz é o que não
falta na cidade.”
E que também ouviu muitas vezes:
“Eu não estou à venda.”
A surdez que o incomodava, o descontrole que o afastava das
pessoas “normais “. As maluquices, as idiossincrasias. As alucinações
rotineiras. As fobias reveladas com a exposição da personalidade do
empresário. Ferido gravemente em acidente aéreo, com
queimaduras em 78 por cento de seu corpo, e muitos outros
ferimentos graves. A tudo isso se somavam as notícias ruins, como:
“A Força Aérea cancelou a encomenda do Hércules...Dizem que a
guerra acabou e não precisam mais desse tipo de transporte.” (...)
“Mas algo desse tamanho é capaz de voar?”
A narrativa retrata, igualmente, os interesses político-financeiros, a
perseguição dos oponentes, a permanente exposição como assunto
para a imprensa. As chantagens de que era vítima, no ambiente de
corrupção política.
“O avião a jato - o caminho para o futuro. O caminho para o
futuro.“Palavras que Howard Hughes repete, com fisionomia
transtornada (na cena final), mas demonstrando aquela convicção de
quem somente a si mesmo se explica ou dá satisfação.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Babe - O Porquinho Atrapalhado Na Cidade
Em clima de fábula surrealista, “Babe: o porquinho atrapalhado na
cidade” (Babe- Pig in the city - EUA, 1998 - 96'- de George Miller)
mostra que, ao precisar enfrentar os muitos perigos urbanos, o
animal doméstico que tem “vocação” para ser cão pastor vê-se à
volta com cenários desconhecidos, onde tudo dá errado...
Com Magda Szubanski e James Cromwell (intérpretes do primeiro
filme), é diversão para todas as idades, proporcionando momentos
de ação, suspense, humor e, lamentavelmente, violência.
Destaques para: trilha sonora, efeitos especiais.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Babel
O filme “BABEL” não tem como objetivo divertir, nem exerce esse
efeito no público. Trata-se de uma narrativa tensa e dramática, do
início ao fim, que não diverte em nenhum momento, e sim, provoca
reflexão crítica e conscientização.
Considerei de mau gosto, porém, a linguagem realista-naturalista
utilizada apenas no episódio que se passa no Japão: houve bastante
apelação, com um resultado de muita vulgaridade, nas cenas
explícitas, um tanto longas, repetitivas e desnecessárias. O que não
ocorreu nas outras histórias interligadas pelo roteiro.
Com emoção e sensibilidade, chegamos, mais uma vez, à
compreensão dos perigos causados por toda arma, capaz de
percorrer distâncias e provocar danos irreparáveis.
Refletimos, a cada cena, sobre a situação econômica e político-social
dos personagens. Entendemos, analisando-se o conteúdo, as
circunstâncias e os temas abordados em “Babel”, a tragédia da
incomunicabilidade entre as pessoas. Lamentamos, como
espectadores e testemunhas, as incompreensões tão visíveis nos
relacionamentos entre cidadãos e autoridades.
Atitudes de solidariedade e desapego ao dinheiro, registradas no
filme, também nos comovem, sobretudo porque as diferenças
culturais e materiais, em meio a tantas divisões e ameaças, são
gritantes.
Ressaltam a nossos olhos, os inúmeros e constantes conflitos (entre
indivíduos e nações).
Ao mesmo tempo que nosso coração palpita, em solidariedade aos
seres humanos que vemos na tela, sofrendo angústias e dores,
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confusos e perdidos na “Babel “de nosso mundo. Eis que é possível na iminência de uma perda pessoal - que se aproximem ou se tornem
intensamente preocupados com os seus entes queridos.
Personagens aflitos e ansiosos, unidos por seus laços e compromissos
de amor, são convocados, talvez para sua própria surpresa, portanto,
de forma inesperada para eles, a deixar seu contexto individualista
para reafirmarem a sua responsabilidade afetiva e familiar.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Baile Perfumado
(Brasil, 1996)
De Paulo Caldas e Lírio Ferreira, “Baile Perfumado” (Brasil, 1996)
mostra, em 93 min., a realidade sangrenta do cangaço, registrada em
clima de violência onipresente, ação, suspense.
A novidade do roteiro, se comparado às outras obras de tema
semelhante, está no resgate histórico do trabalho cinematográfico do
mascate libanês Benjamim Abraão, o único que conseguiu filmar
Lampião e o seu bando, em momentos de luta e, também, nas suas
ocasiões de lazer.
Com: Duda Mamberti, Luís Carlos Vasconcelos, Chico Diaz, Cláudio
Mamberti. Participação especial de Jofre Soares.
Os cenários naturais são fotografados de forma emocionante,
incluindo travellings belíssimos.
Destaque para a produção, o tema, a fotografia e a mensagem da
persistência profissional do personagem Benjamim Abraão.
Nas cenas finais, um ótimo (apesar de breve) diálogo sobre a
importância e possibilidade de contribuirmos, com as nossas ações e
nossa determinação, para “mudar o mundo”.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Balão Branco
Prêmio Câmera de Ouro no Festival de Cannes de 1995, “O Balão
Branco” (Badkonake Sefid - Irã -1995 - 90 min. - de Jafar Panahi) traz
a nosso coração a imagem de uma criança que não desiste de seu
propósito, apesar de todas as dificuldades que encontra em seu
longo caminho. Sem aceitar os “nãos” dos adultos; persistente,
mesmo quando ignorada e rejeitada - e até ludibriada - ela supera as
lágrimas...fazendo de sua fragilidade, a sua força incansável. Para a
menina, desistir é inaceitável!
Protagonistas deste filme, premiado internacionalmente: Aida
Mohammad Khani e Mohsen Khalifi.
“Na véspera do Ano Nova iraniano, a menina Razieh deposita suas
esperanças na compra de um peixinho dourado. Convence a mãe a
lhe dar suas últimas economias, mas perde o dinheiro no mercado,
iniciando uma busca singela, com muita fé, pelas ruas de Teerã.”
No lago artificial de sua casa, há peixinhos dourados, insiste a mãe da
criança. Entretanto, Razieh quer outro peixinho dourado: o que vai
comprar na cidade.
Acompanhando a garota, vemos uma sociedade insensível... neste
drama urbano contemporâneo, onde conhecemos os preconceitos da
comunidade tradicional iraniana, que não poupa nem as crianças do
sexo feminino, muito menos as mulheres. Só têm deveres e nenhum
direito, ainda que sejam esposas e mães devotadas.
Destaques: direção, roteiro e interpretação da protagonista;
fotografia: temas e personagens; e o silêncio que fala, grita, expressa
o sofrimento profundo e solitário.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Barton Fink
A partir de fatos, personagens e sentimentos “comuns”, “Barton Fink
- Delírios de Hollywood” (Barton Fink, EUA, 1991 - 114' de Joel
Cohen) mostra um escritor vivendo pesadelos diários: a solidão; o
desprezo de seus empregadores por seu trabalho intelectual; a
dificuldade de escrever, em um ambiente que lhe é estranho, hostil,
cruel, e onde a imbecilidade e o dinheiro têm o poder de decisão; a
solidão, o isolamento do escritor. A história se passa em Los Angeles,
1941.
Cenas de violência explícita e linguagem chula; humor negro. Boa
crítica ao primitivismo dos filmes de luta-livre.
Com a violência, o terror se instala, consolidando a tragédia e os
crimes. Poesia e lirismo, somente na última cena - uma surpresa
agradável...
Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes (Direção e para a
interpretação de John Turturro), destacam-se, também, o trabalho
do elenco secundário e a cenografia.
(...) “O dia é sonho, se o vivemos de olhos fechados”.
(...) “O homem comum como fonte de sucesso, o sucesso real.”
(...) “Trazer para fora algo de dentro, sincero.”
(...) “De certa forma, somos todos sós neste mundo!”
(...) “— Escrever não é paz?” — Não. Escrever vem de uma grande
dor interior. Escrever vem do entendimento, da compreensão de que
se deve procurar minorar o sofrimento humano.”
(...) “—Você está bem? Você não acha que tem uma obrigação com o
seu dom? A bebida está matando o seu dom, a Audrey e...”
(...) “Onde há vida, há esperança.”
(...) “Cada um escolhe seu veneno.”
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(...) “Audrey, você está bem? Quantos livros do Bill você, Audrey,
escreve?”
(...) “Todos nós precisamos de compreensão, Barton. Até você, esta
noite.”
(...) “Se eu fosse honesto, só chegaria perto de uma piscina para
limpá-la.”
(...) “Você é a única pessoa que eu conheço em Los Angeles com
quem posso conversar. Sinto que estou ficando fora de mim, que
estou enlouquecendo.”
(...) “— Você voltará?
— Sim, compadre, eu voltarei.”
(...) “— E Deus disse: Haja luz. E houve luz.”
(...) “Sou um escritor. Eu crio - por profissão. Sou criador.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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Bebês
(Bébé(s)/Babies), Documentário: França, 2010, 1h26, Livre. Direção:
Thomas Balmès
Elenco: Crianças - Ponijao (Namíbia), Mari (Japão), Hattie (Estados
Unidos), Bayarjargal (Mongólia); Pais: Tarererua e Hindere (Namíbia),
Seiko e Fumito (Japão), Susie e Frazer (Estados Unidos), Mandakh e
Purev (Mongólia).
Quatro países e quatro bebês, desde o nascimento até os seus
primeiros passos. Seus nomes são Ponijao, Bayarjargal, Mari e Hattie.
Vivem na Namíbia, na Mongólia, no Japão e nos Estados Unidos. O
filme “Bebês” nos convida a explorar simultaneamente, e em quatro
culturas muito diferentes, capturando os momentos mais
engraçados, os mais despreocupados, aqueles momentos únicos,
universais e tocantes dos primeiros meses de nossas vidas. Uma hora
e meia de aventura, ação, humor e quedas. (Divulgação)
(Somos iguais, como seres humanos. E assim, nada justificaria o
racismo! As diferenças que vemos nos bebês do filme são
unicamente culturais e socioeconômicas!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Um Beijo Roubado
My blueberry nights
Wong Kar -Way é o diretor do romance dramático “Um beijo
roubado” (My blueberry nights - 2007, 97 min.), uma coprodução:
China (Hong Kong), EUA, França.
No elenco: Jude Law, Norah Jones, David Strathairn, Rachel Weiz, Cat
Power, Natalie Portman.
Decidi registrar algumas observações sobre o título original (My
blueberry nights), que tem um significado fundamental: para os
sentimentos dos protagonistas, a fotografia, o roteiro, a trilha
sonora; assim como no contexto, no cenário e nos diálogos. E precisa
ser considerado para a interpretação do filme, desde o início dessa
história romântica e, ao mesmo tempo, realista.
Os protagonistas me encantaram porque são personagens
trabalhadoras, sinceras e sensíveis, além de solidárias. Passam a viver
um processo de amadurecimento. Primeiro procuram se
compreender, ouvindo o coração para entender os sentimentos que
experimentam...
Crescem interiormente com essa reflexão silenciosa na solidão de sua
individualidade... para, em seguida, assumirem decisões que
envolvem o ser amado.
Examinemos, agora, o vocábulo “blueberry”, foco do lirismo expresso
no título, cuja leitura deve revelar mais que a palavra em leitura de
forma isolada:
a) “blue”, em inglês, não significa apenas a cor azul, mas também, os
sentimentos de tristeza, melancolia, nostalgia; aliás, vem daí o nome
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do gênero musical “blues”, um termo que se universalizou, sem
necessidade de tradução para outros idiomas.
“My blueberry nights” envia, como título, mensagem que significaria
“Minhas noites melancólicas” (ou tristes, nostálgicas, solitárias). Ou
ainda: noites de apreciar o sabor especial de uma torta de mirtilo
(uva-do-monte), iguaria menos popular que as tortas de maçã,
chocolate e morango.
Essa preferência do público pelos sabores de maçã, chocolate e
morango não se origina em explicações lógicas, ou melhor, não tem
um motivo racional. É assim...e pronto.
Metáfora aplicada para o que ocorre na tela e igualmente com
relação a alguns fatos e desfechos que precisamos enfrentar na vida.
Devemos entender que de nada adianta ficarmos perdendo tempo
em busca de compreender o porquê das rejeições que sofremos,
apesar de todos os nossos esforços para agradar a alguém... Na
verdade, não há explicação. É uma questão de gosto, de escolha
pessoal.
b) “blueberry” (em português, mirtilo ou uva-do-monte) é uma
frutinha menor que a uva, com semente muito pequena; quando
amadurece, fica na cor da jabuticaba.
c) nos EUA e no Canadá, assim como em alguns países europeus, a
torta de “blueberry” agrada bastante, embora não tanto quanto a
torta de maçã e a torta de morango.
Em DVD, “Um beijo roubado - My Blueberry Nights” pode ser
encontrado com outro título:My Blueberry Nights - O Sabor do Amor.
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Como o filme me encantou plenamente, eu até me senti uma pessoa
especial, pelo fato de compreender e valorizar uma história tão bem
contada.
E não apenas o lindíssimo beijo, fotografado com eficiência e lirismo,
justificará que escolhamos repetir a dose.
São Paulo, 29 de abril de 2008
Theresa Catharina de Góes Campos
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Beijos que Matam
Suspense do início ao fim: eis o clima deste filme policial
protagonizado por Morgan Freeman (vencedor de Oscar) - “Beijos
que matam” (Kiss the Girls - EUA, 1997-114 min. - de Gary Fleder).
No elenco também estão: Cary Elwes, Ashley Judd, Tony Goldwin,
Mena Suvari. A questão da segurança feminina é abordada, no
roteiro, com muita ação, emoção e violência.
Cada personagem tem particularidades bem diferentes dos outros:
pessoais e profissionais.
O tema, bastante atual, reforça o provérbio popular “Quem vê cara
não vê coração”.
Destaque para: temática, roteiro, direção, interpretação.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Bella
(Bella -México, EUA- 2006, drama, 91 min., classificação indicativa:
livre)
Vencedor do Prêmio de Melhor Filme (votação do público) no
Festival de Toronto 2006 (Canadá), é dirigido por Alejandro Gómez
Monteverde e tem no elenco: Sophie Nyweide, Eduardo Verastegui,
Ramon Rodriguez, Tammy Blanchard e Manny Perez.
Um dia na cidade de Nova York pode mudar três vidas para sempre.
“Se você quiser fazer Deus rir, conte a Ele os seus planos.” (...)
“Quando Deus me tirou a visão dos olhos, então eu comecei a ver as
coisas.”
Nina e Jose, ex-jogador de futebol, trabalham num restaurante. Ela
descobre algo para o qual não se sente preparada. Num momento
irreversível, os dois se aproximam, transformando um dia comum
numa experiência inesquecível.
Temas atuais, com destaque para a família e a valorização da vida.
Exemplos de quem construiu sua existência com base no amor que
exige responsabilidade exercida diariamente.
A solidariedade com atitudes, gestos concretos de amizade com
soluções humanas.
Uma história não somente para comover, mas para reafirmar
princípios fundamentais, essenciais à dignidade do ser humano.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Blade Runner
BLADE RUNNER é o MELHOR FILME DE FICÇÃO CIENTÍFICA
dizem os melhores cientistas do mundo
Em pesquisa publicada ontem, “The Guardian” divulgou que os 60
(sessenta) dos mais importantes cientistas do mundo, consultados
pelo jornal britânico, afirmaram que “Blade Runner - o Caçador de
Andróides” (1982) é o melhor filme de ficção científica já realizado,
em todos os tempos.
Stephen Minger, biólogo do King’s College, em Londres, especializado
em células-tronco, explicou:
“Blade Runner” se adiantou muito a seu tempo; e a premissa toda da
história - o que é ser humano, quem somos, de onde viemos - retoma
questões eternas. "
(Atenção: meus comentários se referem à primeira versão conhecida
pelo público- e preferida por mim-, com a narrativa de Harrison Ford,
e o belíssimo travelling final, que transmite um sentimento menos
pessimista; portanto, não trato, aqui, da versão original do diretor,
somente depois encontrada. Em 2007, houve o lançamento mundial
dessa versão original de Ridley Scott, em cópia de excelente
qualidade.
Os temas e personagens, as cenas românticas continuam se
destacando no roteiro de Blade Runner, ainda seminal e atualíssimo
na estética e nas reflexões críticas.)
Gênero: ficção científica; história policial, com suspense e ação; o
desenvolvimento da engenharia genética; questões filosóficas e
romance.
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Filme especialíssimo, sucesso no cinema, nas locadoras de vídeo,
entre os críticos, nas pesquisas de opinião e nas lojas de discos (trilha
sonora), “Blade Runner - o Caçador de Androides” (Blade Runner EUA, 1982 - 125'- de Ridley Scott, com música original de Vangelis) é
uma obra-prima de imagens, sons e palavras. CINEMA em toda a sua
beleza plástica. Uma aula de cinematografia e de reflexão crítica
sobre a vida: ontem, hoje e amanhã.
Com ação e suspense característicos de histórias policiais, este filme
seminal é, não só uma linda narrativa romântica, mas um debate
filosófico íntimo sobre a importância dos sentimentos e das
emoções.
Em Los Angeles, em pleno século XXI, um ex-policial (afirmando “não
querer mais matar...”) vê-se obrigado a perseguir e aniquilar cinco
androides ou replicantes que, de tão perfeitos, são quase impossíveis
de se distinguir dos seres humanos. “Surpreendente pelo seu toque
trágico e existencial”, foi indicado para o OSCAR de 1983, na
categoria de efeitos especiais. Trata-se de um filme de alta qualidade,
pois exige do público uma atitude positiva de questionamento em
nível superior e até de pós-graduação. A magia de suas imagens, o
mistério de suas perguntas fundamentais sobre a existência humana
e, sobretudo, a excelente combinação forma-conteúdo (cenas
criativas, sonoplastia atraente, interpretação comovente, diálogos
marcantes, a beleza dos momentos de amor), tudo, enfim, nesta
obra, justifica o cinema admirado como arte e instrumento
permanente de conscientização.
Apesar das cenas de violência, é um filme pró-VIDA, pró-sentimentos;
a favor da solidariedade e do amor. Inspirado no romance de Phillip
K. Dick (a quem foi dedicado, in memoriam). “Não sei por que ele me
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salvou. Talvez porque, nos últimos momentos, ele amasse a vida mais
do que nunca. Não somente a sua vida. A de todos. A minha vida.”
Do diretor inglês Ridley Scott (o mesmo de “Alien”, “A Lenda”, “Os
Duelistas”, “Perigo na Noite”, “Chuva Negra” e “Thelma e Louise”),
eis uma obra cinematográfica para ser vista e apreciada (partilhada e
amada) muitas e muitas vezes. Uma advertência sobre o “progresso”
científico. Uma discussão sobre valores morais, sociais e individuais, a
ser debatida no íntimo de cada um. Um grito de alerta sobre um
“futuro” bem próximo de nós, em que a “ciência”, ignorando os
sentimentos e a consciência individual, se mostra desumana,
desenfreada e lucrativa. Aliás, a mensagem maior está,
principalmente, na salvação pelo amor, que vence todos os
obstáculos, as dúvidas e a violência. Que filme espetacular! E
achamos mais espetacular - e intrigante- a cada vez que o repetimos!
Se eu só pudesse escolher um único filme para exibir e debater, eu
escolheria “Blade Runner”... apesar de conhecer dezenas de outros
filmes mais bonitos, mais interessantes e agradáveis de se assistir.
Escolheria o “Caçador de Androides” porque “mexe” com a nossa
cabeça e desencadeia o pensamento filosófico, fazendo-nos refletir
sobre temas essenciais e sempre atualíssimos. Na minha opinião, a
cada dia que passa, a mensagem de “Blade Runner” será cada vez
mais significativa e urgente.
No elenco, estão: Harrison Ford (da trilogia “Guerra nas Estrelas”,
“Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida”, “A Testemunha”,
“Uma Segunda Chance”, “A Costa do Mosquito”, “Busca Frenética”,
“Jogos Patrióticos”, “Secretária do Futuro”, “O Fugitivo”, “Seis Dias,
Sete Noites” e outros); Sean Young (“Duna”, “Sem Saída”, etc.);
Ruthger Hauer (“O Feitiço de Áquila”, “A Conquista Sangrenta”, “A
morte pede carona”, “Os Falcões da noite”, etc.); Daryl Hannah
(“Roxanne”, “Wall Street”, etc.).
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Mas, afinal, o que nos diz este filme perturbador, inquietante e
envolvente, a nos sacudir da cabeça aos pés, de dentro para fora e do
exterior ao mais profundo de nossa alma?
Nenhum engenho, por mais aperfeiçoado que seja, pode substituir o
ser humano. Se a “substituição” ocorre, o que aconteceu com o ser
humano?!
Os sentimentos, as emoções constituem a característica mais
humana, o sinal identificador que nos diferencia das máquinas e de
outros seres diversos.
Vivendo, quotidianamente, com a angústia e o medo, as
circunstâncias de nossa mortalidade, descobrimos que a vida se nos
apresenta como um recinto sombrio, tenebroso, artificial e violento;
e perdemos o entusiasmo pelo cotidiano e até mesmo a vontade de
agir profissionalmente; e nos isolamos; e recorremos à bebida, aos
diálogos insinceros, desistindo de entabular uma conversação que
valha a pena ser começada...
Nesse contexto tão aterrador, de repente, a amizade e o amor se
revelam como eventos absolutamente extraordinários e, sobretudo,
redentores, porque a sua força, suave, afetuosa tem o potencial de
nos resgatar da inércia e da solidão, transformando a nossa
existência, por mais deprimente que a situação nos pareça,
libertando-nos das restrições que nos amarguram...
E a amizade e o amor, assim como a verdade, nos libertam e nos
conduzem mais alto, a paisagens onde reina a esperança das árvores.
Amando e confiando, somos capazes de enfrentar as perguntas que
antes não ousávamos formular, mas que devem ser colocadas diante
de nós, seres humanos e, portanto, capazes de perguntar, escolher e
AMAR.
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Que pode existir de mais precioso e criativo do que a vida?
No entanto, como viver sem a presença do ser amado? E como é
difícil se aceitar a morte! Principalmente, a morte de quem amamos
acima de tudo e de todos...
E a pergunta volta a nos incomodar, a nos inquietar: que existe de
mais precioso ou superior à vida?
A amizade; o amor... pois há momentos decisivos, transfiguradores
de nossa existência, em que tais sentimentos se revelam com tal
poder e sinceridade que a morte não mais assusta... e a vida, tão
preciosa, é oferecida, consciente e voluntariamente, com amor e
convicção, em troca da vida de outrem.
Antes de se iniciar uma “caçada a androides”, é preciso ter coragem
de empreendermos uma caçada ao íntimo de nós mesmos e,
conhecendo a nós mesmos, em toda a dimensão do ser humano,
chegamos, afinal, a compreender, à luz da reflexão, a diferença
fundamental entre androide e pessoa humana: o amor é, antes de
tudo, um ato de fé e coragem.
A LIÇÃO DO CAÇADOR DE ANDROIDES
Poema de Theresa Catharina, inspirado no filme “Blade Runner” uma fábula para o século XXI, um filme para pessoas inteligentes e
responsáveis.
As imagens, os sons e as palavras do cinema-fábula,
lenda e saga futurista,
cintilante de beleza plástica e filosófica
provocaram uma reflexão crítica sobre a vida: ontem, hoje e amanhã.
Com ação e suspense de conto policial,
este filme especialíssimo narrou uma história de amor
cintilante de sentimento e emoção.
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No labirinto mágico do coração-mundo,
nas sombras das luzes diurnas da cidade-universo
e no mistério de suas perguntas essenciais
sobre a razão e o destino da existência humana,
embora reprimido, rejeitado e amedrontado,
o amor se impôs finalmente...
derrubando a frieza e a desilusão,
a desmotivação e o desinteresse,
o choro escondido, o terror disfarçado,
o amor se impôs...
abriu os lábios, os braços, as mãos;
juntou os olhos, uniu os corpos, humanizou, SALVOU.
A melodia inebriante do sentimento
dobrou a força esmagadora
e sacudiu as ilusões do progresso amoralmente cego.
O amor destruiu a teia do desencanto,
enfrentou as dúvidas e o desconhecido.
Perturbador, inquietante e envolvente,
o amor se impôs...
atingindo as camadas mais profundas da alma em coma;
identificando e diferenciando, movendo, transformando,
o amor se impôs... e resgatou os sentimentos aprisionados.
O mundo tenebroso, artificial e violento
deixou de ser aceitável, pois o amor o rejeitou.
Num contexto aterrador, o amor contestou...
e venceu. Ressuscitou. Calou a descrença.
Como evento extraordinário e redentor,
o amor resgatou da inércia e da solidão,
transformando a existência deprimente, restritiva,
sem horizonte,
em paisagem libertadora onde reina a esperança das árvores
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e a promessa do espaço azul, infinito,
acima das montanhas mais inacessíveis.
Amando e confiando,
somos capazes de enfrentar as perguntas
que antes não ousávamos formular,
mas que devem ser colocadas diante de nós,
seres humanos e, portanto, capazes
de perguntar, escolher e AMAR.
E nos momentos decisivos,
transfiguradores de nossa existência,
os sentimentos se revelam
com tal poder e sinceridade
que a coragem nos envolve,
nos fortalece e
nos faz caminhar com decisão.
Convictos, confiantes no amor,
ILUMINADOS E TRANSFIGURADOS POR SUA CHAMA,
frágeis e fortes, trêmulos e fortalecidos,
empreendemos uma caçada ao íntimo de nós mesmos
e, procurando conhecer o nosso espírito,
e buscando compreender o próximo
(ouvindo, também, o seu coração...),
em toda a dimensão sombra-luz do ser humano,
chegamos, afinal, a entender,
à luz da reflexão,
a diferença fundamental
entre androide e pessoa humana:
o amor é, antes de tudo, um ato de fé e coragem.
Brasília, 13 de junho de 1997
Departamento de Fundamentos
99

Theresa Catharina de Góes Campos

Faculdade AEUDF
Theresa Catharina de Góes Campos

100

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

Boa Noite e Boa Sorte
Usando estilo narrativo e formato documental, o filme atualíssimo,
embora não-comercial, “Boa noite e boa sorte” registra, com elevado
senso de responsabilidade, um momento histórico que merece ser
estudado, em todas as suas implicações, no contexto de sua época e
nos dias de hoje, por abordar as ameaças aos princípios de liberdade
pessoal, quanto ao direito de pensar e ter ideias próprias (mesmo
divergentes da maioria ou de grupos agressivos), fundamentos
filosóficos, democráticos e universais, que devem nortear uma
civilização.
“Um filme espantoso, do começo ao fim.” (New York Observer)
No cartaz de divulgação, lê-se uma frase audaciosa:
“Existe uma maneira de mudar o mundo...Televisão.”
www.goodnightandgoodluck.com
No Festival de Veneza 2005, George Clooney e Grant Heslov (coroteiristas) foram agraciados com o prêmio de Melhor Roteiro.
No mesmo Festival, “Boa noite e boa sorte” conquistou o Fipresci
Prize - Prêmio Internacional de Crítica.
“Melhor filme do ano.” (Daily News - San Francisco - The Examiner US Today)
“Uma composição apaixonada.” Com verdade e responsabilidade...
assista...” (The New York Times)
“Excelente” (Chicago Sun Times)
Quero também registrar aqui, com entusiasmo, a minha
recomendação e opinião sobre “Boa noite e boa sorte” - (Good
night,and good luck-EUA, 2005 -p/b-de George Clooney-90 min.),
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filme de abertura do 43º Festival de Cinema de Nova York, baseado
em fatos reais.
Diretor cinematográfico pela segunda vez, Clooney volta igualmente
aos bastidores da televisão. Filho do jornalista Nick Clooney - que
escreve para o The Cincinnati Post -conseguiu realizar, com “Boa
noite e boa sorte”, um admirável registro histórico do jornalismo.
Com preocupações éticas, num clima de tensão e suspense desde as
primeiras cenas até os momentos finais.
Contudo, seu olhar é profundo, abrangente, muito além dos arquivos
e das aparências, examinando sem medo, nem pudor, a década de 50
nos EUA, marcada pelos confrontos onipresentes do senador Joseph
McCarthy, ameaçando e desafiando a liberdade de expressão e o
papel informativo e formador da mídia.
Seu filme, esclarecedor, pronuncia-se como um libelo dramático em
favor das instituições democráticas.
Como prever o que poderia acontecer com a própria vida dos
personagens, depois de noticiarem o drama de outros cidadãos? Essa
incerteza, todos os envolvidos sentiam.
A sensação de insegurança reflete-se na conversa do casal de
jornalistas, na cama, sobre os acontecimentos surpreendentes e as
possíveis consequências; o pressentimento quanto a perder o
emprego, como um fantasma a lhes rondar a privacidade, as horas
eventuais de descanso.
Edward R. Murrow, jornalista famoso por seu caráter e sua atuação
íntegra no rádio e na tevê, é o protagonista da história,
brilhantemente interpretado por David Strathairn. Nas décadas de 30
e 40, Murrow também se notabilizou por combater o fascismo e o
nazismo.
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No elenco, também se destacam: Patricia Clarkson, George Clooney,
Jeff Daniels, Robert Downey Jr., Frank Langella.
Fiquei impressionada com as qualidades de realização de “Boa noite
e boa sorte” (produção, pesquisa, direção, elenco, interpretação,
roteiro, diálogos, edição, figurinos, maquiagem, reconstituição de
época, cenografia e trilha sonora).
E, sobretudo, absolutamente impressionada com a seriedade da obra
e a sua importância como cinema de “revelação”, protesto e
denúncia, aos que desconhecem os fatos ou negligentemente se
permitiram esquecer esses acontecimentos dignos de contínua
reflexão.
As situações e os temas não-ficcionais de “Boa noite e boa sorte”
constituem um cenário de conflitos historicamente mascarados, com
alguns aspectos importantes quase invisíveis, inaudíveis, fora do
ambiente em que se movimentam os personagens reais. Um clima
sombrio no contexto do período pós-guerra, assinalado pelas
suspeitas da chamada “guerra fria”.
Cinema que cumpre a sua missão como instrumento de informação e
denúncia insistente, para que todos aprendamos com a verdade
escondida ou disfarçada, nos círculos governamentais, nas chefias
dos meios de comunicação, entre as autoridades nacionais. História
omitida, abafada e arquivada por motivos indefensáveis, apesar de
seu potencial para repetição. Vulcão onde apenas se colocou uma
pedra, na vã tentativa de impedir futuras erupções.
Já fui à pré-estreia de “Boa-noite e boa sorte” preparada para
apreciar e aplaudir, entretanto, o filme de George Clooney superou
as minhas elevadas expectativas.
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É de uma coragem surpreendente, que nos comove até
visceralmente, no mais íntimo de nós mesmos, com sinceridade e
sobriedade, com ousadia incomparável, em sua forma despojada e
seu conteúdo manifesto. Sim, uma ousadia surpreendente, se
considerarmos que o diretor, co-roteirista e intérprete - George
Clooney, cidadão estadunidense, atua no cinema e na tv de seu país.
Expõe com objetividade e clareza os pontos fracos da política de
segurança de uma nação aparentemente forte. E de sua sociedade,
fundamentada em anti-valores que nela seriam inexistentes, mas de
fato existem! São forças de pressão, atuantes em todas as esferas da
realidade nacional.
Demonstra facilmente como a tv pode ser um instrumento de
embuste e ciladas para a opinião pública. Conseguir e agradar aos
patrocinadores, aumentar os lucros... orientam as decisões. O público
é apenas o mercado consumidor. Não se trata de formar cidadãos, e
sim, de aumentar os lucros, de vender produtos, a qualquer preço.
Eis o caminho, também, para a covardia diante dos poderosos,
estejam esses donos do poder onde estiverem.
E abre as portas dos estúdios, gabinetes e redações, para que todos
os cidadãos vejam e ouçam como o desrespeito à verdade e aos
direitos inalienáveis da pessoa humana ocorre, inclusive, na prática
do jornalismo, que deveria ser o seu baluarte.
No entanto, mesmo nesse deserto moral, encontramos pessoas
corajosas, íntegras e conscientes.
São profissionais que não enganam, nem se deixam enganar.
Cidadãos cuja proposta ética de vida é conscientizar, informar,
educar o público, e não, satisfazer o mercado simplesmente, e não,
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divertir sem compromissos, para que esse público se torne cego à
verdade que passa, perseguida como criminosa...
Mais, não consigo falar, neste momento, sobre “Boa noite e boa
sorte”... que, como cinema, assumiu esse dever de informar sem
hesitação.
Como também não consegui falar, nem me levantar de imediato,
para sair da sala de exibição, por me sentir tão positivamente
perturbada, ao término da sessão.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Bossa Nova
Comédia romântica, contemporânea, dirigida com nostalgia por
Bruno Barreto, “Bossa Nova” (Brasil, 2000 - 97 min.) é protagonizada
pela atriz norte-americana Amy Irving e por Antonio Fagundes, um
ator de destaque na TV, no teatro e cinema brasileiros.
Filme dedicado a Tom Jobim e François Truffaut, encanta por sua
trilha sonora envolvente e bela fotografia de cartão postal, revelando
entusiasmo, paixão e nostalgia pela beleza do Rio de Janeiro, cidade
cujas atrações turísticas têm renome internacional. Inspirado na
história de Sérgio Sant’Anna - “Senhorita Simpson” -, o roteiro foi
desenvolvido como crônica urbana de costumes tipicamente
brasileira (para não dizer carioca...).
Aos dois personagens principais - a professora de inglês (Amy) e o
advogado (Fagundes), recém-separado da mulher (papel de Debora
Bloch) - outros foram acrescentados: a estagiária universitária no
escritório de advocacia; o irmão alfaiate (Pedro Cardoso) do
advogado apaixonado; o jogador de futebol Acácio (Alexandre
Borges, também muito atuante nos palcos, na televisão e diante das
câmeras cinematográficas) e seu agente.
Um momento especial é quando Juan, o pai alfaiate, conversa com o
filho mais velho sobre o som que os tecidos têm, quando
manuseados com eficiência e atenção. Um diálogo encantador.
Nas palavras do diretor: “Boas maneiras tornam a vida mais fácil,
mais cheia de graça. Juan é a saudade de um outro jeito, não só de
vestir como de ser.” (Ícaro - abril/2000)
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Algumas cenas usam de humor vulgar e de linguagem chula, talvez
para fazerem o filme mais ao gosto popular, acostumado aos
programas cômicos na TV.
“Bossa Nova” é uma produção agradável, charmosa (como seus
intérpretes principais) e divertida. Os espectadores saem alegres,
ainda embalados pela música.
Com qualidades técnicas e comerciais inegáveis, “Bossa Nova” estreia
esta semana nos EUA, em 50 (cinquenta) salas, distribuídas por 30
(trinta) cidades, simultaneamente, em 14 (quatorze) Estados norteamericanos.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília, 03 de abril de 2000
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Botín de Guerra
“A busca terminou. Ele está morto.”
Documentário comovente sobre a luta das “Avós da Praça de Maio”,
que procuravam seus netos, afastados dos pais sequestrados ou
presos durante a ditadura militar na Argentina (1976 –1983).
Nascidos quando suas mães estavam presas e, após o nascimento,
separados de suas verdadeiras famílias. “Botín de guerra” (idem –
Argentina/Espanha, 1999 – cor – 35 mm – dolby - 118 min.), de David
Blaustein, narra a tragédia contemporânea dos chamados
“desaparecidos”: filhos, netos, genros e noras, amigos, vizinhos,
conhecidos...
“Passado o tempo do parto, vi que eu deveria procurar não somente
a minha filha, mas o meu neto também.”
O filme registra o sofrimento de muitos, vítimas do poder ditatorial e
testemunhas do desrespeito aos direitos humanos. Até crianças de
quinze meses e de três anos afirmam se lembrar de como chegaram
aqueles que levaram seus pais... A importância das fotos da infância
para o reencontro com os avós. Principalmente aquelas preciosas
fotografias com os pais.
“Queres mesmo encontrar meus pais? Encontraste a mim e não
encontraste meus pais? Como se explica isso?”
Algumas perguntas perturbavam as avós, que não tinham como dar
uma resposta verdadeira a seus netos.
“Como explicar o termo “desaparecidos” a uma criança de 9 anos, se
nós não podíamos explicar a nós mesmos?” (...)
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“Há mais de 8 anos eu pensava que ainda ia rever meus filhos...
Acreditei que estavam nos campos de concentração, como alguns
nos diziam... E já tinham sido mortos desde o início... e nos mentiram
todo esse tempo!”
Comoção, violência e suspense – é o clima de “Botín de guerra”, do
começo ao fim do documentário.
“Compreendi que ele estava em casa, dentro de mim.”
Avós, pais e filhos são entrevistados, contando a história oculta de
“barbárie “Todos ainda continuam muito comovidos. Chocados,
traumatizados, falam com o coração. Um pai descreve a dor de não
conhecer o seu filho, que a esposa teve quando estava encarcerada.
O filho que o casal planejou e esperava com tanto amor!
“Eu morri naquele dia...nascendo uma outra pessoa dentro de mim.”
Destaques de “Botín de guerra”: o prólogo do filme; a apresentação
dos créditos iniciais; a produção, direção, o roteiro, a fotografia, trilha
sonora; a montagem; os arquivos de noticiários e os álbuns
familiares; e a canção dos créditos finais - “Sin Cadenas”.
O prólogo é um texto publicado em jornal do século XIX, sobre o que
se fazia com os índios: os bebês eram arrancados de suas mães, para
serem mortos.
“Não fui mais ao cemitério, porque ali estava apenas uma parte dela.
Ela estava conosco, em casa, todo o tempo.”
As avós confessam que precisaram reunir suas forças, quando
pensavam não ter mais força alguma...
“A primeira vez que fui à Plaza de Mayo eu tremia como vara, porque
havia tantos militares à nossa volta!”
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O grupo de 12 avós que iniciou o movimento viu a sua primeira
Presidenta “desaparecer”, após entregar uma carta de denúncia a
Cyrus Vance, quando ele visitou a Argentina.
“Assassinos! Assassinos!”
As prisioneiras grávidas, após terem seus filhos, eram levadas nos
“voos da morte”.
“A gravidez fazia parte de um projeto de vida. (...) Mamãe, não
queremos morrer, mas viver.”
Como num autêntico milagre, “aquelas mães, enfrentando as piores
situações, mantendo sua gravidez em condições desumanas,
violadas, torturadas, tiveram filhos normais, inteligentes e bonitos.”
Essas crianças, porém, viveram a sua tragédia pessoal, nas famílias
que não eram as suas.
Uma jovem, afastada prematuramente dos pais que a amavam,
confirma essa situação, em “Botín de guerra”:
“Como alguém poderia amar, dar amor a uma criança que ele
arrancou dos braços de sua mãe? A mãe que ele prendeu, torturou,
violentou e matou? Não, essa pessoa não pode amar nem dar amor!”
Vinte e dois anos depois, a determinação dessas senhoras resolveu
64 casos, o que significa terem devolvido a dezenas de jovens a sua
verdadeira identidade! Percorrendo o mundo, “As Avós da Praça de
Maio “conseguiram apoio, inclusive, para as suas lutas jurídicas. Uma
das vitórias foi incluir, entre os direitos humanos, o direito à
identidade. E a criação do Banco Genético, com exames de sangue
para o DNA, visando ao estabelecimento do índice “dos avós”, assim
chamado em honra às “Avós da Praça de Maio” e porque, na
ausência dos pais, identifica os netos com segurança.
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No filme, testemunhamos a grande alegria de um reencontro com
duas avós, materna e paterna, possibilitado pelo exame de DNA.
Assim como o encontro emocionado de dois irmãos:
“Ele era feio, mas muito lindo! “
(...) Ter irmão, sobrinho, ser tio... Ter uma família. Foi um reencontro
muito lindo! Muita alegria! Foi tudo muito positivo! “
Todavia, as “Avós da Praça de Maio “não conseguiram impedir os
indultos, concedidos por uma legislação “da obediência devida”, que
libertaram centenas de criminosos, torturadores e assassinos.
Segundo elas, uma das manifestações mais comoventes foi a
“Marcha do Não” (Não ao indulto para os sequestradores de
crianças). Como resultado dessa vitória, que lhes vem permitindo
incluir o sequestro de crianças como parte do plano total da ditadura,
“estamos conseguindo colocar os culpados nas prisões”. Com a
exceção dos que completaram 70 anos, que ficam em “prisão
domiciliar”, “com o que não concordamos”.
“Por maior que seja a minha dor, não quero me vingar. Não quero
me igualar a eles. Não posso ter essa mancha do ódio em meu
coração. Não seria bom.”
A luta das avós continua. E a dos filhos também. A moça lê, para a
câmera, com emoção e orgulho, a carta que seu pai lhe escreveu,
antes de seu nascimento, dirigindo-se “A Juliana ou Ezequiel”,
falando de seus ideais de viver para os outros, e não, egoisticamente.
“Sei que meus pais me amavam muito. (...) E a meu irmão. Por isso
vou continuar procurando por ele. Não posso permitir que meu
irmão fique com os assassinos de nossos pais. Seria inconcebível!”
Os jovens órfãos mostram admiração e compreensão por seus pais:
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“Eram pessoas que lutavam por um mundo melhor. Fisicamente,
hoje, não estão vivos, mas, com o que fizeram, sinto que, para mim,
estão eternamente vivos.”
Há 20 anos os pais de Rodolfo procuram pelo filho que era “o projeto
de vida do casal”.
Essas tragédias que atingiram tantas famílias são denunciadas por
“Botín de guerra”, um registro cinematográfico que pode contribuir
para que a história da ditadura argentina não venha a se repetir, nem
na Argentina ou em qualquer outro país.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Cantando na Chuva
Por que (re)ver o musical clássico (Singing in the rain - EUA, 1952 118 min.): trata-se de um olhar divertido no período de transição do
cinema mudo para o sonoro, com direção de Gene Kelly e Stanley
Niner: além de informativo sobre a indústria cinematográfica, tem
números de dança com coreografia e execução de alta qualidade;
contrapé ao romantismo, humor e uma crítica eficiente. As cenas
satíricas funcionam, divertem! Poesia, lirismo; o charme do
sapateado...nos palcos e nas ruas encharcadas.
O inesquecível elenco: Gene Kelly, Donald O'Connor, Debbie
Reynolds,
Cyd Charisse, Rita Moreno.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Carta Anônima
Comédia dramática, existencial e romântica, para adultos, “A carta
anônima” (The Love Letter - EUA, 1999 - 87 min.) é a versão
cinematográfica do romance homônimo de Cathleen Schine e a
estreia, no cinema americano, do diretor chinês Peter Ho-Sun Chan.
Antes mesmo de terminar a leitura do livro, Kate Capshaw (casada
com o premiadíssimo diretor Steven Spielberg) comprou os direitos
de filmagem.
Produzido pela atriz e protagonista, Kate Capshaw, no elenco do
filme também estão Tom Selleck, Blythe Danner,Christopher Walken,
Gloria Stuart,Ellen DeGeneres e Tom Everett Scott.
A trama já começa a ser contada na apresentação dos créditos, que
mostra com singeleza a pequena cidade litorânea onde a história se
passa (Loblolly By The Sea, na Nova Inglaterra), com seus lugares
agradáveis, seus personagens, seu estilo e ritmo de vida, suas
atitudes e seus modos de falar e agir...
Os dias e as pessoas pareciam iguais, mesmo com o passar dos
tempos.... até que uma novidade surge para mudar/expor emoções e
sentimentos. Uma carta anônima provoca reações inesperadas em
muita gente...que acreditava se conhecer... Uma renovação,
transformação ou genuína revelação? Mudanças de personalidades
ou comportamento autêntico?
Na livraria de Helen (Kate Capshaw), a frase escrita no pequeno
quadro-negro é um provérbio russo:
“O coração carrega os pés”.
Ou: Se perder uma hora pela manhã, vai passar o dia todo tentando
recuperá-la.”
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Ou a afirmativa de Emily Dickinson:
“Sexta-feira. Provei a vida”.
Sua amiga e gerente vai reagir ao tratamento que recebe, afirmando
que se sente magoada.
Os personagens descobrem, após a leitura da carta sem destinatário
e remetente, que deveriam ter expressado, no momento certo, o que
pensavam e sentiam. Conscientizam-se de que o silêncio
praticamente lhes encerrou numa vida que, de fato, não queriam
viver.
“Algumas pessoas sabem o que querem. Podem não saber como
conseguir o que querem, mas sabem o que querem”.
Destaques: produção, direção, fotografia, trilha sonora, roteiro.
Um simples postal, com uma frase aparentemente banal, continha
mensagem bem especial. Mas, muitos anos depois, a verdade foi
dita:
“Eu nunca li o que estava dentro.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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Uma Carta de Amor
Com Kevin Costner, Robin Wright Penn e participação muito especial
de Paul Newman, “Uma Carta de Amor” (Message in a Bottle – EUA,
1998 – de Luis Mandoki – 132 min.) é um drama romântico sobre um
homem e uma mulher que viveram o amor e por ele sofreram; e
ainda estão magoados com as suas respectivas perdas.
Integram, também, o elenco: John Savage, Illeana Douglas e Robie
Coltrane.
O roteiro se baseou no romance homônimo de Nicholas Sparks.
“Após divorciar-se, Theresa dedica-se ao filho e a seu trabalho num
jornal de Chicago. Passeando em uma praia, ela acha uma garrafa
contendo apaixonada carta de amor.Decide procurar o autor,
encontrando-o no estado da Carolina do Norte: um construtor de
barcos que vive sozinho com o pai, desde a morte da esposa.”
Há suspense emocional, mas o ritmo da narrativa pode, às vezes, ser
considerado lento...está de acordo, no entanto, com os personagens
e o contexto de seus encontros e desencontros.
Destaque para as belíssimas paisagens de Cape Cod, Maine, Illinois.
Tentando reconstruir suas vidas em ambientes bem diferentes um do
outro, com lentidão e medo, insegurança, buscam suas decisões com
base em seus sentimentos mais profundos.
Tive o privilégio de assistir ao filme no cinema. Pode ser encontrado
em vídeo Warner.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Cartas na Mesa
Com elenco de primeira (Matt Damon, Edward Norton, John
Malkovich, Martin Landau, John Turturro e Gretchen Mol), “Cartas na
Mesa” (Rounders - EUA, 1998 - de John Dahl) tem, como personagens
principais, jogadores profissionais de pôquer, que atuam em Nova
York: dois amigos - um deles, estudante de Direito, luta para deixar o
vício; o outro, sai da cadeia disposto a continuar.
Dirigido e interpretado com eficiência, o roteiro do filme levaria à
conclusão de que “não podemos fugir do que somos”,
principalmente porque o destino “não nos deixaria escolha”.
Cabe aos pais, responsáveis e educadores orientarem sobre a
possibilidade de recuperação dos viciados em jogos, recorrendo a
associações de Jogadores Anônimos, e/ou psicólogos e psiquiatras. O
público sem interesse por jogo de cartas talvez considere demasiado
o número de cenas de pôquer. Por conta de cobrança de dívidas e
brigas por causa de fraudes nas partidas, há clima e atos de violência.
Na retratação do drama vivido por viciados, seus familiares e amigos,
o filme é bastante realista.
Destaque para a personagem feminina que mostra amor com
equilíbrio emocional, recusando-se a se deixar destruir pela falta de
controle do ser amado.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Cartas Para Julieta
(Letters to Juliet) Comédia Romântica: EUA, 2010. Direção: Gary
Winick
Duração: 105 min. Distribuição: Paris Filmes
Com: Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave, Gael García Bernal,
Christopher Egan, Franco Nero, Lidia Biondi, Milena Vukotic
O filme, divertido e agradável de se assistir, conta a história de
Sophie, uma jovem americana que vai passar as férias, que seriam,
também, uma viagem de pré-lua de mel com o noivo, na Itália.
Em Verona, a famosa e inspiradora cidade da personagem Julieta
Capuleto, a moça conhece a Casa de Julieta. Nesse local, Sophie
descobre um grupo de pessoas, chamadas de Secretárias de Julieta,
que costumam responder as cartas - deixadas num muro - daqueles
em busca de conselhos sobre o amor. A garota responde, então, a
uma dessas cartas, saindo em busca da missivista e, depois, na
companhia da autora da referida carta, à procura de seu destinatário,
o homem amado que ela há 50 anos não via. O fato desencadeia uma
série de eventos que irá mudar os rumos de sua vida, assim como a
vida de outros.
Destaque para a produção e para as bonitas cenas externas, em
Verona, Toscana e Siena. Além da interpretação sensível e
competente da experiente Vanessa Redgrave.
A mensagem principal continua, de fato, eterna através dos tempos encontrar o amor é fundamental para a nossa existência. Quando
esse sonho se realiza, tudo o mais deverá se tornar
secundário...porque nada justifica não tomarmos a decisão em favor
do amor. Seja em que século for...
Theresa Catharina de Góes Campos
Dia de Santo Antônio.
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Casamento Polonês
Comédia dramática urbana, contemporânea, dirigida por Theresa
Connelly, “Casamento Polonês” (Polish Wedding- EUA, 1997) tem
Claire Danes, Gabriel Byrne e Lena Olin como intérpretes principais. A
família não está vivendo um clima agradável porque os seus
membros não cultivam o afeto que deveria uni-los. Ao invés de
procurarem estabelecer uma boa comunicação no lar, a esposa e
mãe de cinco filhos, avó de um neto, e a sua primogênita estão
voltadas para suas aventuras sexuais... para o desespero do marido e
pai, o padeiro Bolek (Gabriel Byrne). Quando as duas refletirem
criticamente sobre o seu comportamento, será possível uma
perspectiva diferente para a sua convivência. Mas os personagens
masculinos também deverão fazer uma reavaliação de suas atitudes.
Os conflitos são manifestações da religiosidade apenas de fachada,
isto é, de um catolicismo que não conduz os atos, nem vai além de
tradições, nem expressa os sentimentos do coração, nem disciplina o
corpo. Destaque para: direção, interpretação, temática e roteiro.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Castro Alves - Retrato Falado do Poeta
Dramatização sobre a vida e a obra do autor de “Espumas
Flutuantes” (seu único livro publicado quando era vivo), “Castro Alves
- Retrato falado do Poeta” (Brasil, 1999 - 70'- cor e p/b) - de Sílvio
Tendler - é obra de interesse para adolescentes e adultos. A grande
qualidade do filme está em ser bastante informativo e didático, sem
deixar de agradar esteticamente. As ideias, os ideais, os fatos da vida
familiar, estudantil, romântica e política de Castro Alves são
apresentados no contexto histórico e socioeconômico brasileiro. Ele
participou intensamente dos movimentos políticos e universitários de
sua época. Morreu aos 24 anos, vítima de tuberculose (como sua
mãe).
Destaques: o trabalho de pesquisa; o tema; o roteiro; a produção, a
fotografia e a trilha sonora.
Filmes anteriores do diretor Sílvio Tendler: “Os anos JK” e “Jânio de
quadro a quadro”.
Sílvio Tendler conseguiu, com “Castro Alves - Retrato Falado do
Poeta”, seu quarto prêmio Margarida de Prata, premiação oferecida
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Lançado no
Rio de Janeiro, no Museu da República, essa primeira exibição
pública, realizada na capital carioca, teve toda a renda obtida com a
sessão revertida para a Organização Não-Governamental (ONG) Ação
da Cidadania, que o sociólogo Betinho fundou.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Caverna dos Sonhos Esquecidos
Emocionei-me, por muitas razões, com o documentário em 3D sobre
a descoberta de pinturas rupestres, nas cavernas do sul da França
(Chavet), interpretadas por estudiosos de uma equipe internacional
como um “protocinema”: “Caverna dos Sonhos Esquecidos” (Cave of
Forgotten Dreams - Canadá/EUA/França/Alemanha/Reino Unido,
2010 - 90 min. - de Werner Herzog) - um dos destaques, na 35ª.
Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, com sessões de
ingressos esgotados.
Os cientistas que estudaram essas imagens reconheceram-nas como
representações pictóricas da comunicação humana na pré-história.
Em 1970, no meu primeiro livro, “O Progresso das Comunicações
diminui a Solidão Humana?” (theresacatharinacampos.com/O
progresso das comunicações.pdf), fiz referência ao tema da
importância dessas pinturas rupestres logo no início da obra, e,
depois, no capítulo sobre o cinema, quando ressaltei a análise do
movimento identificada nas cenas desses desenhos primitivos, como
agora vemos no desenvolvimento do roteiro de “Caverna dos Sonhos
Esquecidos” (a comunicação humana expressa nas pinturas
rupestres, já nos indicando os primórdios do cinema). Aliás, o cartaz e
os postais da 35ª. Mostra expõem o mesmo assunto, ainda que num
formato artístico atualizado.
Conversando com alguns amigos e com integrantes da jovem equipe
envolvida na programação da Mostra, venho brincando sobre tal
coincidência: “vocês plagiaram o meu livro de 1970...”.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Central do Brasil
Com direção de Walter Salles, “Central do Brasil” (Brasil, 1998 - 112
min.) é um filme que oferece ao público uma história narrada com
beleza de forma e conteúdo.
Os personagens revelam-se brasileiros, latinos, universais. Vivem
seus dramas pessoais com intensidade...conseguindo uma
comovente identificação com a plateia.
Garoto de nove anos, inteligente e com senso de dignidade, quer
encontrar o pai.A viagem de Josué em direção a seu passado familiar
faz uma inversão do eixo migratório norte-sul, proporcionando ao
menino a oportunidade de compreender melhor a sua história como
ser humano.
Acompanhado por uma professora aposentada (Dora), ele vai inspirála a se redimir, transformando a sua vida, dando-lhe uma segunda
oportunidade para se mostrar solidária e, assim, melhorar a
personalidade que desenvolveu como se esperança e sentimentos de
amizade e amor não pudessem ser vividos.
É como define muito bem a frase de divulgação do filme: “um garoto
em busca do pai, uma mulher à procura dos seus sentimentos, um
país à procura de suas raízes”.
Expõe-se o analfabetismo como a tragédia que realmente é, pois
atinge o ser humano em sua dignidade, fazendo com que abdique da
privacidade, no dia-a-dia sem perspectiva.
Sensível, pungente, a trajetória de um garoto em busca do pai nos
leva a refletir com profunda emoção sobre os laços familiares (frágeis
e fortes ao mesmo tempo) e, sobretudo, sobre a angústia causada
pela ausência paterna.
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Toca-se no cerne, na origem de nossos males políticos e
socioeconômicos, no flagelo contínuo da população do Brasil: a
questão educacional.
Vencedor dos Prêmios de Melhor filme e Melhor Atriz (Fernanda
Montenegro) no Festival de Berlim, também foi premiado, nos EUA,
pelos jornalistas especializados e correspondentes, que lhe
concederam o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro.
Destaque para a produção, direção, fotografia (Walter Carvalho);
para a interpretação de Fernanda Montenegro, Vinícius de Oliveira e
Marília Pêra (em interpretação marcante, embora pequena, como
Irene, amiga de Dora) e Matheus Nachtergaele; para o roteiro e a
trilha sonora. No elenco, estão ainda: Othon Bastos, Otávio Augusto,
Caio Junqueira e Stella Freitas.
“Melhor Filme Estrangeiro” - prêmio concedido, em abril de 1999,
pela Academia Britânica de Artes (British Academy Awards),
derrotando, inclusive, “A vida é bela “, de Roberto Benigni.
O “Jornal do Senado” publicou, em Brasília (29/01/99) a seguinte
matéria: “Destacando que a cultura e o talento brasileiro ganharam o
olhar do mundo, o senador Francelino Pereira (PFL-MG) apresentou o
requerimento com voto de aplauso aos realizadores do filme Central
do Brasil pelo prêmio Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. O
senador elogiou especialmente o diretor Walter Salles, a atriz
Fernanda Montenegro e o ator infantil Vinícius de Oliveira.
Para justificar sua iniciativa, Francelino citou Walter Salles, ao afirmar
que “nesta época em que o país atravessa um de seus mais difíceis
momentos, é importante que o setor cultural possa mostrar a sua
vitalidade, seu senso de realização”.
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O senador observou que cultura, lazer e turismo são também
mercados promissores e lucrativos, nos quais o Brasil precisa se
integrar e se consolidar: “Nestes tempos de globalização, não só as
economias buscam se integrar, mas as culturas de diferentes países
precisam se conhecer e se unir da melhor forma possível - disse o
senador.”
Teve duas (2) indicações para o Oscar 1999: Melhor Atriz (Fernanda
Montenegro) e Melhor Filme Estrangeiro. Se a premiação tivesse sido
justa, as estatuetas estariam conosco. Enfatizamos, porém, que estar
entre os cinco (5) melhores,nas duas categorias, já pode ser
considerada uma façanha.
A repercussão no Senado, mais uma vez, comprova-se por estas
matérias publicadas no Jornal do Senado, em 19 de março de 1999:
“Fernanda Montenegro não é somente a primeira atriz brasileira a
concorrer à cobiçada estatueta do Oscar, mas a primeira latinoamericana”, informou ontem o senador Francelino Pereira (PFL-MG),
ao requerer voto de aplauso e reconhecimento aos atores e ao
diretor do filme Central do Brasil, que concorre ao Oscar neste
domingo.
O parlamentar considerou os prêmios recebidos até agora pelo filme
êxitos incontestáveis na trajetória realizada dentro e fora do Brasil: Seja qual for o resultado, no próximo domingo, em Los Angeles,
teremos o reconhecimento intelectual ao valor da cultura brasileira.
Mas a verdade é que muitos povos estarão torcendo, como nós,
brasileiros, pela conquista para o nosso país da mais ambicionada
premiação da cinematografia internacional - disse Francelino.
O senador destacou que o talento de Fernanda Montenegro é parte
da expressão do talento de brasileiros reconhecidos dentro e fora do
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Brasil, como Tom Jobim, Carmen Miranda, Airton Senna, Pelé e
tantos outros. Ele espera que a indicação de Fernanda possa, além de
melhorar a autoestima “de um povo sempre em crise no caminho do
seu crescimento, nos levar a cuidar mais resolutamente de promover
nossa cultura”.
Sobre o diretor do filme, Walter Salles Jr., Francelino disse que ele
levou para as telas uma história simples e humana, retratando um
Brasil carente onde os exemplos de humildade se repetem. Também
observou que o filme comove brasileiros, italianos, franceses,
alemães e norte-americanos, nos vários países por onde é exibido,
“mostrando uma face que é só nossa, mas com problemas e anseios
que se podem encontrar em qualquer lugar, em qualquer país”.
Para o senador, o filme é brasileiro em sua trajetória do Rio de
Janeiro à Bahia, Pernambuco e Ceará, nas belas paisagens, no povo e
na religiosidade, mas tem um tema universal, que é a procura do
homem pela sua identidade.
Em sua análise, também disse que o cinema nacional passa por
ápices e quedas, de tempos em tempos, mas tem um futuro
promissor. Francelino afirmou que o governo Collor contribuiu para a
quase extinção e o sucateamento da produção de filmes nacionais.
Ele considerou importante e criação de incentivos fiscais, como leis
federais de apoio à cultura, mas observou que essas ainda são
medidas insuficientes na formação de uma cinematografia
autossustentável. Quanto ao Oscar, disse que, se Central do Brasil
não ganhar, ainda assim os responsáveis pelo seu sucesso
continuarão a ter seu trabalho reconhecido por todos.”
Reforçando o pronunciamento do senador Francelino Pereira, a
torcida do senador Eduardo Suplicy fundamenta-se em sua opinião
de que o filme é excepcional, apesar de reconhecer todos os méritos
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de A Vida é bela, bem como das outras atrizes que concorrem com
Fernanda Montenegro. O parlamentar afirmou que tanto Central do
Brasil como Fernanda reúnem condições de conquistar o maior
prêmio do cinema internacional. Suplicy também elogiou o diretor
Walter Salles Jr. e o ator-mirim Vinícius de Oliveira.
O jornal bimestral Livros & Cia., da rede Siciliano, concedeu destaque
(fevereiro/99) a nosso filme, já vencedor de mais de 40 (quarenta)
prêmios:
“Parábola do Brasil contemporâneo, Central do Brasil, de Walter
Salles Júnior, conta a saga de Dora (Fernanda Montenegro), que
escreve cartas para analfabetos, e do menino Josué (Vinícius de
Oliveira), que perde a mãe e sai em busca do pai”.(...)
“Juntos, vão descobrindo o afeto, a solidariedade, uma nova maneira
de olhar e viver a vida e, por que não, o próprio país.” (...)
“Central do Brasil começa na maior estação de trem do Rio de Janeiro
para, num segundo movimento, ganhar a estrada em direção ao
Nordeste. Uma viagem iniciática que se desloca pouco a pouco para o
centro do país”, afirma Walter Salles Júnior.
Segundo o diretor, a primeira parte do filme, urbana, foi pensada
para transmitir uma sensação de claustrofobia. O fluxo de pessoas na
Central é contínuo, desumanizado. As locações exteriores (prédio e
casa de Dora, de Irene e de Yolanda) são uma extensão deste mesmo
universo, dando uma sensação de huis clos ao início do filme.
“É como se não houvesse possibilidade para Dora de escapar deste
círculo vicioso ou como se Josué não pudesse sobreviver a ele”,
explica Salles. Ele conta que as rimas visuais utilizadas no contexto do
filme como o vagão de trem com corredor do prédio de Dora e o
exterior do trem com o prédio de Yolanda reforçam essa impressão.
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“Não há horizonte neste mundo, não há céu, apenas a presença
constante do concreto”.
Sob o título “Tebet propõe voto de aplauso à equipe de Central do
Brasil”, foi publicada a seguinte matéria no “Jornal do Senado” de
23/03/99:
“Em nome da liderança de seu partido, o PMDB, o senador Ramez
Tebet (MS) apresentou requerimento para um voto de aplauso e
louvor ao filme “Central do Brasil”, ao diretor, atores e técnicos.
“Num momento em que o país amarga uma crise séria, a
consagração internacional do filme na festa do Oscar representou
uma trégua no festival de notícias ruins que nos cerca”
enfatizou.Segundo Tebet, é notável que um filme sério, sem glamour,
esteja batendo recordes de bilheteria, mais de 1,5 milhão de
espectadores no Brasil e 800 mil nos Estados Unidos.
“O diretor Walter Salles Júnior e a atriz Fernanda Montenegro
conseguiram emocionar o mundo e obter a indicação inédita da
“velha senhora de Ipanema' como melhor atriz na festa do Oscar.
Isso resgata nossa capacidade de sonhar, em tempos difíceis como os
que estamos vivendo, quando fazer cinema está cada vez mais
difícil.”
O senador por Mato Grosso do Sul frisou que, mesmo sem ter ganho
as estatuetas, o filme e a atriz elevaram o nome do Brasil. “Fernanda
Montenegro continua sendo a alma generosa, trabalhando como
uma operária da cultura. Walter Salles mostrou talento ao retratar a
alma do brasileiro. Este foi o quarto filme nacional indicado para o
Oscar e tenho a certeza de que outros seguirão essa trilha”, disse
Ramez Tebet.
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Recursos para a produção cinematográfica brasileira é o tema do
artigo que o Jornal do Senado publicou, em 29 de março de 1999, sob
o título “Proposta de Estevão garante recursos para cinema
nacional”:
“Cinco por cento da renda auferida nas bilheterias com a exibição de
filmes estrangeiros deverão ser destinados ao financiamento do
cinema nacional, segundo projeto de lei apresentado pelo senador
Luiz Estevão (PMDB-DF). O senador, que anunciou seu projeto na
sessão plenária de sexta-feira, pediu apoio do governo à proposta,
alegando que será de interesse da cultura brasileira. Luiz Estevão
lembrou que os senadores Lauro Campos (PT-DF) e Francelino Pereira
(PFL-MG) também já apresentaram projetos semelhantes e pediu
que se juntem na defesa dessa proposta.
De acordo com o senador, cinco por cento da renda auferida nas
bilheterias com a exibição de filmes estrangeiros representam
recursos da ordem de R$ 12 milhões por ano, o que daria para
financiar quatro filmes do porte de Central do Brasil.
- O cinema é uma indústria e uma das maiores no setor do
entretenimento, por isso deve receber suporte financeiro. Somos um
país riquíssimo culturalmente, com grandes artistas, mas nossa língua
é de difícil aceitação em outros países e nossa cultura é pouco
consumida em todo o mundo. Já países desenvolvidos, como a Itália,
não fazem apenas um filme para o seu mercado, o que viabiliza a
possibilidade de investimento no produto que fabricam - observou.
Na justificação do projeto, o senador informa que se inspirou na ideia
lançada em uma entrevista à imprensa pelo diretor de Central do
Brasil, o cineasta Walter Salles Jr., de que o filme estrangeiro exibido
no Brasil contribua para o financiamento do produto nacional.
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O resultado da premiação do Oscar, criticou Luiz Estevão, é ditado
por interesses financeiros e não exatamente por interesses culturais.
Ele disse que a globalização econômica, com reflexos nas empresas
estatais, que estão sendo vendidas, e em diversos serviços no país,
deveria também ser estendida à cultura nacional. “Até hoje não vi o
governo se esforçar para globalizar a cultura brasileira”, observou.
Em apartes, os senadores Lauro Campos e Marluce Pinto (PMDB-RR)
apoiaram a proposta. Lauro Campos agradeceu a Luiz Estevão por
incluir sua proposta original no projeto, e reclamou que 80% a 90%
de suas ideias são abortadas durante a tramitação no Congresso. O
senador petista considera necessário que o cinema receba ajuda
financeira para poder expressar a criação cultural.”
Sob o título “Francelino celebra Fernanda Montenegro”, foi publicada
a seguinte matéria no “Jornal do Senado” de 15/04/99: “Para o
senador mineiro, homenagem à atriz de Central do Brasil,
condecorada com a Ordem Nacional do Mérito, é mais que merecida
e o cinema brasileiro mostrou o seu valor com filme de Walter Salles
Jr.
Celebrando a entrega pelo presidente Fernando Henrique Cardoso da
Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito à atriz Fernanda Montenegro,
o senador Francelino Pereira (PFL-MG) afirmou ontem que essa foi uma
homenagem mais que merecida, visto que ela foi não somente a
primeira atriz brasileira a concorrer ao Oscar, como a primeira latinoamericana.
Ele informou que, na semana passada, o filme Central do Brasil, de
Walter Salles Jr., trouxe mais um importante prêmio para o cinema
brasileiro, o British Award. Premiado na Inglaterra como melhor filme
estrangeiro, o filme brasileiro desta vez derrotou A Vida é Bela, de
Roberto Benigni.
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Para o senador, esse foi o maior reconhecimento do cinema inglês a um
filme estrangeiro e veio confirmar a experiência de Walter Salles Jr. e
Fernanda Montenegro na disputa pelo Oscar, assim como o
entendimento de ambos de que o prêmio norte-americano depende
mesmo é de marketing. Essa avaliação de Fernanda e Walter é a
expressão prática de um momento muito especial para a cinematografia
brasileira. Digo que sua expressão é prática porque eles estiveram lá e
falam por experiência própria, direta -disse o parlamentar.
Na opinião de Francelino Pereira, esse é um momento muito especial
porque vai se tornando cada vez mais clara, tanto para os que trabalham
no setor cinematográfico quanto para os que o estudam, uma
preocupação não só com o cinema enquanto arte, mas também com o
cinema enquanto indústria. Isso quer dizer que os dois tipos de cinema
precisam um do outro. Quer dizer que, para o cinema brasileiro
desenvolver-se enquanto arte, ele precisa desenvolver-se também como
indústria. Essa síntese vale para o cinema de qualquer país e de todos os
países, vale para o cinema como um todo- afirmou.”
Ao destacarmos a produção, direção, interpretação, fotografia, trilha
sonora e roteiro de “Central do Brasil”, desejamos enfatizar, igualmente,
a sua capacidade de comunicação com o público de todas as idades e
classes socioeconômicas. Brasileiros e cidadãos de outras nacionalidades
recebem, no coração, a sua mensagem universal.

Theresa Catharina de Góes Campos
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Chá com Mussolini
“Devemos esquecer as mágoas, quando a vida de uma pessoa está
em perigo.”
Com roteiro extraído da autobiografia do diretor, “Chá com
Mussolini” (Tea with Mussolini - Itália, 1999 - de Franco Zefirelli - 116
min.) é uma comédia dramática sobre um grupo de senhoras inglesas
que vivem em Florença e vêem sua rotina mudar com a trágica
explosão do fascismo e da Segunda Guerra Mundial.
“O amor não morre”.
Destaques: produção, direção, interpretação; o elenco (Judi Dench,
Cher e Joan Plowright); roteiro, diálogos, temas e personagens;
direção de arte, reconstituição de época; maquiagem, vestuário,
adereços e mobiliário; interiores e cenários externos; fotografia e
trilha sonora. E ainda: a conscientização sobre o sofrimento da
orfandade; a beleza deslumbrante de Cher - a bondade de seu
coração amoroso e sensível”; a coragem física, a ousadia sentimental.
“Amar-se por último”. (Shakespeare)
(...) “Você precisa crescer. Todos nós temos que crescer um dia.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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Chaplin
Com destaque especial para: a produção, direção, interpretação,
fotografia e trilha sonora, “Chaplin” (Chaplin -Inglaterra, 1992 - 144'de Richard Attenborough, com Robert Downey Jr. e Geraldine
Chaplin encabeçando o elenco) dá uma oportunidade, aos
admiradores do grande artista, de refletir sobre a sua vida, desde os
sofrimentos da infância e adolescência...
Outros intérpretes: Dan Aykroyd, Kevin Kline, Milla Jovovich, Diane
Lane, Moira Kelly, Anthony Hopkins, Penelope Ann Miller, James
Woods, Paul Rhys, Marisa Tomei.
O filme nos oferece uma perspectiva dos trabalhos do Chaplin
comediante e cineasta, marcados pelo seu talento.
Outro aspecto importante é relembrarmos a injustiça de que Chaplin
foi vítima: acusado de comunista, viu-se forçado a sair dos EUA...
A criatividade de Charles Chaplin deixou-nos uma herança de humor
crítico, humanista.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Chave da Liberdade
Um 'travelling' apresenta os créditos principais, e o local da história,
iniciando, assim, “A Chave da Liberdade” (Box of Moonlight - EUA,
1996).
A crítica ao engenheiro preocupado somente com “valores” materiais
é válida, atual, sensível. Ele age de forma insensata, quase cruel, com
relação a seus subordinados, sua esposa e seu filho... e até consigo
mesmo. A necessidade de humanização parece muito evidente.
O personagem que vai forçar o “Sr. Relógio” a mudar chama-se, de
modo bem apropriado, “The Kid” (a criança).
O problema está exatamente na falta de maturidade desse rebelde
que só faz o que lhe dá na cabeça; imaturo, confundindo liberdade
com permissividade, desrespeitando ao próximo e à lei; habituado a
mentir.
Por isso recomendamos o filme apenas para adultos de boa formação
ético-moral, capazes de discernimento para identificar as qualidades
autênticas no comportamento dos personagens.
O final da história nos agradou sobremaneira!
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Chave do Sucesso
Drama existencialista e profissional contemporâneo, “A Chave do
Sucesso” (The Big Kahuna - EUA, 1999 - de John Swanbeck - 90 min.)
é a versão cinematográfica da peça de teatro de Roger Rueff, autor
do roteiro. Protagonizada por Kevin Spacey (também produtor do
filme), Danny DeVito e Peter Facinelli, a história trata com amargura
os problemas enfrentados por equipes de vendas, constantemente
em busca de sucesso financeiro.
Os efeitos do tempo de carreira são visíveis nos diálogos e nas
atitudes. Em alguns momentos, as palavras transmitem vulgaridade.
Na apresentação dos créditos iniciais, começa o processo de reflexão
crítica.
“O mundo é cheio de relógios. Relógios e espelhos. Uma verdadeira
conspiração. Não que isso tenha importância para mim. Minhas
oportunidades já passaram.
(...) “Nunca é cedo demais para se pensar aonde se quer chegar.”
O personagem de Kevin Spacey mostra-se cínico, mordaz, orgulhoso;
agressivo, cheio de si; desrespeitoso com relação às religiões, a Jesus
e aos santos, além de falar demais o tempo todo. Parece saber tudo e melhor que os outros. Diz que a mentira faz parte da atividade
profissional do vendedor.
“Não importa o que você é, e sim, o que você representa.”
(...) “Talvez você não consiga enxergar.”
(...) “Não é fácil escapar das armadilhas da vida.”
O personagem novato, Bob Walker, é um jovem protestante
(batista), casado há eis meses, que nunca fumou, não bebe destilados
e declara amar sua esposa.
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(...) “As pessoas se casam por razões diversas. Às vezes, você tem
princípios e encontra outra pessoa com os mesmos princípios. E se
casam... por causa dos princípios.”
(...) “O amor tem dissimulações.”
Um pouco antes - e nos momentos finais do filme - podemos
perceber que a comunicação se estabelece pelo calor humano, no
interesse pelos assuntos que interessam ao próximo, por ouvir
atentamente, pelo clima de cordialidade expresso em um sorriso
espontâneo. Esses são os caminhos para o sucesso nos
empreendimentos. As chaves da vitória.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Chave Mágica
(The Indian in the cupboard - EUA - 1995 - de Frank Oz - 95 min.)
Com: Hal Scardino, Litefoot, Lindsay Crouse, David Keith.
Para crianças, adolescentes e adultos, um filme sobre a imaginação e
todas as suas possibilidades de criação. No seu aniversário, um
garoto recebe dois presentes que lhe abrem portas e mundos
desconhecidos: um armário e um “índio de brinquedo”.
Uma obra cujo roteiro leva o público a “entrar no jogo” da fantasia, a
pensar magicamente.
Ver o filme somente uma vez é pouco... Aproveita-se mais, de suas
qualidades intelectuais e visuais, com a repetição...
Theresa Catharina de Góes Campos
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Cidade dos Anjos
(CITY OF ANGELS - EUA, 1997- 114 min.)
Romance, espiritualidade, temas existenciais como vida e morte; é
dirigido por Brad Silberling e protagonizado por Meg Ryan e Nicholas
Cage. Inspirado no filme 'Asas do Desejo' de Win Wenders, coloca os
anjos visivelmente protegendo, acompanhando e confortando os
seres humanos.
Contrapõe lirismo e realismo, tanto nas imagens como nos diálogos.
Situado na época atual, oferece ao público algumas respostas a
perguntas inquietantes desde os tempos mais remotos. Os
sentimentos ocupam o centro da história, narrada em estilo
comercial, acessível, em contexto urbano, contemporâneo (doença,
violência, angústia, frustrações e estresse).
O amor é o fio condutor, a luminosidade especial.
Destaque para a trilha sonora e a temática; para a apresentação dos
créditos iniciais e finais.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Cineasta da Selva
No Festival de Brasília do Cinema Brasileiro-1997, recebeu três
premiações: Melhor Filme de Diretor Estreante; Prêmio Marcos
Antonio Guimarães; além do Prêmio concedido pela UNESCO
(honraria que dividiu com “Anahy de las Misiones”). Dirigido por
Aurélio Michiles, com José de Abreu e Denise Fraga liderando o
elenco, “O Cineasta da Selva” (Brasil, 1997) é a dramatização da
história do português Silvino Santos, que se apaixonou pela
Amazônia, realizando vários filmes sobre a região, no início do século
XX. Uma pesquisa e tanto!
Gênero: documentário/biografia/aventura dramática.
Destaque para: a temática; a pesquisa com recuperação de arquivos
históricos; a produção; trilha sonora; e o roteiro.
Um filme impressionante, no registro da vida e obra de um pioneiro.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Close-Up
Misto de ficção e documentário, “CLOSE-UP” (Nama-ye Nasdik, Irã 1990 - 100 min.), de Abbas Kiarostami (“Onde é a casa de meu
amigo” e “Através das Oliveiras”), obteve o Prêmio Especial do Júri,
no Festival Internacional de Fajr (Teerã).
Homem pobre e desempregado, cinéfilo entusiasmado pelos filmes
de Mohsen Makhmalbaf (“O Ciclista” e “Salve o Cinema”), finge ser o
cineasta famoso, assim se apresentando para uma família rica.
Quando é preso, por desconfiarem de sua história, e levado ao
tribunal, o roteiro desvenda, com muita sensibilidade, o drama da
pessoa sem condições socioeconômicas de realizar os seus anseios
mais profundos, a grande tristeza de não poder desenvolver o seu
potencial.
Obra humana, pungente, “Close-up” também aborda a questão do
perdão e os valores religiosos do islamismo. E faz uma homenagem
singela ao cinema, especialmente ao diretor Mohsen Makhmalbaf.
Destaques: roteiro; temas e personagens; ambientação; direção; a
participação do cineasta Makhmalbaf; e as cenas finais.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Colecionador de Ossos
Com os ótimos atores Denzel Washington e Angelina Jolie, “O
Colecionador de Ossos” (The Bone Collector - EUA, 1999 - de Phillip
Noyce) é um filme de trama policial com suspense, ação e violência
atemorizante.
Para adultos. Detetive que ficou tetraplégico por acidente em serviço
sente-se sem motivação para continuar a viver. Volta a se considerar
útil à sociedade quando aceita se envolver na investigação de uma
série de crimes em Nova York. Ele descobre o potencial de uma
jovem policial que, relutante, vai colaborar com ele, atuando nos
locais dos crimes sob a orientação especializada do colega agora
deficiente físico.
Destaques: os personagens que protagonizam a história; a delicada,
implícita trama amorosa fundamentada em atração emocional e
intelectual.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Colônia
No gênero apreciado pelos fãs de Jean Claude Van Damme, “A
Colônia” (Double Team - EUA, 1997) é um filme com suspense, muita
ação e cenas violentas. O elemento diferente está no roteiro, que
coloca o protagonista como chefe de família disposto a abandonar os
perigos do mundo da espionagem, em troca das alegrias e
responsabilidades do convívio familiar. Mas, como é levado para uma
terrível prisão, precisa enfrentar audaciosamente seus inúmeros
inimigos. Há momentos de humor, graças a seu novo amigo na
história. E grandes emoções, por causa de um bebê!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Confidências a um Estranho
(Secrets Shared With A Stranger/Confidences à un inconnu - França,
1994 - 96 min.) é o primeiro filme dirigido pelo escritor e jornalista
Georges Bardawil.
No elenco, William Hurt, Jerzy Radzinilowicz, Marina Golovine, Marie
Dubois, Olga Volkova, Alexandre Kaidanovsky, Sandrine Bonnaire.
Distribuidora
Neste drama psicológico, policial e político-social, destaco: a
produção, a direção de arte; o roteiro; os temas e os diálogos; a
fotografia e a trilha sonora.
Os personagens da trama – ricos e pobres; os policiais e os
revolucionários – são mostrados em suas contradições: as aparências
enganam; os segredos são muitos; as traições se sucedem.
Numa São Petersburgo à beira da Revolução, Natalie divide-se entre
dois amantes. Mas seu marido rico e ausente é assassinado e a
chegada de um estranho leva à descoberta de confidências...
Confidências a um Estranho?
Theresa Catharina de Góes Campos

143

Theresa Catharina de Góes Campos

A Confissão
Com Ben Kingsley (o vencedor do Oscar por sua interpretação de
Gandhi, no filme homônimo), Alec Baldwin e Amy Irving, “A
Confissão” (The Confession – EUA, 1999 – 120’) é um drama
contemporâneo, urbano, dirigido por David Jones, abordando
questões de ética muito atuais.
As atitudes, as decisões, os diálogos e as ações levam a um profundo
questionamento sobre: a punição de negligências, erros, omissões e
atos de violência...ante a justiça divina e a chamada justiça humana.
Advogado de defesa tenta convencer um homem religioso a se
declarar inocente da acusação de assassinato de três pessoas
responsáveis pela morte de seu filho, uma criança que não teve
atendimento em um hospital público. Acontece que o pai afirma
estar convicto de que cometeu pecado grave e deve ser castigado
pois, se não reconhecer sua culpa, não poderá receber o perdão de
Deus.
O advogado está preocupado com os seus interesses pessoais,
principalmente porque da absolvição do réu depende uma promoção
muito importante para a sua carreira.
Outro aspecto interessante de “A Confissão” é abordar, também, os
problemas do casamento sem comunicação; e ainda, a questão da
infidelidade e suas consequências.
O roteiro tem cenas de violência; e denuncia acordos corruptos no
ambiente do sistema jurídico.
Theresa Catharina de Góes Campos
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As Confissões de Schmidt
Drama existencialista atual, “As Confissões de Schmidt” (About
Schmidt – de Alexander Payne – EUA, 2002 – cor -124 min.) é uma
história realista para espectadores adultos na qual o personagem
principal (interpretado de forma admirável por Jack Nicholson) vai
sofrer mudanças fundamentais em sua vida...e, para surpresa sua,
enfrentará obstáculos pessoais e familiares criados por ele próprio.
“Tudo que sei é que devo aproveitar da melhor maneira o tempo que
me resta. A vida é curta. Você tem que apreciar o que tem enquanto
ainda tem...”
De fato, a aposentadoria esperada com tanta ansiedade (presumese...) chega sem que o indivíduo tenha se preparado, na área
intelectual, interiormente, espiritual e afetivamente. Casado há 42
anos, Warren Schmidt, aos 66 anos, vive em Omaha, Nebraska,
“O que você vai dizer quando parar, olhar pra trás e se perguntar:
Que diferença eu fiz?“
Indicado ao Oscar 2003 nas categorias de Melhor Ator e Melhor Atriz
Coadjuvante (a sempre excelente Kathy Bates aparece nua, diante de
Schmidt, em cena de banho apelativa!), o filme se destaca por sua
temática, direção, interpretação, fotografia (belos cenários,
paisagens onde a natureza se revela tranquila), trilha sonora,
produção e, de modo muito especial, pelo desfecho comovente.
Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Ator e Melhor Roteiro,
“É um filme humano e divertido sobre gente como a gente.” (O
Estado de S. Paulo)
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June Squibb, Hope Davis e Dermot Mulroney são os outros
coadjuvantes, nessa trama ao mesmo tempo engraçada e amarga,
com reflexões sobre a existência, os parentes e o tempo.
O roteiro, co-escrito pelo diretor Alexander Payne, foi inspirado na
obra homônima – “About Schmidt”– de Louis Begley. As cenas
cômicas são provocadas por situações, personagens e diálogos de
aparente absurdo, embora comuns. São os desencontros no dia-adia, as diferenças de personalidade.
A jornada de autodescoberta como ser humano inicia-se de repente,
fruto da solidão e da consciência de sua incomunicabilidade nas
relações mais próximas. Quando Schmidt vê sua rotina mudada,
sente-se silenciosamente desesperado, procurando um sentido para
a sua vida, forçado a entrar em processo de autoconhecimento,
reexaminando o passado, perplexo diante do presente, temeroso
pelas indagações do futuro.
Percebe, então, que, de olhos abertos, vivenciou uma condição de
cegueira profunda, sem ouvir/enxergar com profundidade à sua
volta. Experimenta a perda repentina da esposa Helen (cujas
qualidades não sabia apreciar) e, surpreso com a falta dessa
“estranha”, sente a necessidade traumática de se adaptar sem
demora.
Exerce sua capacidade para perdoar...à companheira e ao amigo, ao
tomar conhecimento de cartas de amor trocadas entre eles. Entregase ao pranto, às lágrimas sinceras de arrependimento por não ter
orientado sua vida de outra maneira.
“A viagem foi muito benéfica.” (...) “Acordei como um novo homem,
um homem transformado.”
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Entre outras coisas, Schmidt compreendeu a homenagem aos
desbravadores do Oeste, louvados por sua coragem e determinação à
entrada do Museu: “Os covardes, jamais começaram. Os corajosos
fizeram(a sua parte)...e foram pioneiros.”
O tributo a esses homens destemidos contribui para que ele sinta a
frustração por não lembrar, em sua vida, de realizações semelhantes.
O “fracasso” o deixa angustiado.
A cerimônia do casamento da filha (que ele tentou impedir) revela o
romantismo que sobrevive, apesar de tudo. “...o matrimônio como
uma nova estrada a ser percorrida pelo casal.” O ministro enfatiza a
lição da epístola de São Paulo: “O amor é paciente.” O pai do noivo
declara, em seu discurso, que se trata (obviamente...) de um dia
muito especial.
Ao voltar, solitário, para casa, Schmidt encontra uma carta a lhe falar
de alguém que pensa nele com gratidão, e pede por sua felicidade,
todos os dias, e lhe envia, de longe, um presente.
O abandono do egocentrismo significa a esperança, tanto para
Schmidt como para o próximo de todos nós: a salvação está em
alcançar o outro...numa atitude de disponibilidade solidária. E, por
incrível que pareça, não faltam pessoas em busca de nós!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Conterrâneos Velhos de Guerra
Com muita persistência e coragem patriótica na busca da verdade (de
fatos e boatos que precisam ser informados à sociedade brasileira),
“Conterrâneos Velhos de Guerra” (Brasil, 1990- 150'), com direção,
roteiro e produção de Vladimir Carvalho, é um filme que todo
cidadão deveria ver. No gênero documentário e vencedor do Prêmio
Margarida de Prata da CNBB -Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, tem uma linguagem emocional e emocionante. Como cinemadenúncia, conscientiza para a cidadania, denunciando a miséria dos
humildes construtores de Brasília!
No Festival de Brasília do Cinema Brasileiro recebeu os prêmios de
Melhor Filme (longa-metragem em 16mm) e Melhor Diretor, além do
Prêmio da Crítica e do Prêmio Jornal de Brasília (“pela importância
documental e cinematográfica”).
A fotografia em cor e p/b é de Walter Carvalho, Fernando Duarte e
outros.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Cop Land
Cop Land (Cop Land - EUA, 1991 - 102)
“Ninguém está acima da lei?” é o tema. Ação, suspense, violência,
com direção de James Mangold.
Tem, no seu elenco, a primeira grande atração para o público adulto:
Sylvester Stallone, Robert De Niro e Harvey Keitel. O enredo denuncia
o poder de policiais corruptos, diante da fraqueza e do silêncio
daqueles que desconfiam e/ou sabem dos crimes encobertos.
Mas é preciso, realmente, muita coragem para enfrentar, expor,
levar Justiça. Questões ético-morais sempre bem atuais.
Destaque: a Orquestra Filarmônica de Londres (trilha sonora).
Theresa Catharina de Góes Campos
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Copacabana
Comédia dramática urbana contemporânea e documental, “Copacabana”
(Brasil, 2001 - 90 min.) é o terceiro filme produzido e dirigido pela atriz
Carla Camurati, que também escreveu o roteiro. O filme custou R$2,7
milhões. Celebra o bairro mais famoso no Rio de Janeiro, que abriga o
maior número de pessoas acima de 50 anos de idade.
No elenco, estão: Marco Nanini (o protagonista), Laura Cardoso, Walderez
de Barros, Camila Amado, Ilka Soares, Renata Fronzi e Rogéria (esta,
interpretando ela mesma).
Os personagens, vivendo a sua história, contam igualmente o
desenvolvimento do local, a evolução sócio-político-econômica, os bailes
animados do Copacabana (1923-1946), as comemorações, os momentos de
alegria. Com realismo e poesia. O carnaval e a vida na praia, as cenas e
fotos recuperadas de arquivos sobre ações de revolucionários da época são
temas do filme e, ao mesmo tempo, cenário para os anos que levam os
personagens da infância à terceira idade e à morte. Humor, melancolia,
entusiasmo e saudade se alternam.
E aprendemos com esta obra da diretora Carla Camurati (como ela também
aprendeu) que o nome do bairro cantado em prosa e verso originou-se de
uma santa de feições e tradição indígenas, vinda de Copacabana, cidade
boliviana!
“A procissão que aparece no filme é autêntica. Filmamos no Santuário de
Nossa Senhora de Copacabana às margens do Lago Titicaca.”
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro, trilha sonora,
pesquisa.
(Recomendo assistir ao segundo filme de Carla Camurati, que custou R$350
mil, uma ópera filmada, engraçadíssima - “La Serva Padrona”, em que
vemos uma criada se mostrar inteligente, assertiva e realista, em seu
relacionamento com o patrão.)
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Cópia Fiel
(Copie Conforme), drama em coprodução - França/Itália/Irã, 2010,
1h46min., cor, livre. Direção: Abbas Kiarostami
Elenco: Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude Carrière,
Agathe Nathanson.
Produção: Angel Barbagallo, Charles Gillibert, Marin Karmitz,
Nathanaël Karmitz, Abbas Kiarostami
Direção de Fotografia: Luca Bigazzi
Direção de Arte: Ludovica Ferrario
Edição: Bahman Kiarostami
Indicado à Palma de Ouro e vencedor na categoria Melhor
Interpretação Feminina (prêmio concedido a Juliette Binoche), no
Festival de Cannes 2010.
O diretor iraniano já havia ganhado a Palma de Ouro em 1997, pelo
filme “Gosto de Cereja”.
Na história, um escritor britânico de meia-idade James Miller vai à
Itália para fazer uma palestra e receber um prêmio pelo seu mais
recente livro, “Copie Conforme”. Nessa ocasião, ele encontra uma
mulher francesa, dona de uma galeria de arte, que nos parece se
comportar de forma estranha. Juntos, eles viajam pela região e, num
pequeno vilarejo ao sudoeste de Toscana, começam a se descobrir
(ou redescobrir?).
O original é melhor que a cópia? Qual a diferença deste casal para
outros, juntos, há anos convivendo?
Apreciei bastante este filme, apesar de não ser divertido, nem suave
em seu desenrolar, mas até desagradável, em algumas cenas, ao
contemplarmos tanta infelicidade em pessoas que poderiam, por se
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constituírem uma família em potencial, chegar a conviver em
harmonia, conseguindo se relacionar de forma afetiva, desde que se
dispusessem a esse interagir.
“Concordo com você”, me escreveu Ana Falcão, quanto ao
julgamento de “Cópia Fiel”, embora seja um filme controvertido.
Gostei muito dos diálogos e também me agradou a intervenção da
dona do café e do rumo que o roteiro tomou a partir do encontro
com ela.
O diretor iraniano, também autor do roteiro, é um cineasta
inteligente, original e profundo na sua crítica da realidade, fruto da
observação dos personagens que escolhe, tanto os protagonistas
como os coadjuvantes, todos elementos que compõem uma situação
concreta. Aliás, já no teatro grego clássico, dos dramaturgos se exigia
que escrevessem peças com uma qualidade essencial - a “mimesis”,
assim refletindo, obrigatoriamente o que se via acontecer na
sociedade.
Eis alguns títulos dos filmes que mais se destacaram, entre as
produções de Kiarostami:
“E a Vida Continua” (1991); “Onde é a Casa do Meu Amigo?” (1987);
“Gosto de Cereja” (1997); “O Vento nos Levará” (1999); “Através das
Oliveiras” (1994); Dez (2002).
“Cópia Fiel”, uma realização que em tudo se mostra uma obra
europeia: no formato, nas circunstâncias, nos personagens e
diálogos, tudo tão diferente da filmografia do diretor. Temas, rosto e
corpo, alma e roupagem, os ambientes retratados, decididamente
não são os habituais...aqueles aos quais nos acostumamos a
contemplar, sem pressa, identificando os objetivos, os fatos e as
metáforas contidas nas repetições usuais.
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Nesta obra tão diferenciada, entre as criações de Kiarostami, o
cineasta exemplificou como os casamentos onde a ausência de uma
convivência se torna um “relacionamento” de estranhos (o destacado
como tema principal do filme), desgastando, pela amargura que se
instala, em pelo menos um cônjuge (no caso, a esposa, que se
apresenta visivelmente infeliz, revoltada, embora..., mesmo nervosa
e perturbada, em alguns momentos ela tente resgatar a atenção do
marido, sempre distante no pensamento - ausente como esposo e
pai). Ele não pensa em aproximação, pois está preocupado em
cumprir seus compromissos individuais, com hora marcada para
evitar atrasos.
Interpretemos as atitudes do filho adolescente aborrecente (expressa
enfado e frieza cruéis, provavelmente repetindo, imitando o
comportamento habitual do pai): trata a mãe com indiferença visível,
sem caminhar a seu lado (sempre atrás, distante como o pai), tão
desinteressado como se comportara naquela ocasião da
conferência... Ao pai, o jovem se refere com palavras que manifestam
uma crítica aos sentimentos da mãe, como “o cara que você ama”,
sem procurar entender que a mãe jamais havia desistido, na espera e
busca de um dia trazer o marido a lhes mostrar afeto, de volta ao
convívio deles.
No sonho do encontro entre uma mulher e o homem amado, eis uma
história comum, que poderia acontecer com qualquer um de nós. Em
qualquer lugar. Ou a recuperação aconteceria em um local especial,
onde o tempo voltaria, pela recordação, a ter a mensagem de amor
recuperada no seu pleno significado. Qual seria o desfecho, no sonho
e na vida de cada um?
Theresa Catharina de Góes Campos

154

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

Corações Apaixonados
História atual, realista e romântica, “Corações apaixonados” (Playing
by heart - EUA, 1999 - de Willard Carroll) tem como protagonistas:
Sean Connery, Gena Rowlands, Dennis Quaid, Gillian Anderson,
Madeleine Stowe, Ryan Philippe.
Como diz o título, os dramas vividos pelos personagens estão em seu
coração - tanto os problemas como as soluções. As situações falam
de temas modernos, sempre buscando uma definição para o amor,
inclusive nas suas dificuldades.
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro, fotografia,
montagem, trilha sonora; apresentação dos créditos iniciais e finais.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Corcunda de Nôtre-Dame
A obra-prima de Victor Hugo (autor francês que se tornou um
clássico da literatura universal, célebre por “Os Miseráveis” e
inúmeros outros romances) em desenho animado para todas as
idades!
Em alguns momentos, chegamos a duvidar: seriam fotografias - e
não, fotogramas - das ruas de Paris, da Catedral e de seus vitrais
maravilhosos? Que perfeição nos desenhos!
É o filme dos estúdios Walt Disney que mais me sensibilizou e, assim,
ficou sendo o meu desenho animado preferido. O roteiro enfatiza
valores ético-morais: as virtudes da bondade, do amor, do
desprendimento. Denuncia, igualmente, os preconceitos contra os
estrangeiros, os deficientes; as risadas como instrumentos de
insensibilidade e as brincadeiras cruéis.
Vale a pena repetir esta obra cinematográfica muitas e muitas vezes.
Faz-nos mais sensíveis, mais conscientes dos problemas humanos
mais importantes em nossos tempos violentos, insensíveis. Atingindo
o âmago de nossas emoções, o Corcunda de Nôtre-Dame e
Esmeralda podem nos tornar pessoas melhores.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Corpos em Movimento
Parábola contemporânea sobre relacionamentos, “Corpos em
Movimento” (Bodies, Rest and Motion - EUA, 1993) tem uma
linguagem direta, fácil de ser entendida, inclusive porque seus
personagens são nossos conhecidos...
Seu grande mérito está na identificação do problema e,
principalmente, no direcionamento para as soluções.
As pessoas jamais devem ser tratadas como lixo; liberdade não
significa direito a magoar; o amor faz diferença; é bom não chegar
tarde demais...
Theresa Catharina de Góes Campos
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Um Cotidiano Perdido no Tempo
A evolução artística, em seu caminhar histórico, tem demonstrado,
desde as pinturas rupestres da Pré-História, que a permanência das
manifestações culturais entre os homens não se explica pela
sofisticação ou por modismos, nem por sensacionalismo, e sim, por
suas características essencialmente universais, ainda que sob a
aparência de realidade local.
Os versos de “Antígona” em que Sófocles expressou a fidelidade à
consciência, ao invés da submissão a leis injustas, continuam a
ressoar no coração dos espectadores contemporâneos, a despeito da
distância em que nos encontramos da Antiguidade Clássica Ocidental.
A mitologia greco-romana falava da morte através das Três Parcas –
as deusas Cloto, Láquesis e Átropos, que fiavam, dobravam e
cortavam o fio da vida. As lendas e fábulas populares, de épocas
distantes, sobreviveram porque traduzem anseios, medos e crenças
comuns.
Daí acreditarmos na simplicidade, na singeleza de “UM COTIDIANO
PERDIDO NO TEMPO”, de Nirton Venancio (Brasil, 1988 - 35mm - cor
- 13 min. ficção), porque estamos diante de um filme realizado com
autenticidade, fruto de uma empatia que produz o milagre tão
necessário da comunicação entre as gerações.
Recomendamos com louvor especial esse curta-metragem,Tatu de
Ouro da XVII Jornada Internacional de Cinema da Bahia e Menção
Honrosa da Organização Católica Internacional de Cinema (OCIC) –
além de ter levado o Tatu de Bronze na categoria de melhor
fotografia (Ronaldo Nunes). Na 11ª. Jornada de Cinema e Vídeo do
Maranhão, em novembro do mesmo ano (1988), também obteve o
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Troféu Guarnicê como melhor curta-metragem e, de novo, mereceu
a Menção Honrosa da OCIC.
Consideramos que se trata de uma obra para ser vista mais de uma
vez, analisada e debatida por todas as faixas etárias, enfim, de
interesse para o público em geral, pois aborda uma temática que se
torna cada dia mais atual: o isolamento a que ficam relegadas as
pessoas idosas, nesta sociedade tecnológica e da comunicação de
massa, cada vez mais empobrecida nas áreas afetivo-sentimentais.
Um filme humano, caridoso e carinhoso, solidário; é constatação,
denúncia e arte cumprindo o seu papel como expressão e comentário
da vida, nos seus fundamentos e aspectos mais pungentes, com as
dificuldades implícitas às circunstâncias, a impedirem uma qualidade
desejável - possível - da existência, mesmo em idade avançada.
É preciso que façamos, humildemente, o mesmo percurso que
NIRTON VENANCIO empreendeu, corajosamente e com uma ternura
imensa, ao se debruçar sobre a rotina de três senhoras que viveram
os seus ciclos biológicos e cumpriram tarefas úteis para os que lhes
eram próximos; na última fase de sua vida se encontram, afinal,
diante de uma realidade que não conheciam e para a qual ninguém
pode estar suficientemente preparado: a solidão da velhice, ainda
quando saudável e dispondo de certo conforto.... Embora o cenário,
as roupas e as falas tragam a identificação temporal, não devemos
ignorar que, na fidelidade à história de três mulheres (com 91, 88 e
86 anos), habitantes de Cratéus, Ceará, compreendemos um drama
que vai além do Nordeste e até do Brasil, pois sabemos que a
longevidade conquistada nos países chamados desenvolvidos vem
enfrentando a angústia silenciosa provocada pela separação da
família, dos amigos e colegas de trabalho. Alcançada essa última
etapa, o que seria a alegria de um possível descanso parece ter se
transformado em tristeza nem sempre disfarçada, considerando-se
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que as paredes resistentes de uma casa não oferecem aquela
proteção tranquila proporcionada pela presença e pelo carinho dos
entes queridos cada vez mais distantes e ausentes. Como substitutos
pobres de conteúdo humano real – no sentido de que não podem
preencher o vazio causado pela ausência das relações interpessoais
face a face, lado a lado – há os meios de comunicação tecnológicos,
como o rádio e a TV; entretanto, as três espectadoras idosas, apesar
de recorrerem a essas tecnologias como distração (sim,
entretenimento, mas não, intercâmbio de ideias, ou troca de
confidências, opiniões ou experiências...), não parecem
entusiasmadas ou envolvidas, com prazer idêntico ao que lhes davam
as tarefas do seu cotidiano do passado. Daí a importância das
recordações e cartas, que funcionam como elementos essenciais de
ligação entre o ontem – com tantas lembranças, tantos afazeres! - e o
presente, a se arrastar silencioso (um silêncio que grita para dentro,
mais forte que os ruídos e as palavras repetidas no rádio e na
televisão...) e sem rumo. Os familiares e amigos, ainda que mais
visíveis no passado, representam uma promessa de esperança sem a
qual o dia que amanhece e termina seria um acontecimento absurdo,
indigno de ser vivido porque já iniciado com as marcas solitárias da
velhice.
Ah, louvemos e agradeçamos ao cineasta, por nos ter colocado
diante de suas imagens sonoras e coloridas, produto de tanta
sensibilidade, em meio à violência intelectual e espiritual em que
vivemos, muitas vezes soterrados a ponto de só nos importarmos
com as nossas necessidades individuais agora, neste instante, sem ao
menos procurarmos visualizar o momento seguinte, a próxima etapa,
o despontar do amanhã.
Educador de gerações, o cineasta cumpre a sua missão civilizadora através
da mensagem cinematográfica – e foi isto que NIRTON VENANCIO fez: com
160

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema
os olhos perscrutadores da câmera, olhou a imagem disponível (que muitos
outros não viram!) com profundidade, disposto a revelá-la. Cobrou um
espaço em nossa vida para essa imagem da velhice despojada de fascínio
comercial, desglamourizada, e expôs, de forma despojada mas nem por isso
menos convincente, a tragédia universal de uma solidão desnecessária...
A obra de NIRTON VENANCIO tem o potencial de iniciar um processo de
conscientização... cabe a nós aceitarmos o desafio e darmos a nossa
contribuição individual, em nosso cotidiano egoisticamente infantil, para
uma comunicação melhor com a Terceira Idade. Inspiremo-nos o quanto
antes nas civilizações orientais, que respeitam e veneram a sabedoria dos
idosos, tradicionalmente procurando aprender com a sua experiência,
ouvindo suas palavras, integrando-os à comunidade e ao seu processo
evolutivo. Aliás, “UM COTIDIANO PERDIDO NO TEMPO” tem, como um de
seus méritos, esse potencial de provocar debates que se fazem urgentes,
aqui no Brasil, sobre a situação desesperadora da velhice desamparada,
vivendo um drama diário muito mais doloroso que o isolamento das três
senhoras protagonistas do filme.
A proximidade com a Idade de Ouro trará benefícios mútuos; contudo, para
sermos sinceros, devemos admitir que, para nós, significará muito mais: o
que aprendermos com os idosos ainda poderá transformar o nosso dia-adia, pois o tempo parece estar a nosso favor... Não deixemos passar a
oportunidade!
Que o curta-metragem de NIRTON VENANCIO toque de modo especial (e
permanente) a nossa mente e o nosso coração. Que “UM COTIDIANO
PERDIDO NO TEMPO” abra um espaço necessário em nossa vida tão
atribulada e apressada, até insensível, de modo que possamos enriquecê-la,
SENSIBILIZÁ-LA, com a presença dos que nos antecederam no tempo.

Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília, 22/5/1989
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Crime Verdadeiro
Dirigido e protagonizado por Clint Eastwood, “Crime Verdadeiro”
(True Crime - EUA, 1999 –128’) é drama atual sobre jornalista
beberrão e mulherengo que, apesar de seus problemas pessoais
(como esposo e pai) e profissionais, decide lutar para salvar da morte
um homem que seria injustamente condenado.
Estão no elenco, também: Isaiah Washington, Denis Leary, Diane
Venora, James Woods, Frances Fisher e Lucy Alexis Liu.
Violência, linguagem chula, ação e suspense.
Destacam-se: o coadjuvante James Woods; as cenas na redação do
jornal e no presídio, especialmente as relacionadas à execução da
pena de morte.
A tragédia dos condenados a pagar com a vida os crimes que
cometeram, assim como os erros judiciais que penalizam inocentes
são temas que exigem uma reflexão constante – e mais do que
urgente!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Cyrano
Dramatização romântica sobre as duas realidades/faces do amor: a
atração física e o entusiasmo provocado pelas palavras que
expressam a paixão,
“Cyrano” (Cyrano de Bergerac – França, 1990 – de Jean-Paul
Rappeneau – 138 min.) é uma versão cinematográfica, com Gérard
Dépardieu no papel – título, bem fiel ao texto poético da peça teatral
escrita por Edmond Rostand.
Integram o elenco, também: Jacques Weber e Vincent Perez.
“Espadachim destemido que tem nariz descomunal ama
secretamente a bela Roxanne. Tímido perante sua amada, ele
escreve belos versos para ajudar um amigo na conquista.”
Vencedor de 10 prêmios César, ainda ganhou o Oscar de Figurinos e
recebeu a premiação de Melhor Ator no Festival de Cannes.
Em um contexto cruel: a guerra, a fome, as vinganças pessoais -presenciamos a dedicação de Cyrano à sua amada, bem como o
ciúme de Christiano.
“Em meu peito, o amor canta alvorada.” (...)
“Alguém que amo vai à guerra.” (...)
“Todos temos uma ferida.” (...)
“Abençoado seja este momento em que vieste.” (...)
“...a vossa alma a mim me revelou.”
Acompanhando os dramas dos protagonistas, comprovamos que, de
fato, nas relações pessoais, sobretudo as afetivas, a sinceridade é
condição essencial.
Theresa Catharina de Góes Campos
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De Bem com a Vida
Drama de situações familiares, sociais, existencialistas, “De Bem com
a vida” (Unhook the stars - EUA/França, 1996 - 90 min.- com direção
e roteiro de Nick Cassavetes) é sentimental, mas inserido em
circunstâncias realistas. Os personagens estão em nosso cotidiano,
em nossa vizinhança, às vezes em nossa casa...
Uma viúva enfrenta a solidão, procurando tomar decisões para
mudar a sua vida, quando os filhos vão morar longe. A vizinha lhe
pede ajuda, para cuidar de seu garoto de seis anos, enquanto ela
trabalha.
Destaque para: direção, interpretação (elenco de primeira qualidadeGena Rowlands, Marisa Tomei e Gérard Dépardieu) e temática.
A protagonista aprende (e nos ensina) que, para viver melhor, precisa
compreender a si mesma, antes de compreender os outros. E aceitar
a vida, plena de surpresas, dolorosas e alegres!
Theresa Catharina de Góes Campos
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De Caso com o Acaso
Drama romântico, “De caso com o acaso” (Sliding Doors - EUA - 1998
- 99 min.) foi escrito e dirigido por Peter Howitt, com produção de
Sydney Pollack.
Inteiramente filmado em Londres, com Gwyneth Paltrow, John
Hannah, John Lynch e Jeanne Tripplehorn, o roteiro aborda, em
linguagem comercial, questões existenciais em contextos
contemporâneos, sentimentais e profissionais, como amizade, amor;
fidelidade versus traição; mulher executiva trabalhando para
sustentar namorado escritor; desemprego e subempregos;
reconstituição da vida afetiva; e, sobretudo, a questão da confiança,
nos outros e em nós mesmos.
Destaques: a fotografia e as possibilidades alternativas oferecidas
pelo roteiro, proporcionando um script de opções distintas, buscando
uma certa criatividade e ampliando a composição dos personagens e
das situações.
As circunstâncias favorecem escolhas de atitudes. As palavras nem
sempre são verdadeiras...pois falar a verdade demanda não apenas
sinceridade, mas uma decisão de coragem.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Denise Está Chamando
Comédia dramática especial para os dias de hoje, é como um um
espelho que revela, em profundidade, a tragédia da
incomunicabilidade humana, provocada pela acomodação
existencial, num processo de tácita aceitação da informática como
instrumento único de interação pessoal.
O duelo da máquina “inteligente” versus a inteligência das emoções
(assim como dos sentimentos), num contexto que deveria significar
uma abertura para outros seres humanos, uma disponibilidade para
o próximo, portanto, para a convivência...
A solução existe: entretanto, a decisão de escolher atitudes
diferentes precisará ser uma iniciativa de nossa parte! Uma escolha
consciente, de cada um, objetivando uma qualidade de humanização
para toda a sociedade.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Despertar de Uma Paixão (The Painted Veil)
EUA– China /2006
Duração – 125 minutos
Direção – John Curran
Roteiro – Ron Nuswaner, baseado no romance Véu
Pintado, de H. Sommerset MaughamProdução – Edward Norton,
Naomi Watts e Anthony Bernard
Música – Alexandre Desplat
Fotografia – Stuart Dryburgh
Editor –Alexandre de Franceschi
Elenco – Naomi Watts (Kitty Fane), Edward Norton (Walter Fane),
Liev Schreiber (Charlie Towsend), Toby Jones (Waddington), Diana
Rigg (Madre Superiora), Bin Li (Te Ming), Anthony Wong Chau Sang
(Coronel Yu), Alan David (Mr. Garstin), Juliet Howland (Dorothy
Towsend) e Luky Voller (Mrs. Garstin).
História comovente de paixão, infidelidade e amor, contada em
ambientes contrastantes (festas da alta sociedade, em Londres e
Shanghai, em oposição às aldeias chinesas atingidas por epidemia de
cólera), ao som de belíssima trilha sonora e algumas cenas de
fotografia deslumbrante. Gostei muito de “O despertar de uma
paixão”, apesar do final não ser o que o meu coração pedia.
Destaco, também, a produção, direção e interpretação; a
reconstituição de época, a direção de arte, cenografia; adereços,
figurinos e maquiagem. E ainda: os temas e os diálogos.
Julguei ser o filme uma narrativa realista, dramática, sem deixar de,
por outro lado, tratar do amor, em suas facetas (seus estágios?) de
paixão e romance.
Encontrei no roteiro outros elementos atraentes para o público:
ação, clima de perigo e suspense emocional; choque de culturas;
paisagens e situações incomuns.
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Finalmente, concluí que eu gostei muito de “O despertar de uma
paixão”, inclusive porque analisei o filme, também, por critérios e
valores de meu coração, comovida, sensibilizada pelo drama do casal
protagonista.
Sem julgar unicamente pelos critérios exigentes, utilizados pelo
colega jornalista e escritor Reynaldo Domingos Ferreira,
fundamentado em seus conhecimentos e na sua experiência pessoal
de dramaturgo, diretor e crítico, literário e de artes cênicas.
Emocionei-me, portanto, com a humanidade dos personagens,
frágeis e fortes ao mesmo tempo, aperfeiçoados pelo sofrimento,
amadurecidos no encontro com o próximo.
Gravei em minha mente aquele diálogo que responde à pergunta de
Kitty, bastante ofensiva ao anfitrião:
— O que ela vê em você?
— Por que não pergunta a ela? (retruca, sorrindo, o inglês amigo do
casal)
E a resposta procurada vai ser enunciada com um sorriso:
— Porque ele é um homem bom.
Fiquei convencida de que o reencontro, a aproximação sentimental e
física dos personagens principais revelou o crescimento dos dois,
como casal e como seres humanos de personalidades distintas, com
diferentes experiências de vida: a mudança de comportamento, não
apenas da esposa fútil que se transforma pelo amor, após ter sido
obrigada a refletir sobre as suas atitudes indefensáveis e reconhecer
a sua quase inutilidade. O marido ultrapassou seu orgulho ferido, a
mágoa pela infidelidade, que o motivou, ultrajado e magoado, a dizer
à mulher que se envergonhava de tê-la amado um dia.
Na verdade, penso que foi somente quando ele perdoou, que sentiu
um sentimento novo - passou daquela paixão inicial (insensata,
porque sabia não ser correspondido e casou assim mesmo), ao amor
consciente, adulto e realista.
168

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

Aos que acusam o filme porque seria melodramático, rebato
afirmando que até um melodrama pode ser uma excelente história.
Principalmente porque, para muitas pessoas, entre as quais me
incluo, a vida é melodramática.
As palavras de Kitty, já assumindo uma nova postura como ser
humano, encerram “O despertar de uma paixão”, demonstrando,
com firmeza, não mais acreditar nas mentiras de um conquistador
irresponsável.
Inesquecíveis, porém, foram as observações da Madre Superiora:
— Quando o dever está unido à paixão, a pessoa é realmente
“abençoada”.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo, 26 de julho de 2007
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Destinos Cruzados
Drama romântico sobre casamento, fidelidade, confiança e a perda
de um ente querido, “Destinos cruzados” (Randon Hearts - EUA, 1999
- Sydney Pollack-133 min.) tem como protagonistas Harrison Ford e
Kristin Scott Thomas. Ele é o sargento Dutch Van Den Broeck, da
Corregedoria do Departamento de Polícia de Washington, D.C.; ela,
Kay Chandler, congressista de New Hampshire em campanha de
reeleição.
Suas vidas parecem organizadas, sem surpresas, longe de sustos ou
desconfianças no ambiente familiar. Quando um acidente aéreo
revela que seus cônjuges eram infiéis e viajavam lado a lado, tinham
chaves idênticas e, na lista de passageiros, estavam sob o nome de
Sr. e Sra. Chandler, o policial e a deputada reagem bem diferente.
Essa trama, inspirada em fatos reais, demonstra como é difícil
conhecermos em profundidade até mesmo aqueles com quem
convivemos na intimidade. (Saint-Exupéry escreveu: “Na morte de
um homem, um mundo desconhecido está morrendo.”) Enfatiza a
diversidade de sentimentos e reações, sobretudo o sofrimento
causado pela traição no contexto matrimonial.
O policial não aceita que tenha sido enganado, pois no seu trabalho,
sua função é investigar, desconfiar, interpretar. Ele amava a esposa e
afirma, sem titubear: “Eu era muito feliz”. A parlamentar conclui
sobre o seu relacionamento conjugal: “Não éramos infelizes”. Diante
do desespero do viúvo, que passa a procurar razões para a
infidelidade da esposa, ela diz: “Não há uma razão”. Sua atitude,
mesmo reconhecendo ter sido ludibriada como esposa e mulher, é de
sobrevivência: está determinada a esquecer, a não pensar mais no
passado, explicando que, se não fizerem isso, continuarão a ser
quatro pessoas...
170

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

No elenco, também estão: Bonnie Hunt e Peter Coyote.
Destaques dessa versão cinematográfica de romance de Warren
Adler: o enredo, a interpretação dos atores principais; a fotografia; os
personagens do policial e da parlamentar; a questão da
representação dos eleitores, da campanha eleitoral (arrecadação de
fundos, discursos e anúncios publicitários; a família, o trabalho, a
equipe de auxiliares e colaboradores); a imagem pessoal e o
relacionamento com a imprensa.
Podemos dizer que o filme confirma:todo casamento deve envolver
esforço diário para que a convivência se mostre satisfatória para
ambos os cônjuges, inclusive no decorrer dos anos.Contudo, as
pessoas são diferentes,sobretudo em suas percepções e
aspirações...e mudam, às vezes, com o passar do tempo. Palavras e
atos nem sempre dizem a mesma coisa. E a imagem social
frequentemente se dissocia da familiar.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Dez
“Se você se ama, pode amar outra pessoa.”
O drama das mulheres iranianas, com algumas semelhanças
universais, é apresentado em “Dez” (Irã/França – 2002 – de
AbbasKiarostami - 94 min – p/b – 35mm), com a rotina
daprotagonista que, sendo profissional e mãe de um filho, vive por
amor um segundo casamento. Ela dirige o própriocarro, organiza
seus horários de trabalho, levando e trazendo o garoto insolente,
machista como o pai, que tem o privilégio de ser conduzido pela mãe
mas, no entanto, em nenhum momento lhe dáqualquer
demonstração de carinho. Nem mesmo quando ela lhe pede,
carinhosamente, um beijo...
“Não me casei de novo só para te dar um bom pai. Ele é um bom
companheiro para mim. (...) Mas você nem olha para ele.”
“Dez sequências na vida emocional de 6 (seis) mulherese os desafios
com que elas se deparam num momento particular de suas vidas.”
Os principais intérpretes são: Mania AkbarieAminMaher, sob a
direção do mesmo diretor de “Gosto de cereja “, “A vida” e “A vida e
nada mais”.
“Você fala demais. (...) Você nunca vai aprender a conversar.”
O menino se queixa, reclama, exige, como se fosse um adulto e
superior a “motorista”.No tom de voz, nas críticas que se sucedem e
multiplicam, age como se aquela mulher lhe pertencesse, lhe fosse
subordinada. Trata a mãe como alguém destinado a lhe satisfazer.
Não quer ficar com ela. Prefere ir para a casa da avó.
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E como critica a mãe! De forma irritante, desrespeitosa. Reclama
sobre o atraso dela, que estava trabalhando. Diz que ligou “mil
vezes” para casa e a empregada falou que a mãe não tinha chegado.
“Por que não abasteceu o veículo?”
O crítico Sérgio Rizzo, colaborador do jornalFolha de S. Paulo,
escreveu: “Dá vontade de bater no menino.”
Tive reação idêntica! (Isso apesar da aparência física da criança, que
se parece bastante com o galã norte-americano George Clooney...) O
garoto se mostra abusado nas atitudes e palavras. Jamais diz “por
favor “, nem “obrigado”! E conta à mãe sobre os canais de sexo, aos
quais seu pai assiste sozinho à noite, bloqueando o acesso do filho a
esses programas para adultos.
“As leis apodrecidas de nossa sociedade não dão direitos às
mulheres! (...) Para conseguir um divórcio, a mulher tem de falar que
apanha do marido ou que ele usa drogas!”
Quando uma das irmãs da motorista começa a chorar, elaadmoesta:
“Você é fraca, muito fraca! Por que ser dependente de um homem?
(...) Por que sua vida e sua ruína devem depender de uma pessoa só?
(...) Nós, mulheres, somos muito dependentes. Não nos amamos.”
(...)
“Querida, não se vive sem perder! Viemos ao mundo para isso!
Perder e ganhar! Ganhar e perder!
(...) Sei que é difícil perder. Muito difícil.”
A personagem principal vai a diversos lugares, cumprindo obrigações
regulares, familiares, dialogando com as personagens femininas que
entram emseu veículo. Enfim, realizando tarefas cotidianas, esforça173
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se por dialogar, conhecer e compreender, se expressar e se
manifestar.
“Hoje em dia, as crianças acusam os pais de tudo.”
O ex-marido mal se dirige a ela, nos momentos em que se encontram
quando a mãe vai apanhar o filho na residência do pai. Mal responde
à ex-esposa, quando esta procura saber qual deve ser o horário em
que deve levar a criança de volta. A mãe procura organizar,
providenciar o roteiro do filho cheio de vontades e caprichos, um
garoto que não se envergonha de manifestar suas opiniões sobre os
“defeitos” da jovem “motorista” como dona de casa e mulher.
O garoto acha que sabe tudo, conhece tudo. Não tem limites com as
palavras usadas contra a mãe.Compreende-se que é um privilegiado:
não passa necessidades materiais, entretanto, demonstra claramente
considerar monótona a sua vida. Nada parece entusiasmá-lo.Uma
companhia bem desagradável!
“Quantos menos laços você tiver, melhor você vive.”
Talvez por ser fotógrafa, a mãe observa melhor; registra a realidade,
enfoca as maiores dificuldades femininas, revela uma compreensão
maior da tragédia experimentada por mulheres que dependem
material e sentimentalmente de outra pessoa.Ela expõe o drama,
conversando sobre essa profunda dependência emocional, que
cerceia uma possibilidade de crescimento, limita o potencial, impede
o amadurecimento individual. Oferece carona a uma velhinha.
Depois, a uma prostituta, que não se acanha de falar sobre sexo.
Escuta o que têm a dizer. Fala o que pensa.
“Acha que seu marido é fiel e só ama você? (...) Você se prende
demais a seu marido.”
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Se o roteiro pode ser acusado de repetitivo, também é verdade que
essa repetição denuncia uma realidade que não deveria ser ignorada
por mais tempo.
“Quando crianças, somos dependentes da mamãe e do papai.
Depois, do nosso marido e de nosso filho.”
Apesar de proclamar a independência feminina, a mãe fica pedindo
um beijo ao filho, no carro...
Uma jovem mulher, que foi orar num templo, também aceita a
carona da fotógrafa.
“Eu não acreditava. De qualquer forma, quando venho rezar, eu me
acalmo.”
Ela ainda não se tranquilizou de todo porque não conseguiu realizar
seu “pequeno desejo”: casar-se.
Segundo confidencia, seu amor “está cheio de contradições”.Ele
gosta de outra pessoa. Pensa em outra mulher.
A motorista também lhe confessa: “Agora tudo que faço é rezar.”
A moça solteira complementa: “Antes, eu achava rezar uma atitude
ridícula.”
Os dez episódios que compõem o roteiro do filme são
melancolicamente realistas e atuais. Os destaques: a direção,
interpretação e montagem; os diálogos, temas e personagens; o
roteiro; a trilha sonora; a solidariedade feminina.
A mãe diz ao filho:
“Não grite!”
E ele responde imediatamente: “Gosto de gritar!”
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Quando a mãe vai apanhar o menino na casa do ex-marido, logo que
entra no automóvel o garoto exige, iniciando o último “diálogo “do
roteiro, que encerra o filme:
“— Quero ir para a casa da vovó.” (Uma das irmãs da “motorista”
jáse queixara do sobrinho ter tratado mal a avó, durante as férias...)
— Está bem. (responde a mãe “moderna”, que se considera
independente, emancipada)
Será um círculo vicioso? Um túnel sem saída? Claro que não!
Precisamos aprender com a vida – a nossa e a do próximo. Etodo
aprendizado conduza uma transformação íntima que vai se
manifestar externamente.
“Dez” éuma lição, ministrada pelo cineasta e acessível a todos nós.
Theresa Catharina de Góes Campos
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10 Coisas que Eu Odeio em Você
Comédia romântica juvenil, “10 Coisas que eu odeio em você” (Ten
things I hate about you - EUA, 1999 - 123 min.), dirigida por Gil
Junger, tem alguns elementos do enredo que lembram “A megera
domada”, de William Shakespeare, ao contar a história de duas irmãs
bem diferentes, numa família em que a mais nova depende da garota
mais velha para começar sua vida sentimental.
São duas estudantes com comportamentos opostos na família e na
escola. O pai, um médico preocupado, que exerce disciplina
exagerada, lembrando às filhas que tem pacientes grávidas jovens
demais, proíbe a caçula de namorar enquanto a primogênita não
arranjar um namorado...
Entre os temas abordados, estão: problemas escolares (professor,
alunos, orientadora) apresentados com exagero, mas com aspectos
verdadeiros; a dificuldade para uma aluna mais amadurecida,
inteligente, capaz de pensar por si mesma, manifestar suas ideias
sem que seja prejudicada. E os comentários, difundidos como se
fossem realidade, saem de boca em boca, aumentados, distorcidos.
Algumas situações e personagens resultam em caricaturas,
entretanto, vale a pena observarmos a discussão de valores e antivalores que provocam, sobretudo porque encontramos isso nos
ambientes estudantis, familiares e sociais. De fato, a preocupação
com dinheiro, namoro, sucesso entre os colegas - mais do que o
estudo - existem. A formação da personalidade dos jovens envolve
um processo de conflitos, alegrias e tristezas, decepções e vitórias. O
equilíbrio para aproveitar sua idade não chega sem reflexão.
Destaque: as tomadas aéreas que apresentam os créditos finais.
177

Theresa Catharina de Góes Campos

Theresa Catharina de Góes Campos

178

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

Dirigindo no Escuro
A comédia dramática urbana, contemporânea, ambientada no meio
artístico, “Dirigindo no Escuro” (Hollywood Ending - EUA , 2002 - COR,
35 MM. , DOLBY, 112MIN.), Seleção Oficial Cannes 2002, é dirigida,
escrita e protagonizada por Woody Allen.
“Ele tem Nova York nas veias.”
(...) “O cinema é uma amante ciumenta.”
Embora tenha personagens caricaturais, o roteiro apresenta
situações realistas e atuais, no contexto urbano e cinematográfico de
países ricos, expondo ao ridículo a indústria de Hollywood
(produtores, diretores, agentes, técnicos e artistas).
“Ele é o pior inimigo de si mesmo.”
(...) “É um caso tipicamente psicológico.”
(...) “Você tem fama de louco. Desta vez, veio a calhar.”
(...) “Não é fácil encarar três horas de adulação.”
O público vê-se na posição privilegiada de participar, assistindo ao
filme, da rotina de filmagem. Acompanhamos até algumas atrizes
que buscam a fama rápida, as oportunidades sonhadas, se
oferecendo sexualmente ao diretor.
E comprovamos que, de fato, todos nós, dentro ou fora dos estúdios,
nos comportamos como seres humanos: frágeis, vulneráveis, egoístas
e com um certo grau de cegueira... Uma cegueira psicológica, afetiva,
existencialista.
Algumas atrizes buscam a fama rápida, as oportunidades sonhadas,
se oferecendo sexualmente.
“O amadurecimento genuíno é lento.”
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(...) “Não estou nervoso. Estou tenso!”
(...) “Sou um narcisista artístico.”
(...) “- Acordei sem enxergar nada! Estou cego!
- Ninguém sabe! (...) Vai dirigir este filme e fazer dele um sucesso
comercial.”
Os problemas do diretor não são apenas no estúdio e com os
executivos. Nem com a sua cegueira súbita, desconhecida por quase
todos. Ele não fala com o filho adulto há anos. Quando tentam
conversar, visando reatar o relacionamento familiar, o jovem diz que
aprendeu a se drogar com o pai, que recorria o tempo todo a
remédios, estimulantes e pílulas as mais variadas. O diretor de
cinema quer uma vida tradicional para seu filho rebelde:
“Ele teria uma família e eu faria parte dela.”
Hipocondríaco, com tendência à depressão, o diretor que precisa
reerguer a sua carreira não esconde a mágoa porque a esposa o
trocou por outro homem. Volta e meia, reclama, grita a sua
decepção. Confessa não entender as razões da separação.
“Três é uma multidão.”
(...) “Aonde vão os casamentos?”
(...) “Fazíamos sexo. E sexo é melhor que papo! O papo é para chegar
ao sexo!”
(...) “O coração é imprevisível. Não é como o banco nem o fígado...”
Téa Leoni, George Hamilton, Treat Williams, Mark Rydell e Barney
Cheng integram o elenco de "Dirigindo no Escuro", produzido pela
DreamWorks (estúdio de Steven Spielberg).
(...) “Agora eu sei por que os canadenses não cometem crimes...”
(Para entender essa referência, ver "Tiros em Columbine".)
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Destaques: direção, interpretação, roteiro; a questão do
profissionalismo versus os interesses financeiros, abordada com
humor inteligente; a trilha sonora, cenografia e montagem.
“— Estou enxergando! Você está linda! - exclama, entusiasmado, o
diretor Val (Woody Allen), elogiando a ex-esposa (Téa Leoni).
— É assim que a pessoa vê, depois que ficou cega por um período!”
(...) “"Você está tão linda! Todo marido devia ficar cego durante uns
tempos...”
A impertinência da jornalista que vai cobrir as filmagens provoca
desconfiança.
“Cuidado com ela. Andréa é mortal.”
As questões afetivas também refletem atitudes freqüentes na
sociedade atual. Os diálogos levam ao riso, fazem pensar, divertem.
“— Voltou a se apaixonar por seu ex-marido?
— Acho que nunca deixei de amá-lo.”
Eis aí um tema recorrente nos filmes de Woody Allen - os casamentos
que foram desfeitos quando estavam em crise. Depois, a atração que
levou os casais a se unirem volta a se manifestar. Não teria sido
melhor, ao invés de recorrerem à separação, solucionarem os
problemas juntos, encarando as dificuldades comuns com paciência e
amor?
No clima de humor do roteiro de “Dirigindo no Escuro”, os traumas
do próximo - por mais trágicos que sejam -como na vida real, nem
sempre são levados a sério.
“Não se preocupe. Vou melhorar meu papo furado.”
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O tema do diretor "difícil" no relacionamento com os atores e a
equipe técnica revela, igualmente, o contexto de interesses que
provoca discussões porque os objetivos se chocam. Os produtores, os
agentes pensam exclusivamente nos lucros possíveis, daí o conflito
com aqueles que visam à realização artística.
“Nada faz sentido!”
(...) “Incoerência? Ótimo! Era isso que eu queria...”
(...) “Não podemos julgar um filme pelos copiões. As cenas não estão
montadas!”
Ainda que os críticos e o público, na história abordada, tenham
falado horrores, nem tudo está perdido, ou melhor, outras opiniões
salvarão o diretor estressado.
— Os franceses adoraram o seu filme. Dizem que você é um gênio,
não um idiota, um gênio!
—Graças a Deus os franceses existem.”
“Dirigindo no escuro”: nas dificuldades das relações humanas, mas
também, confiando nas suas possibilidades, a interação profissional
consegue produzir uma obra criativa, capaz de vencer, na sua
realização e no seu diálogo com o público, os momentos de cegueira
de nossa vida.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Dois Córregos
Esbanjando uma belíssima fotografia e muita sensibilidade, “Dois
Córregos” (Brasil, 1999 - 112 min.) é o décimo longa-metragem de
Carlos Reichenbach.
Inspirado no drama pessoal do padrinho do diretor, militante político
refugiado (1969) em uma casa de fazenda, às margens da represa
Billings, em São Paulo, o filme é narrado em flashback pela sobrinha
do protagonista, Ana Paula (Beth Goulart), décadas mais tarde. “Já
adulta, relembra o episódio e o fascínio que o tio exercia sobre ela.”
São reminiscências dos dias que ali passou, com sua irmã de criação interpretada por Ingra Liberato -, a sobrinha adolescente e uma
amiga pianista (Luciana Braga), filha de general; e a caseira, envolvida
com um Capitão do Exército.
Os temas abordados: a repressão política do regime militar a partir
de 1964; o sofrimento do protagonista (Carlos Alberto Riccelli), com a
separação dos filhos pequenos que sonha reencontrar; os processos
de alienação e conscientização; o despertar do desejo; os conflitos
familiares.
Intimista, elaborado e profundo, na forma e no conteúdo, “Dois
Córregos” tem trilha sonora original de Ivan Lins, além de obras de
Schubert e César Frank.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Don Juan De Marco
Sobre “Don Juan de Marco” (Don Juan DeMarco - EUA,1995 - 95
min), drama existencial dirigido por Jeremy Leven, enfatizo que se
trata de um filme comercial para jovens e adultos que se interessam
por assuntos psicológicos, românticos e sensuais num formato
acessível.
Tem mensagem direta, explícita, sobre a importância predominante
do amor, que pode dar sentido a toda uma vida, desde que as
pessoas envolvidas compreendam o significado para a sua existência
e se decidam por realizar os seus sonhos, mostrando-se capazes de
serem fiéis a seus sentimentos.
O coração, a imaginação, a fantasia são instrumentos eróticos,
afetivos, existenciais.
Outros destaques: a produção, o elenco (Marlon Brando, Johnny
Depp, Faye Dunaway, Rachel Ticotin e Talisa Soto), a fotografia e a
trilha sonora.
Em Los Angeles, rapaz (Johnny Depp) que usa máscara negra, dizendo
ser o lendário Don Juan (“o maior amante do mundo”), ameaça pular
de edifício. O motivo: não poder suportar o sofrimento, a rejeição
como efeitos de uma desilusão amorosa. O psicanalista Jack Mickler,
interpretado por Marlon Brando, é solicitado para tratar o jovem
perturbado por sua imaginação romântica.
No decorrer das sessões de tratamento, paciente e médico interagem
psicologicamente, de tal modo, que os relatos de conquistas do “Don
Juan” levam o profissional a refletir criticamente sobre a sua vida, o
relacionamento com a esposa, as emoções perdidas.
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Diante das atitudes determinadas do jovem, o psicanalista reavalia
suas próprias atitudes. O redescobrimento da paixão, como a arte de
amar a vida e o amor que lhe dá alento e razão, significam a
possibilidade de se recuperar o que parecia perdido para sempre.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Dr. Dolittle 2
Comédia familiar, contemporânea, filmada com lente anamórfica
(35mm=70mm), e apresentando bonita fotografia em cenas externas,
“Dr.Dolittle 2” (idem, EUA, 2001 - 88 min.Steve Carr) é protagonizada
por Eddie Murphy com eficiência e naturalidade no personagem do
médico que conversa com animais de todos os tamanhos.Ele vive em
San Francisco, com a esposa advogada e duas filhas - uma família que
reclama do pouco tempo que o médico dedica ao lar, por viver tão
ocupado com seus pacientes, humanos e outros seres do reino
animal. A filha mais velha, com 16 anos de idade, já se mostra difícil
no dia-a-dia, o que requer mais atenção dos pais. Para surpresa (!) de
Dr.Dolittle, ela já tem namorado e quer uma vida própria,
independente, longe dos parentes mais próximos, sonhando com a
universidade (bem longe da casa de seus pais...).
No elenco, acompanham Eddie Murphy os atores:Jeffrey Jones,
Kristen Wilson e Kevin Pollak. Desde os créditos iniciais, começamos
a rir, ao vermos Dr. Dolittle reunido com animais deprimidos por não
terem uma família. O médico os incentiva: “— Vamos repetir: quero
ser amigo de alguém.”
Os dramas ecológicos do roteiro (inspirado nas histórias de Dr.
Dolittle, de Hugh Lofting), tratados com muito humor, fazendo jovens
e adultos rirem, incluem salvar uma floresta, seus animais e até uma
espécie de urso em extinção. Entre os temas abordados, a denúncia
sempre atual da exploração e comercialização dos animais de circos e
zoológicos.
Destaques: produção, fotografia, temas e personagens, trilha sonora;
o trabalho dos treinadores de animais e dos dublês; os efeitos
especiais; a presença em cena de 70 (setenta) espécies diferentes da
vida animal.
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“Lobos, girafas, gambás, guaxinins, cães e corujas, todos apinhados
nos estúdios da Twentieth Century Fox, aguardando pacientemente
por seus close-ups e pela direção de Steve Carr (ou de seus
respectivos treinadores). Um animal que faz sua estreia no cinema
com Dr. Dolittle 2, porém, destacou-se: Tank, um urso de 2,10 metros
de altura e 360 quilos que foi o escolhido entre 50 competidores para
o cobiçado papel de Archie, o possível salvador de uma floresta
ameaçada. (...)Tank é realmente especial. Às vezes, era difícil
perceber que ele é um urso, e não, um ser humano.”
(Recomendo ver, também, Dr. Dolittle 1, de 1998, que rendeu mais
de US$290 milhões e foi também protagonizado por Eddie Murphy.)
Theresa Catharina de Góes Campos é jornalista, escritora e
professora universitária.
Theresa Catharina de Góes Campos

187

Theresa Catharina de Góes Campos

Duas Vidas
Filme indicado para todas as faixas etárias, “Duas Vidas” (The Kid EUA,2000 - 104 min.), dirigido por Turteltaub, é uma fábula
contemporânea, urbana, sobre a reflexão crítica de um homem bemsucedido no ponto de vista profissional, embora angustiado
intimamente e na área afetiva.
Destaques: temas e personagens;aspectos dramáticos numa
perspectiva de humor que desenvolve o roteiro de forma leve,
divertida.
Protagonizado por Bruce Willis e Lily Tomlin, usa a técnica de
narrativa que une passado e presente, ao colocar o
empresário,insatisfeito com a monotonia de sua existência, face a
face com um visitante inesperado.
Ele se vê diante do menino sonhador que foi aos 8 anos, passando a
revisar a sua maneira de pensar e ser, ao recordar os tempos felizes
de
sua
infância,
quando
se
mostrava
alegre,
espontâneo,entusiasmado com os desafios de seu dia-a-dia.
O garoto se declara insatisfeito com o indivíduo sem emoções no
qual ele se tornou, na idade adulta. E não desiste, em sua insistência
para que promova as mudanças necessárias em sua vida. O menino
se mostra determinado a transformar o homem, fazendo com que
acredite na importância de imprimir significado à sua existência,
realizando o seu potencial como ser humano.
Theresa Catharina de Góes Campos
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E La Nave Va
Com direção de Federico Fellini, “E La Nave Va” (E La Nave Va Itália/França, 1983 - 128 min.), relata uma viagem especial de artistas
e nobres que, em 1914, saem de Nápoles levando as cinzas de uma
cantora grega a serem lançadas no Mar da Grécia. Os personagens
são interessantes, dramáticos e cômicos ao mesmo tempo.
O navio pode entrar em nosso coração como metáfora da existência,
com os seus problemas de convivência, abrandados ou enfatizados
pela fantasia, por diálogos poéticos, por sentimentos líricos.
Destaque para a apresentação dos créditos iniciais; a reconstituição
de época; produção, direção, interpretação, fotografia, trilha sonora;
a montagem de Ruggero Mastroianni e o roteiro.
Selecionamos algumas frases do filme:
“...paz ou terror, um eco divino nos protegerá...no suspiro do
amanhecer o vosso amor ressoa.” (...)
“A viagem da vida...mas isso não se conta...se faz...é só...” (...)
“Cante, para nos consolar!” (...)
“O amor faz sofrer.” (...)
“Eu, quando me apaixono, me sinto mais forte! Amor é saúde!” (...)
“Você tem o poder de me tranquilizar. Acredito em tudo que diz!”
(...)
“A dança é uma invocação à divindade.” (...)
“Uns vão se afogar. Outros vão rezar.” (...)
Até o fim registra-se o clima surrealista, a envolver esta tragicomédia
em que um rinoceronte se salva, ao lado de um dos personagens.
Theresa Catharina de Góes Campos
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E Sua Mãe Também
Como o próprio diretor (e co-roteirista) do filme explica, no material
de divulgação, “E sua mãe também” (Y tu mamá también - México 2001 - 106 min. - Alfonso Cuarón) é uma obra que conta a história
“dentro de um contexto erótico.”
“(...) decidimos que faríamos um filme de sexo que não escondesse
nada. Estávamos apenas querendo ser honestos com os personagens
e querendo ver situações que envolvem sexo do jeito como elas
realmente são.”
No elenco, eis os intérpretes principais: Diego Luna, Gael García
Bernal e Maribel Verdú.
No 58º. Festival de Veneza, o filme recebeu dois prêmios: melhor
roteiro e melhores intérpretes jovens.
Trata-se de “entretenimento” para adultos que recebem um enredo
dramático numa perspectiva de comédia, na qual a linguagem crua,
naturalista, explícita, sem que se sintam ofendidos ou chocados,
inclusive nas cenas e nos diálogos explícitos, quando os termos
chulos se sucedem.
Os rapazes de 17 anos, Julio e Tenoch, encaram sua vida de forma
inconsequente, controlados por seus hormônios, os amigos. Luísa,
uma bela espanhola de 28 anos, encontra os moços em uma tarde
festiva com seus familiares. Eles sentem-se tomados por um desejo
enorme de se tornarem adultos, conforme imaginam que viriam a ter
essa maturidade. Decidem convidar a profissional, casada, para
acompanhá-los numa viagem de carro até uma praia mexicana,
paradisíaca, chamada Boca Del Cielo (Boca do Céu). Os adolescentes
não explicam a Luísa que eles não saberiam como chegar a esse
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lugar, mesmo se a praia realmente existisse. Luísa não os leva a sério
e o trio se despede, sem quaisquer compromissos.
O caminho dos três, entretanto, irá se encontrar, depois que Luísa se
confronta com o egoísmo e as traições do marido. Ela decide mudar
sua rotina, procurando os garotos para realizarem a tal viagem, que
será marcada por sexo e rebeldia. Na estrada, “a inocência, a
sexualidade e a amizade colidem e a fase adulta está ali esperando
para juntar os pedaços.”
O roteiro dos irmãos Alfonso e Carlos Cuarón para este “road-movie”
consegue desmoralizar o que seria o mito do “machão” latinoamericano, revelando, ainda, alguns aspectos bem conhecidos da
realidade latino-americana, no que se refere a políticos e ativistas.
Ao destacar o visual da produção, sobretudo pelas qualidades
técnicas da fotografia de Emmanuel Lubezki (colaborador do diretor
Alfonso Cuarón em “A Princesinha” e “Grandes Esperanças” - belos
filmes, na forma e no conteúdo, muito diferentes de “E sua mãe
também”, como os irmãos roteiristas reconheceram...), é preciso
observar, no entanto, que houve o descuido - bastante incômodo do aparecimento de microfone em algumas cenas...
O título se explica pela vivência de infidelidade masculina também
experimentada pela mãe de um dos rapazes.
Voltando às explicações de Alfonso e Carlos Cuarón, registro que
ambos consideram a história de “E sua mãe também” como íntima e
pessoal; e falam, igualmente, de “uma profunda tristeza por um
momento específico de nossas vidas e a forma como ele foi vivido e
perdido”.
Acredito que essa tristeza profunda continuará a se repetir, na
existência/convivência dos seres humanos, enquanto as relações
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sexuais continuarem a ser consideradas de forma inconsequente e
desrespeitosa, leviana e superficialmente, enfim, enquanto as
relações estiverem separadas do sentimento do amor, marcadas
pelas ausências de uma responsabilidade afetiva essencial porque
amadurecida.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Em Busca da Terra do Nunca
Programação familiar excelente para todas as idades, “Em busca da
terra do nunca” (Finding Neverland - EUA, 2004 - 106 min. - de Marc
Forster) tem elenco de fama e competência: Johnny Depp, Kate
Winslet, Dustin Hoffman e Julie Christie.
Inteiramente filmado na Inglaterra e inspirado em história real, o
roteiro sensível do estreante David Magee é uma versão da peça
teatral de Allan Knee - “The man who was Peter Pan” (O homem que
foi Peter Pan). Filme lindo, comovente e digno, sobre o escritor James
M. Barrie e a gênese de sua obra literária e o processo de criação de
seus personagens mais célebres.
Há drama e fantasia; solidariedade, humor, amizade e amor, nas
cenas em que personagens adultos e crianças enfrentam situações
difíceis e as perdas comuns à vida, em meio a mudanças de situação
que lhes são impostas, exigindo uma adaptação rápida.
Aspectos realistas da narrativa incluem os problemas financeiros da
viúva Sylvia Davies (Kate Winslet), mãe de quatro filhos.Com a morte
do genro advogado, a avó autoritária (Julie Christie) precisa ajudar na
sobrevivência da filha e dos netos. E tudo isso agrava a tragédia da
orfandade, causadora de problemas emocionais nas crianças.
“Em busca da terra do nunca” é “uma fábula emocional de intensa
plasticidade, que explora os significados da maturidade e da
responsabilidade (...) A tristeza, a fuga da realidade e a aversão ao
mundo adulto se refletem nas verdades internas, tanto do filme
quanto da peça encenada.” (Christian Petermann)
Entre outros temas abordados: preconceitos sociais e a falta de
comunicação no relacionamento conjugal; a infidelidade; os objetivos
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literários do dramaturgo e a busca do sucesso financeiro pelo
produtor;as calúnias dos invejosos que desejam atingir as pessoas de
sucesso e prestígio.
E, de fato, os adultos precisam, devem perdoar, no dia-a-dia, as
eventuais acusações infantis, cuja manifestação magoa fundo.
Sentindo-se incompreendidas, em circunstâncias que também
escapam à sua compreensão ou capacidade de aceitação, as crianças
se queixam, generalizando:
“Os adultos só fazem mentir.”
Os destaques do filme: produção, direção, interpretação; o elenco
infantil; montagem, roteiro, direção de arte;fotografia, locações
externas (como os jardins Kensington, em Londres); cenografia,
figurinos, adereços, penteados; trilha sonora de Jan A. P. Kaczmarek;
efeitos especiais; maquiagem; objetos de cena; trilha sonora dos
créditos finais.
Na visão lírica e romântica da Terra do Nunca, o sonho com esse
lugar maravilhoso teria o poder de amenizar os sofrimentos
humanos, especialmente das crianças que se recusarem a crescer,
fugindo da maturidade cercada de restrições, limites e
responsabilidades sociais.
“O primeiro sorriso de um bebê faz nascer uma fada.”
Johnny Depp (James M. Barrie) e Kate Winslet estão charmosíssimos
em seus papéis:elegantes, lindos e muito atraentes. Na troca de
olhares, nos gestos e na generosidade da convivência, a experiência
do amor que tudo transforma, inclusive as sombras da existência
humana. O clima dos acontecimentos que protagonizam é de
nostalgia antecipada, de melancolia diante de uma realidade que não
conseguem mudar de verdade.
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“A imaginação consegue muitas coisas, mas não todas.”
Mas para sobreviver às armadilhas do tempo, o recurso dos sonhos
pode ser um bálsamo para o coração. No diálogo que encerra o filme,
James ensina ao garoto Peter (o caçula interpretado pela revelação
Freddie Highmore) como ele pode aprender a reavivar e conservar
para sempre a imagem querida de sua mãe por meio da imaginação.
E assim, jamais perder essa lembrança tão preciosa para ele.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo, 24 de fevereiro de 2005
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Em Luta Pelo Amor
Drama romântico para adultos, “Em luta pelo amor” (Destiny of her
own - Austrália, 1998 - de Marshall Herskovitz - 111'), tem cenas
fortes de sexo, nudez e até linguagem vulgar, ao retratar com
realismo a vida em Veneza no século XVI e a situação das mulheres,
tratadas como propriedade por seus pais, irmãos e maridos. História
de amor inspirada em romance biográfico, conta a vida de famosa
cortesã e poetisa, revoltada por não ter podido se casar com o
homem escolhido por seu coração. Ele se casa de acordo com os
interesses financeiros e sociais de sua família, como era de costume.
A lendária Veronica Franco foi retratada por Margaret Rosenthal em
“A honesta cortesã”.
Destaques: a reconstituição de época e costumes, com visual
semelhante aos quadros do pintor italiano Caravaggio; os temas; a
fotografia.
A mãe de Valéria, que também fora cortesã, é interpretada por
Jaqueline Bisset; no elenco, estão ainda: Oliver Platt, Moira Kelly,
Fred Ward e Remo Williams.
“Um homem atormentado é uma alma sem Deus.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Encantador de Cavalos
(THE HORSE WHISPERER- EUA, 1997 - 167 min.)*
Drama psicológico e romântico, narrado com o visual de belas
paisagens na amplidão do estado norte- americano de Montana, foi
produzido, dirigido e protagonizado por Robert Redford. Roteiro
inspirado no romance de Nicholas Evans.
No elenco, também estão: Kristin Scott Thomas, Sam Neill, Dianne
Wiest. Inspirado no best- seller homônimo, aborda a situação
traumática, após o acidente grave, de uma adolescente e seu cavalo
de estimação... no contexto familiar que também sofre de um trauma
no relacionamento marido e mulher.
A longa e solitária viagem, decidida pela mãe, que corajosamente
arrasta consigo a filha e o cavalo enlouquecido, objetiva a cura de
seus
problemas
individuais,
para
que
possam
viver
harmoniosamente, com alegria.
O ambiente é tranquilo na fazenda -propício à recuperação interior,
mas os sentimentos fervilham.
*Os desafios da vida, as emoções exigem a tomada de algumas
decisões importantes.
Destaque para a produção, direção, interpretação, fotografia e trilha
sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Encanto das Fadas
Baseado em história real, “O Encanto das Fadas” (Fairy Tale - a true
story - Inglaterra, 1997 - 98'- de Charles Sturridge) é um filme para
todas as idades sobre duas meninas que afirmaram ter fotografado
fadas. Une ao lirismo e à poesia da crença em seres espirituais, o
realismo da guerra, a perda de entes queridos, a dor dos militares feridos e/ou ausentes - de sua família.
Os personagens do mágico Houdini (interpretado por Harvey Keitel) e
do escritor inglês de romances policiais, “Sir “Arthur Conan Doyle (o
criador do famoso detetive Sherlock Holmes, protagonizado no filme
por Peter O'Toole), mantêm interessantes diálogos sobre a
possibilidade da existência do que não vemos...mas sentimos de uma
forma ou de outra.
Participação especial de Mel Gibson. Com: Florence Hoath e Elizabeth
Earl.
Destaques: produção, direção, interpretação, fotografia, trilha
sonora, roteiro e efeitos especiais; a denúncia da imprensa
sensacionalista; o enfoque dado às dificuldades conjugais.
Theresa Catharina de Góes Campos

198

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

Encontro Marcado
Fábula contemporânea sobre a vida, o amor e a morte, Encontro
Marcado (Meet Joe Black -EUA- 1998- de Martin Brest) é
protagonizado por Brad Pitt e Anthony Hopkins, e ambientado, na
maior parte das cenas, em locações de classe alta, como são os
personagens principais. O magnata da mídia William Parrish, viúvo
com duas filhas adultas de personalidades bem diferentes, tem sua
rotina modificada com a chegada de um jovem enigmático, disposto
a interferir em seus planos profissionais e familiares.
O mistério da identidade de Joe Black foi revelado apenas ao
milionário, forçado a recebê-lo como hóspede, a levá-lo consigo para
reuniões de trabalho.
Drama romântico inspirado no filme de 1934, Death takes a holiday
joga com a ambivalência das situações, com uns toques de absurdo, a
crença no além, enfim, com a existência de outra realidade, invisível,
mas bem presente num contexto espiritualista.
Destaque para o roteiro - principalmente no que tem de mágico,
menos lógico; por sua fantasia; e ainda, por mostrar o amor paterno,
o amor filial e a paixão entre um homem e uma mulher.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Engano
Para os fãs de um bom filme no gênero suspense, drama policial e
psicológico, “O Engano” (EUA, 1991), com Goldie Hawn e John Heard,
oferece, ainda, cenas românticas e ambientes artísticos.
Tem ação, violência, emoção.
Eis algumas citações do roteiro, que é o destaque do filme:
“As pessoas mudam, especialmente quando são amadas.” (...)
“Não se sentia amada? Não é o que importa?”
O tema central da história está no mistério que desconhecemos
existir em nosso próximo...
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Enigma de Kaspar Hauser
O enigma de Kaspar Hauser (Jeder f ur sich und Gott gegen alle), de
Werner Herzog
Alemanha, 1974, 16mm, cor, 100’
Elenco: Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte Mira, Willy Semmelrogge
“Prêmio Especial do Júri” e “Prêmio Internacional da Crítica –
FIPRESCI” no Festival de Cannes de 1975
Sinopse: O filme narra a história verídica e obscura de Kaspar Hauser
– um rapaz que nasceu e viveu acorrentado num calabouço até ser
encontrado numa praça de Nuremberg, em 1829.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Era do Gelo
Um desenho animado moderno, com personagens originais e belos
cenários, “A Era do Gelo” (Ice Age - EUA, 2002 - scope - dolby -75
min.) tem direção de Chris Wedge e co-direção do brasileiro Carlos
Saldanha (é seu primeiro longa-metragem de animação). Com
tecnologia de ponta, totalmente digital, levou três anos para ser
concluído. Os realizadores fizeram pesquisas no Museu Americano de
História Natural, de Nova York, cujo acervo inclui peças da era do
gelo.
Suas qualidades técnicas e de conteúdo atraem público de todas as
faixas etárias: produção, efeitos especiais, fotografia (cor DeLuxe),
trilha sonora (música de David Newman); travellings emocionantes;
montagem; os desenhos na apresentação dos créditos finais; o
roteiro dinâmico - ação, suspense, emoção e diálogos criativos, com
humor e naturalidade de reações a atitudes e circunstâncias.
E como as crianças demonstram gostar da história e compreendem o
seu desenvolvimento sem dificuldade, num autêntico processo de
identificação com os sentimentos dos personagens, como
objetivaram os criadores de “A Era do Gelo”!
Produção conjunta da Fox e dos Blue Sky Studios, esta animação
digital foi lançada no Brasil somente em cópias dubladas,
destacando-se o nível de excelência da versão em português.
Para a divulgação do filme, houve a distribuição mundial de 750
gravuras exclusivas (55cm x 40cm), criadas pelo “character designer”
Peter De Seve. O artista foi ilustrador de revistas e jornais
americanos, no início de sua carreira. Nas duas últimas décadas,
colaborou na ilustração de livros e nos desenhos animados da Disney,
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Dreamworks e Pixar. “O Príncipe do Egito” e “Mulan” estão entre os
destaques de seus trabalhos para o cinema.
Quatro animais protagonizam as aventuras: o Mamute rabugento
(Manfred/Manny), dublado por Diogo Vilela; um Tigre Dente de
Sabre (Diego), dublado por Márcio Garcia; o Bicho Preguiça
atrapalhado (Sid), na voz de Tadeu Mello; e um Roedor (Scrat),
mistura de esquilo com rato, aparentemente lutando sozinho contra
o azar, mas disposto a tudo para sobreviver e conseguir enterrar uma
preciosa noz. Sobe a geleira com muita dificuldade e, ao quebrar o
iceberg, inicia o período que muda a superfície terrestre, provocando
a migração de Norte para o Sul.
Eles experimentarão uma série de aventuras e perigos, atravessando
paisagens geladas, traiçoeiras (avalanches, funis de gelo, lagos de
lava vulcânica).
O bebê humano Roshan, que vão proteger, vivia antes com a família,
cercado pelo amor de seus pais, atentos a seu bem-estar, carinhosos
e devotados um ao outro. A mãe da criança enfrentou animais
ferozes para defender o pequenino.
O ser humano com a sua fragilidade, lutando contra lobos e tigres, na
imensidão das paisagens geladas. A saudade do pai, procurando por
seu filho. A gratidão do caçador, quando os animais lhe devolvem o
bebê. Nos braços do pai, o pequeno se aquece e demonstra estar
feliz.
A mudança de cenário ocorre após a era glacial, com o aquecimento
da terra, vinte mil anos depois, propiciando aos desenhistas a
oportunidade de colorir a tela com palmeiras enfeitando a paisagem
tropical.
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Repetindo a pergunta existencial do replicante, no seminal “Blade
Runner - o caçador de andróides” (de Ridley Scott), Scrat quer saber a
verdade:
“— Por que você salvou a minha vida, arriscando a sua?
— Porque, em um grupo, cada um cuida do outro.”
Quando a humanidade assiste, em desespero e desalento, ao eclodir
de batalhas e matanças inaceitáveis, nada mais confortador que ouvir
essa resposta, indicando a necessidade de cada um de nós viver
como o guardião da vida de nosso próximo.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Erin Brockovich - Uma mulher de talento
Drama contemporâneo sobre a irresponsabilidade de uma grande
empresa, e as graves consequências para a população, “Erin
Brockovich - Uma mulher de talento” (Erin Brockovich - EUA, 2000 de Steven Soderbergh - 130 min.) tem como protagonistas Julia
Roberts (no papel-título de mãe de três crianças, divorciada e
batalhadora) e Albert Finney (o advogado que a emprega, como
resultado de sua insistência).
Inteligente e dedicada ao trabalho, Erin descobre que a água de uma
pequena comunidade fora envenenada por negligência da indústria,
que também enganou os moradores, vítimas de vários tipos de
câncer e outras doenças. Sensível ao sofrimento dessas pessoas, Erin
decide mobilizá-las para denunciar e processar a empresa
responsável por essa tragédia.
História verídica, atual, também mostra: - como é difícil para uma
mulher, conciliar a vida familiar com a profissional; - a necessidade de
apoio emocional e físico; - a importância de se valorizar quem fica em
casa, cuidando dos filhos e realizando as tarefas domésticas; - o
exercício da cidadania.
Destaques: temas, personagens, roteiro, direção, interpretação.
Julia Roberts recebeu o Globo de Ouro e o Oscar de Melhor Atriz por
sua interpretação neste filme.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Espada Mágica
A originalidade desta versão da lenda de Camelot - “A Espada
Mágica” (The Magic Sword: Quest for Camelot - EUA, 1998, de
Frederik du Chau) está em ter como heroína uma garota
determinada, alegre, que admira muito o seu pai, um Cavaleiro da
Távola Redonda que morreu defendendo os ideais de seu soberano,
o Rei Arthur.
História que começou há mil anos, nas Ilhas Britânicas, logo após a
cerimônia de coroação do Rei Arthur, neste desenho animado com
duração de 86 minutos, vários elementos da narrativa atraem o
público infanto-juvenil.
As aventuras de dois amigos que tentam recuperar Excalibur, a
espada mágica roubada pelo malvado Ruber (Gary Oldman) e seu
aliado Grifo, tem ação, momentos de humor e romance.
Kayley, a garota corajosa com disposição para salvar o reino de
Camelot, entra numa floresta densa e assustadora, onde conhece
Garrett, um rapaz cego, independente, que vai ajudá-la a vencer os
inúmeros obstáculos encontrados em sua jornada. O personagem
deficiente visual também demonstra ser um herói incomum em filme
épico.
Os adultos apreciadores da arte do desenho animado, e que gostam,
igualmente, de contos infanto-juvenis, podem se encantar com “A
espada mágica”.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Espelho
Originalíssimo em seu roteiro, com direção criativa e momentos
divertidos, “O Espelho” (Ayeneh, Irã - 1997 - de Jafar Panahi - 93
min.) é um drama que pode ser visto com interesse e simpatia por
pessoas de todas as idades, inclusive crianças.
A trama simples sobre uma garota que, ao final das aulas, como sua
mãe não chegou para levá-la para casa, decide sair pela cidade, de
repente se transforma...radicalmente. Seria uma conclusão forçada,
inesperada. Mas há uma reviravolta inteligente, possibilitando uma
continuação espontânea, emocionante apesar de tão ingênua e
verdadeira.
Acompanhamos a menina (artista de talento notável ou garota
espontânea?), tentando regressar a seu lar. Presenciamos um
trânsito caótico, que desrespeita a vida (jovens, velhos, mulheres e
crianças). Veículos protagonizam cenas de ação e suspense,
velocidade e caos urbano.
Nenhum espelho aparece durante todo o desenrolar da história,
contudo, esta produção cinematográfica revela e reflete, com
precisão pungente, como a sociedade machista ignora e trata mal as
mulheres, desde a sua infância. Até para subir em ônibus, as garotas
sofrem discriminação. Embora garotos e garotas tenham a mesma
dificuldade quando entram em uma cabine telefônica e não
conseguem alcançar os aparelhos. A arte registra a vida com arte e
competência. Com truques engenhosos, desconcertantes.
Entre os artistas principais, Ymina Mohammad-Khani e Naser Omuni.
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Realizado com poucos recursos financeiros, quase artesanal, é um
filme eficiente, engraçado, que não se confunde com outro. Fica em
nossa memória por sua autenticidade.
Fiel ao contexto iraniano contemporâneo, também se destaca por
suas características universais.
Parece documentário...em algumas outras cenas, assemelha-se a um
poema; ações, atitudes e diálogos reproduzem o cotidiano.
Em termos existenciais, as conversas sobre as relações homem e
mulher no casamento, dinheiro e trabalho, continuam relevantes,
bem atuais.
Com linguagem renovada, “O Espelho” mostra-se tão despojado
quanto inovador, profundo e brilhante na sua simplicidade de joia em
estado bruto de pura beleza para os que sabem olhar.
Theresa Catharina de Góes Campos
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À Espera de Turistas
Reflexões sobre o filme
“À espera de turistas” - um filme que, na opinião de todos que
encontrei, surpreendeu pela originalidade na apresentação de um
tema tão difícil (não obstante continuar atualíssimo...), e por se
apresentar como obra bem despretensiosa na aparência, diz “além”
da imagem, pois as cenas “comuns” constituem, igualmente, matéria
para reflexão, comentário e análise. Parecem “quase nada”..., banais,
rotineiras... todavia, urge que nos detenhamos nelas, procurando o
que revelam, as atitudes, as falas e os silêncios. O passado não está
apenas no Museu de Auschwitz...faz parte do presente, encontra-se
nos dias atuais. Como será a presença desse passado, no futuro?
Acredito que cabe a nós decidir de que forma essa presença
continuará.
Penso que a maldade perpetrada, sem limites de crueldade, no
campo de concentração em Auschwitz, na Polônia, assim como em
outros campos similares, além de feridas interiores abertas para
sempre, individuais e coletivas, também deixou marcas visíveis,
mesmo quando se pretende disfarçá-las. Cicatrizes não devem ser
ignoradas... Na cidade próxima ao campo de lembranças terríveis,
onde agora existe um Museu, para que a memória daquelas
atrocidades se transforme em repúdio e permanente denúncia,
condições para que jamais venham a se repetir, o jovem voluntário
não recebe um bom acolhimento. Pessoas nada cordiais não agem ali
como se dispusessem a aceitá-lo. Esse tratamento frio, muitas vezes
provocador, é a reação, inclusive, do idoso sobrevivente do campo de
concentração, a quem o voluntário está servindo, fazendo para ele
várias tarefas, para lhe facilitar a rotina de vida.
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Os gestos, as posturas de rejeição, essa “violência menor” (ora,
qualquer nível de violência é violência e, portanto, abominável!...) da
agressividade cotidiana vai se repetindo e, lamentavelmente, tornase um indicador de que poderá se perpetuar... No mínimo, em se
tratando de um jovem que chegou àquele lugar porque fez uma
opção, ao invés de prestar serviço militar, representa um exemplo
chocante de omissão junto ao indivíduo que ali se encontra sozinho,
fora de seu ambiente e longe de seu grupo.
Percebe-se um processo negativo, uma oportunidade preciosa que se
perde, de sensibilizá-lo desde a juventude.... O recém-chegado
enfrenta uma situação de isolamento, como se estivesse em
quarentena, porque seria um habitante de outro planeta que ali
desembarcara sem convite. Alguém diferente, que deve ser
conservado à distância. Sozinho e solitário. Sem direito a fazer parte,
a se integrar.... De qualquer forma, o que se fala naquela cidade não
diz a verdade. As palavras significam o contrário da realidade... Ou
nada significam. Não são enigmáticas. São mentirosas.
O ciclo repetitivo de atitudes afigura-se por demais assustador. O
potencial para uma existência em comunidade, a oportunidade para
a conscientização do protagonista (e de outros personagens)
parecem, de fato, momentos perdidos. Como aceitar essa ausência
de aprendizado para uma vida em sociedade? Vimos o passado.
Conhecemos o presente... já deveríamos começar a nos
amedrontarmos com o que nos acontecerá no futuro?
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo-SP, 16 de julho de 2012
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A Estrada
“Só faça o que eu mandar”, diz Zampanó a Gelsomina.
A obra-prima de Federico Fellini (1920-1993), “A estrada” (La Strada p/b-35mm - Itália, 1954 - 107 min.), volta a ser exibida no Brasil
(cópia nova), atraindo jovens estudantes que a vêem no cinema pela
primeira vez e se emocionam com a interpretação magistral dos
protagonistas, Anthony Quinn (o brutamontes Zampanó) e Giulietta
Masina (a frágil, delicada, pura e sensível Gelsomina). O personagem
cativante do equilibrista (O Louco), interpretado por Richard
Basehart, representa um papel determinante na reflexão de
Gelsomina sobre a sua existência ao lado do artista mambembe que
a tinha comprado de sua mãe. Esta, reflete a miséria do país.
Abandonada pelo marido e com 5 filhas para alimentar, mostra-se
desesperada ao se despedir de Gelsomina, que se despede com uma
falsa “alegria”, mas, dentro da carroça onde vai “correr o mundo” e
“viver”, ela chora silenciosamente. Para aprender o seu trabalho,
Gelsomina será maltratada, levando surras de vara verde de seu
companheiro.
“Minha esposa passará o chapéu. Quem puder dar alguma coisa,
obrigado. Quem não puder, obrigado da mesma forma. “Sim,
Zampanó trata cortesmente o seu público! E a Gelsomina também,
na hora do espetáculo de rua. Quando ficam sozinhos, na carroça,
Gelsomina não consegue estabelecer um diálogo. Ela sofre com essa
“solidão a dois”, numa experiência em que os seus bons sentimentos
não são capazes de penetrar a couraça da força egoísta. Nas
exibições mambembes, revela sua feminilidade de forma quase
infantil.
“Se quiser ficar comigo, tem que aprender uma coisa: fique de boca
fechada.”
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Destaques: produção, direção, interpretação, fotografia, roteiro,
figurinos; temas e personagens; realismo com momentos de poesia e
profundo lirismo. Recomendação: para adolescentes e adultos.
Drama existencial, fruto do movimento cinematográfico italiano, o
neo-realismo (pós-Segunda Guerra Mundial), “A Estrada” tem, no
entanto, características próprias, diferentes das obras de Roberto
Rosselini. De qualquer modo, demonstra o que Cesare Zavattini
definiu como “cinema do encontro”.
Vencedor do primeiro (dos seus quatro...) Oscar de Melhor Filme
Estrangeiro, “A Estrada” (lançado originalmente nas telas brasileiras
com o título “A Estrada da Vida”) recebeu críticas marxistas, às quais
Fellini respondeu: “Penso que “A Estrada” procura realizar a
experiência que o filósofo Emmanuel Mounier definiu como a mais
importante e originária para abrir-se a uma perspectiva social: a
experiência comunitária entre dois seres humanos. Para aprender a
riqueza e a possibilidade da vida social, hoje que tanto se fala em
socialismo, importa antes de tudo aprender simplesmente a estar só
com outro homem.”
Gelsomina sofre visivelmente quando Zampanó sai de moto com uma
ruiva, mandando que ela o esperasse ali na rua. As mulheres se
penalizam com a sua situação, tentam alimentá-la, oferecendo-lhe
sopa. Mas Gelsomina está muito triste e não aceita. Vai atrás do
marido, que dorme no chão, ao lado da moto e da carroça, como
tinham lhe informado. Ela se ajoelha no chão de terra e se inclina
para ouvir o coração de Zampanó, preocupada com o seu bem-estar.
Olha-o com ternura. Depois, se entristece de novo. Sai caminhando
pela estrada, admirando as flores do campo. Quando encontra
crianças, sorri para elas. Voltando para Zampanó, logo que ele acorda
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Gelsomina lhe conta, entusiasmada, que encontrou sementes e
plantou tomateiros.
O casamento ao ar livre e o convite para o casal também desfrutar da
comida farta. O sofrimento de Gelsomina, quando Zampanó segue a
mulher que lhe dará as roupas de seus ex-maridos, é a revelação de
seu ciúme. Aliás, ela passa da alegria à tristeza alternadamente, com
facilidade. Gelsomina chega a dizer, depois, a Zampanó, que vai
embora, apesar de “gostar do trabalho”. Segue sozinha, magoada.
Encontra e acompanha com admiração a Procissão do Senhor Morto;
ajoelha-se na rua e faz o sinal da cruz com devoção; comove-se com
o quadro de Nossa Senhora e o Menino, levado na Procissão. À noite,
vive a experiência desconhecida de estar só na multidão, que assiste
ao número do equilibrista “O louco”.
Quando as ruas se esvaziam, na madrugada, Gelsomina está faminta,
com sede e muito cansada, fugindo de alguns mendigos que a
ridicularizam. Zampanó chega para apanhá-la. Gelsomina não quer ir,
mas ele faz com que a sua força prevaleça. Mais adiante, Gelsomina
encanta-se ao ouvir O Louco tocar violino.
Em Roma, Zampanó e Gelsomina juntam-se ao circo. Contudo,
Zampanó briga com o equilibrista folgazão, por causa de Gelsomina.
Ela estava ensaiando um pequeno número, para atuar com O Louco.
“— Qual é o problema? Aqui todos trabalham juntos.”
O brutamontes, enciumado, tenta matar o equilibrista, sendo preso
pela polícia. Estando Zampanó na prisão, Gelsomina tem uma longa
conversa com O Louco, que lhe dá o conselho de abandonar o
marido. Gelsomina lhe conta que Zampanó deu 10 mil liras à sua mãe
e fala sobre as suas quatro irmãs pequenas. Sem auto-estima, ela diz
não servir para nada, porque nada sabe fazer...e confessa não querer
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mais viver. O Louco convida Gelsomina a ficar com ele. E raciocina
com Gelsomina: “Se você não servisse para alguma coisa, Zampanó
não ficaria com você.”
Diz a ela, também, que seu marido gosta dela, só não sabe dizer que
gosta.
“É como um cão. Só sabe latir.”
Tentando consolar Gelsomina, o equilibrista afirma:
“Tudo que existe neste mundo tem um propósito. Até uma pedra
pequenina. (...) O Padre Eterno sabe de tudo. (...) Até você serve para
alguma coisa, com sua cabeça de alcachofra.”
Gelsomina conclui, então: “Se eu não ficar com ele, quem ficará?”
Ela conta ao Louco que o pessoal do circo, por causa da briga, não
quer mais os dois: nem ele, nem Zampanó. Antes de se despedirem,
o bondoso equilibrista lhe dá de presente um cordão que usava em
seu pescoço. Quando Zampanó sai da cadeia, encontra Gelsomina
esperando por ele. E continuam pela estrada. Quando Gelsomina vê
o mar, fica emocionada.
(...) “Agora, parece que a minha casa é com você.”
A Zampanó repete, em alguns momentos:
“— Você é um animal! Não pensa!”
Encontram uma jovem e alegre freira, a quem dão carona. Ela lhes
consegue hospedagem no convento, onde todas as religiosas
trabalham até nas tarefas mais duras, como cortar lenha. Sensível,
sorridente, a freira elogia Gelsomina a Zampanó:
“— É talentosa. Toca muito bem.”
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Com amabilidade, ela explica a Gelsomina que, de dois em dois anos,
as religiosas mudam de convento, para que não se apeguem ao lugar,
às pessoas, às coisas, e se esqueçam do fundamental: Deus.
Mas quando Gelsomina tenta conversar com o marido, não consegue
resposta, a não ser:
“— Você fala demais! (...) Deixe de pensar bobagem e durma. (...)
— Você gosta um pouco de mim?”
Zampanó não responde.
Apesar de agradecer a bondade das freiras, Zampanó rouba, no
convento, imagens de prata, não obstante as tentativas de Gelsomina
para demovê-lo. Ao despedir-se, chorando, de cabeça baixa, ela
comove a religiosa, que lhe pergunta:
“— Quer ficar aqui? Falarei com a nossa Superiora.”
Retomando juntos seu caminho sem destino certo, encontram O
Louco, a quem Zampanó agride e mata covardemente, escondendo o
corpo e jogando o carro dele para fora da estrada. A partir desse
momento, Gelsomina enlouquece, não conseguindo mais trabalhar e
repetindo:
“— O Louco está mal!”
O marido tenta raciocinar com ela, explicando:
“— Ninguém nos viu. Ninguém está nos procurando.”
Gelsomina adoece de corpo e alma. E não deixa mais que Zampanó
entre na carroça para dormir com ela.
“— Eu não queria matá-lo! Só dei dois socos nele...Ele só estava
sangrando um pouco no nariz...e aí caiu.”
(...) Quer que te leve para casa?
Gelsomina responde: “— Se eu não ficar com você, quem ficará?
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— Você está doente! Doente da cabeça! Lhe diz Zampanó.
(...)— Eu queria fugir, mas ele me aconselhou a ficar com você.”
Sem forças, Gelsomina se deita ao sol de inverno, junto a um muro
de pedra. Zampanó decide abandoná-la. Deixa-lhe o trompete e os
seus poucos pertences, saindo silenciosamente enquanto ela dorme,
toda encolhida.
Anos depois, em uma das localidades onde o artista mambembe foi
trabalhar, ouve a melodia preferida de Gelsomina, cantada por uma
jovem, a quem pergunta onde aprendera aquela música. A moça lhe
responde que tinha sido de uma jovem que por ali passara... Diz que
ela chorava muito, não comia, quase não falava. E morrera há 4 ou 5
anos.
Nas cenas seguintes, Zampanó está bêbado, sendo expulso do bar.
“— Eu não tenho amigos! (...) Não preciso de ninguém. Quero ficar
sozinho, só.”
Ele vai até o mar. Na praia, olha para o céu, para os lados, agarrando
a areia com desespero e angústia. E o filme termina ao som da
melodia que tanto encantava o coração delicado de Gelsomina.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo, 24 de janeiro de 2003
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Eu Não Spik Inglish
Com humor constante, sensibilidade e temática atual, eis um
divertimento para todos (Io no spik Inglish - Itália, 1995 - de Carlo
Vazina - 90 min.); faz rir e pensar sobre as realidades do cotidiano nas
relações familiares, sociais e profissionais.
Um executivo de 62 anos precisa aprender inglês... ou será demitido.
Viaja para, na Inglaterra, fazer um curso intensivo. A grande surpresa:
os outros alunos são garotos!
Destaques: direção, interpretação e roteiro.
Em alguns momentos do filme transparece o problema cruel da falta
de comunicação entre os seres humanos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Extremo Sul
Espero que esse documentário possa vir a ser, no circuito comercial
de exibição cinematográfica do Brasil,uma produção que também se
destaque, alcançando sucesso comercial, de público, isso
dependendo do espaço que lhe for concedido e do aumento do
número de cópias (até o momento insuficiente para o seu inegável
merecimento). Apresso-me a declarar que eu fiquei absolutamente
fascinada por este filme!
“Extremo Sul” (Brasil, 2005), cor, 92 min., dirigido por Sylvestre
Campe e Monica Schmiedt, com distribuição Europa Filmes, tem no
elenco:
Nelson Baretta, Ronaldo Franzen Jr. e Eduardo Hugo López.
“Em março de 2003, cinco alpinistas montaram um acampamento no
extremo sul da Terra do Fogo, um dos locais mais inóspitos do
planeta.Enfrentando o frio, a chuva constante, a neve e os ventos
fortes, é realizada uma expedição para escalar o Monte Sarmiento,
montanha pouco explorada mas bastante conhecida pela sua beleza,
pelo isolamento e perigo.”
Ésurpreendente, como obra cinematográfica, pelo fato de tudo ter
saído diferente (do roteiro original), “errado”, contrariando o que
fora cuidadosamente planejado... e, apesar disso, dessa grande
frustração, os cineastas conseguirem fazer um filme perturbador,
belo, misterioso em perguntas essenciais sobre a natureza, a vida, o
ser humano.
E ganharem, com o filme, um troféucinematográfico -Gran Premio Genziana D’Oro, no 53º Trento Film Festival, premiação nunca
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antesconcedida a
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“Nessa expedição, só a montanha é de gelo.” (frase da divulgação)
Quando todos os protagonistas desistiram de realizar o seu sonho, o
seu projeto, os cineastas superaram a guinada do destino, para
concluírem, apesar do que seus esforços e sua dedicação não
conseguiram realizar (!), o seu documentário inesperado, e por isso
muito especial.
Eu já me preparava para assistir a “Extremo Sul” no dia seguinte,
quando encontrei, saindo da sala de exibição do cinema, um amigo
paulista, médico psiquiatra, que estava “nas nuvens”, impressionado
com o filme.
Mesmo sabendo o desfecho da história, “Extremo Sul” me reservou
grandes surpresas com a sua narrativa, enriquecida por imagens e
sons de arquivos históricos; as informações sobre os primeiros
habitantes da área; com os seus diálogos documentais, suas palavras
reveladoras e a natureza como locação externa privilegiada, senhora
absoluta, ativa e atuante, hipnotizadora e mágica.Sempre misteriosa
e ativa, encantando e atraindo...e atemorizando também.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Fé
Premiado como o melhor documentário no Festival de Biarritz
(Espanha) e selecionado para ser apresentado nos Festivais de
Amsterdam e Cuba, “Fé” (Brasil – 1999 – de Ricardo Dias- 91 min.),
mostra a diversidade religiosa do povo brasileiro, a sua fé que se
manifesta de muitas formas, com intensidade admirável apesar das
inúmeras e grandes dificuldades enfrentadas no dia-a-dia pleno de
carências e necessidades.
O filme começa com a festa de Nossa Senhora do Círio de Nazaré, em
Belém do Pará; e vai continuar apresentando o que o diretor explica
tratar-se de “uma pequena mostra” das manifestações religiosas
encontradas em todas as regiões de nosso país. De formação católica,
Ricardo Dias afirmou ter recorrido à ajuda de várias pessoas e, “com
muito respeito”, entrou “no universo de outras crenças”.
É uma viagem pelo Brasil, em contexto eclético, de sincretismo,
orientada e de conformidade com os valores da fé, em pelo menos
três dimensões do tempo (os fundamentos do passado, as questões
do presente, as perspectivas, as visões do futuro).
Destaques: temática, roteiro, entrevistas, fotografia e trilha sonora.
A Festa do Senhor do Bomfim, em Salvador; as manifestações
religiosas em Juazeiro, no Ceará; e o espiritismo, no Triângulo
Mineiro – são cenas comoventes, a refletirem a importância da fé na
vida do povo brasileiro.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Feitiço do Coração
Drama e comédia romântica, urbana e contemporânea, “Feitiço do
Coração” (Return to me - EUA, 2000 - 116 min.) é dirigido por Bonnie
Hunt, que escreveu a história e o roteiro (com Don Lake), e faz parte
do elenco, em papel coadjuvante, como James Belushi também. Os
protagonistas são David Duchovny (que ficou famoso por sua atuação
no seriado televisivo “Arquivo X “) e Minnie Driver (de “O Marido
Ideal”, inspirado na peça homônima de Oscar Wilde).
“Não diga isso. Deus está ouvindo.”
Filme para divertir e comover, agradável de se ver, rodado em
Chicago, tem fotografia do ótimo profissional Lazlo Kovacs.
“Deus dá os maiores desafios aos mais fortes.”
Na apresentação dos créditos iniciais, há o estribilho “Volte logo para
casa/e para o meu coração.”
Com personagens católicos e de todas as idades, o roteiro fala de
muito amor e afeto.
“O Arcanjo Miguel - meu santo favorito porque é um lutador.”
Achei engraçada e linda, além de comovente, a cena em que o casal
interpretado por James Belushi e Bonnie Hunt estão dormindo
abraçados, sentados na sala de espera do hospital.
“Fui abençoado com trabalho.”
Jovens, adultos e pessoas da Terceira Idade vão gostar deste filme
simpático, capaz de conquistar o público, apesar de simples, bem
modesto.
221

Theresa Catharina de Góes Campos

“Será que isso é verdadeiro? Será que é para sempre? É apenas um
caso ou um amor eterno?”
Destaques: roteiro encantador, com lindas cenas românticas; o tema
bastante atual, dos transplantes de órgãos; a luta íntima para se
compreender o amor, as perdas, os acontecimentos inesperados; a
comunicação entre as gerações; a mensagem ecológica de amor e
respeito aos animais; a trilha sonora; interpretação e direção.
“Reze em Roma. Deus a ouvirá melhor.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Festa de Babette
Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, dirigido por Gabriel Axel, “A Festa de
Babette” (Dinamarca, 1988 - 111 min.) é um drama existencial narrado
com lirismo, espiritualidade e uma bela fotografia.
Em 1871, uma fugitiva da Comuna de Paris chega a uma pequena vila
dinamarquesa, onde duas irmãs a recebem como empregada doméstica.
Após quatorze anos de serviço, ganha um grande prêmio de loteria
francesa.
Autorizada a organizar jantar comemorativo, no aniversário do pai das
irmãs, um pastor ascético e severo, consegue transformar o evento em
festa de congraçamento entre vizinhos, parentes e amigos. Um dos
discursos lembra a Providência Divina, que concederá em dobro “tudo
aquilo retirado, perdido”... numa graça esplendorosa, a se realizar no
tempo de Deus. O clima de amizade, transformando os ressentimentos
no prazer de conviver, faz do jantar um sucesso.
“O artista só espera uma oportunidade para oferecer sua arte ao
público.”
O passado e o presente dos personagens são relatados de forma
delicada, como um poema. Intérpretes principais: Stéphane Audran
(elogiadíssima por sua interpretação da misteriosa Babette, eficiente e
sensível); Brigitte Fedrespiel, Bodil Kjer, Videke Hastrup, Hanne
Stensgaard, Bibi Andersson.
Destaques: roteiro criativo, inspirado em conto de Isak Dinessen;
produção, direção, interpretação; fotografia; reconstituição de época;
diálogos emocionantes; momentos de silêncio que dizem muito, com
profundidade; o tema da Providência Divina.
Filme realmente inesquecível, inconfundível.

Theresa Catharina de Góes Campos
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Festa de Família
Prêmio do Júri no Festival de Cannes 1998, e finalista em vários
outros certames internacionais (César, na França; Oscar, nos EUA,
entre outros), “Festa de Família” (Festen - Dinamarca, 1998 - 105'- de
Thomas Vinterberg) é protagonizado por Ulrich Thomse e Henning
Moritzen. O patriarca dos Klingenfelt vai celebrar seus 60 anos, mas a
comemoração revelará a todos um terrível segredo familiar.
Drama atual, realista, denuncia o trauma profundo experimentado
pelas crianças que são vítimas de abuso sexual no seu lar e, sozinhas,
têm que enfrentar, também, a omissão, a hipocrisia no seio da
família.
O filme mostra, ainda, o preconceito racial, igualmente impune.
Obra realizada dentro dos parâmetros do movimento Dogma 95,
escola cinematográfica dinamarquesa “que tem agitado a
cinematografia mundial. Os filmes ignoram os métodos
hollywoodianos, valorizam argumentos e roteiros e não têm
preocupação excessiva com a técnica”
(Antena- Cad. 2 - Correio Braziliense - Terça-feira, 27/7/99)
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Filha do General
Contando uma história verídica, atual, em linguagem de ação e
suspense, “A Filha do General” (The General’s Daughter - EUA, 1999 de Simon West - 116 min.) tem como seus intérpretes principais:
John Travolta, Madeleine Stowe, James Cromwell, James Woods e
Timothy Hutton.
Com muita emoção, bastante suspense e ação, o filme desenvolve-se
em ambientes militares. John Travolta e Madeleine Stowe são
investigadores pressionados pelos oficiais a solucionarem um crime
em 36 horas, para evitar que detetives civis assumam o caso, que
passaria, então, à responsabilidade do FBI.
Destaque: o roteiro (para adultos) aborda questões trágicas,
enfatizando as consequências permanentes dos crimes sexuais.
Baseado em best-seller de Nelson De Mille, denuncia situações e
preconceitos inaceitáveis.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Os Filhos da Natureza
(Börn náttúrunnar - Islândia, 1991 - 82 minutos)
Dirigido por: Friðrik Þór Friðriksson
Em 1992, o filme fez o mundo perceber o cinema da Islândia, quando
foi indicado para o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.
Realista e pungente, o drama contemporâneo denuncia a
insensibilidade (e até a violência, em várias formas) com que se trata
os idosos, impedindo-os de vivenciar a última etapa de sua vida.
No elenco, Bruno Ganz (Engill), Gíllis Halldórsson (Thorgeir), Sigríour
Hagallín (Stella).
Até nos países chamados desenvolvidos, nega-se muito à velhice,
inclusive a liberdade!
Tratados como crianças rebeldes, esses cidadãos mais experientes
são encarados como objetos descartáveis.
Resumindo o enredo:
O senhor Thorgeir deixa sua casa no interior da Islândia e se muda
para um asilo na capital Reijavic. Lá, encontra uma velha amiga de
infância, Stella. Mesmo assim, Thorgeir se sente triste e, na
companhia de Stella, decide, em um ato desesperado, roubar um
carro para fugir. Juntos, eles tentam redescobrir o sentido de viver.
Destaque para a belíssima fotografia; a temática; o roteiro; a direção,
interpretação e trilha sonora.
Uma sociedade democrática deve ser, também, protetora dos seus
membros mais frágeis.
Brasília, 07 de maio de 1997.
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Filhos do Paraíso
Um filme tocante e moderno
Sinopses de filmes com enfoque educacional e comentários de sua
utilização como recurso didático.
Este extraordinário filme “Filhos do Paraíso” (“Children of Heaven”,
em inglês) foi feito em 1997, tem a duração de 90 minutos, e é falado
em farsi, com legendas em português. É um filme iraniano, dirigido
por Majid Majidi, o mesmo diretor que fez “As Cores do Paraíso”.
Muitos sites vendem o conjunto dos dois filmes a preços
promocionais. O filme estava para ser indicado ao Oscar, como
melhor filme estrangeiro, em 1998, mas quem realmente ganhou, em
1999, foi A Vida é Bela, também – como este – um filme onde um dos
personagens era um menino. Naquele mesmo momento, concorria
também o filme brasileiro Central do Brasil, tendo também como um
dos personagens centrais um menino. Coincidências...
Mesmo não sendo indicado para o Oscar, o filme é muito bem
produzido e, por isso, ganhou três prêmios no Festival Mundial de
Filmes em Montreal, em 1997.
“Filhos do Paraíso” é produzido pelo Instituto para o
Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Jovens Adultos, do
Governo iraniano, em cujo âmbito o cineasta Kiarostami, que
representa o moderno cinema iraquiano, criou uma Divisão de
Produção de Filmes. Trata-se, portanto, de uma produção de cunho
social.
O Filme Filhos do Paraíso se constitui numa joia de simplicidade,
profundamente comovente e realista, “Filhos do Paraíso” (Children of
Heaven- Irã, 1998 - 88'- de Majid Majidi, que também escreveu o
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roteiro) foi candidato ao Oscar 1999 de Melhor Filme Estrangeiro. Do
primeiro ao último fotograma, sua forma e seu conteúdo compõem
um poema sobre a família pobre, lutando diariamente para manter
suas necessidades básicas atendidas. Nada é fácil, nem mesmo ir à
escola, quando irmão e irmã contam apenas com um par de sapatos.
Com Mohammad Amir Naji e Amir Farrokh Hashemian.
A história mostra um lar onde existem o amor e o apoio mútuos,
amizade e respeito; muita honestidade, apesar das grandes
dificuldades e carências; solidariedade entre vizinhos; a disciplina na
escola; os costumes familiares, sociais e religiosos iranianos. Outro
aspecto importante está nas cenas em que pai e filho vão à cidade e
se deparam com uma realidade que chega a lhes assustar: edifícios
enormes e residências modernas, luxuosas, ocidentalizadas,
equipadas com os mais variados recursos, desde os imensos portões.
Destaques: direção, interpretação, roteiro, fotografia, trilha sonora,
apresentação dos créditos iniciais e as cenas finais. Clima de
suspense emocional; ação; momentos líricos.
Embora o diretor tenha concluído o script de Filhos do Paraíso
(Bacheha-Ye Aseman) em cinco meses, o financiamento do filme foi
difícil de ser conseguido, sobretudo porque retrata personagens
vivendo na pobreza. Diversas agências governamentais rejeitaram o
projeto cinematográfico. Aprovado e produzido pelo Institute for the
Intellectual Development of Children and Young Adults (Instituto
para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Jovens Adultos),
teve sua filmagem concluída em 70 dias.
Durante o ano letivo, milhares de estudantes assistiram, nas escolas,
gratuitamente, ao filme, que se tornou sucesso de público no Irã.
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Como os protagonistas desta sua obra, o diretor cresceu vivendo com
seus pais e quatro irmãos em um único quarto. Segundo ele explicou:
“Em toda sociedade, existe sempre o problema de 'ter' ou 'não ter', o
que cria um monte de conflitos. No momento, esse é o problema
mais significativo de nossa sociedade. Nós estamos oscilando entre
problemas econômicos e falta de justiça social. É missão da arte
continuar a atacar esses problemas, enquanto eles permanecerem.”
Em “Filhos do Paraíso”, adultos e crianças, ainda que pobres, não
abdicam de sua dignidade.
Na opinião de Mohsen Makhmalbaf, os adultos são mais emotivos e
mentalmente feridos. Sofrem com o passado e este pode criar um
estado de desespero. Nas crianças, só se pode encontrar esperança e
paixão pela vida.Elas são a visão de nossos sonhos. Acima de tudo,
são a expressão da vida. Parte do motivo pelo sucesso dos filmes
iranianos estarem brilhando é devido à presença de crianças neles.”
Niki Karimi, outro cineasta do Irã, chama nossa atenção para o fato
de que todos os bons filmes sobre personagens infantis realizados
em seu país “têm algo mais importante acontecendo em segundo
plano.”
Para o New York Magazine, “Filhos do Paraíso” é uma obra
“simplesmente arrebatadora”. Andrew Curry, do Miami Herald,
afirmou: “Filhos do Paraíso” ilustra os simples laços do amor”.
A permanência dos valores familiares, em ambiente de tanta
pobreza, revela a força dos vínculos afetivos, ainda que enfrentando
circunstâncias em que a exclusão socioeconômica parece capaz de
destruir toda perspectiva de um futuro melhor.
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A Firma
De Sydney Pollack, “A FIRMA” (The Firm - EUA, 1993 -154min.)
mantém a atenção do público do início ao fim, sendo uma adaptação
do best-seller homônimo, de autoria de John Grisham. Drama
contemporâneo, com suspense, ação, romance e violência, é um
filme de interesse especial para os que atuam na área de Direito.
Uma ótima aula sobre o papel do advogado na sociedade. A história
revela as consequências trágicas dos interesses escusos, sobretudo o
“gosto” pela riqueza. O mais importante, entretanto, está em
conduzir a uma reflexão crítica sobre valores profissionais, sociais e
familiares, revelando as frustrações profundas na vida daqueles que,
ignorando seus sentimentos e valores pessoais, se deixaram
controlar pela ambição financeira até um ponto que pareceria sem
retorno.
Tom Cruise interpreta o protagonista. Acompanham-no elenco: Gene
Hackman, Jeanne Triplehorn, Ed Harris e Holly Hunter, entre outros.
Destaque para a temática, o roteiro e a trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Flores do Oriente
FLORES DO ORIENTE (Jin Líng Shí San Chai/Flowers of War China/Hong Kong,2011 - 146 min.), dirigido por Zhang Yimou, é um
drama histórico sobre acontecimentos da guerra entre China e Japão.
Indicado ao Globo de Ouro e Oscar de Melhor Filme Estrangeiro
2012, como representante da China (Distribuição: PlayArte. Site
oficial: http://www.theflowersofwarthemovie.com/).
O roteiro de Heng Liu e Geling Yan narra episódios verídicos, com
ação, suspense, emoção.
Uma versão cinematográfica do romance histórico da escritora sinoamericana Geling Yan (“The 13 Women of Nanjing” - As 13 Mulheres
de Nanjing), que relata o episódio do Massacre de Nanquim,
cometido pelo Exército Imperial japonês na então capital da
República da China, no fim da década de 1930.
Destaques para: a produção, direção, interpretação e fotografia; o
roteiro adaptado e a reconstituição de época; a cenografia; os
figurinos, adereços e a maquiagem.
Christian Bale, intérprete principal do filme, juntamente com todo o
elenco, estão excelentes nos seus personagens.
Desde a apresentação dos créditos iniciais, uma belíssima,
emocionante trilha sonora, nos acompanha até os créditos finais e,
quando o filme termina, nos deixando bastante comovidos, a música
segue conosco, pungente, nos fazendo relembrar os momentos mais
especiais de “Flores do Oriente”.
No relato histórico, Nanquim (Nanjing, em chinês) está, em 1937, na
frente de batalha entre China e Japão. Enquanto o exército imperial
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japonês invade a capital chinesa, dois grupos heterogêneos de
habitantes, sobreviventes em busca de abrigo, desesperados,
procuram refúgio atrás dos muros à volta de uma igreja católica.
O agente funerário John Miller (Christian Bale), um americano que se
vê no meio do caos dessa ocupação militar, fugindo e se escondendo
entre os tiros e as granadas dos combates nas ruas da cidade, já
destruídas, havia sido chamado ao local para providenciar o enterro
de um sacerdote. Ele encontra ali esses dois grupos bem diferentes:
jovens estudantes de um convento e, também, as prostitutas de um
bordel próximo. Todas, igualmente determinadas a fugirem dos
horrores que ocorrem do lado de fora dessa igreja “ocidental”.
Na luta para sobreviver à violência e perseguição do exército japonês,
vemos o heroísmo de pessoas que arriscaram sua vida para salvar a
do próximo.
Um filme inesquecível, realizado com eficiência, apuro técnico e
artístico, além de uma profunda sensibilidade.
A insanidade, a cegueira cruel dos conflitos armados não impedem o
destemor da solidariedade, nem a força decisiva do amor, a motivar
atos de coragem inspirados numa responsabilidade voluntariamente
assumida, apesar dos sacrifícios pessoais. Amor e responsabilidade
na aceitação de riscos que precisam ser enfrentados de forma
consciente.
Infelizmente, o mundo continua envolvido em conflitos armados,
guerras e tantos crimes de violência, denunciados a nós por meio de
notícias diárias. As ações que representam riscos pessoais são atos
cristãos, que se afirmam e se destacam como exceções de amor e
sacrifício pelo bem do próximo.
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Ao registrar os horrores da guerra, “FLORES DO ORIENTE” não deixou
de valorizar personagens que, heroicamente, escolheram agir com
altruísmo para salvar o próximo. Portanto, um filme de heroínas e
heróis.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo - SP, 03 de junho de 2012
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A Fonte das Mulheres
Do mesmo diretor de O Concerto,A Fonte das Mulheres(La Source
des Femmes - França, Bélgica e Itália/2011-dir. Radu Mihaileanu - 135
min.)
Conta uma história que se passa nos tempos atuais, em uma pequena
aldeia onde não há água encanada, entre o Norte da África e do
Oriente Médio.
Tradicionalmente, as mulheres (mesmo as grávidas...), vão buscar a
água de uma nascente na montanha, um lugar distante, de difícil
acesso, debaixo de muito sol e calor, em terreno árido, com pedras
de todos os tamanhos pelo caminho. Algumas passam mal, outras,
perdem os bebês que estão esperando...
No elenco, estão:
Leïla Bekhti
Hafsia Herzi
Biyouna
Sabrina Ouazani
Saleh Bakri
Hiam Abbass
Mohamed Majd
Amal Atrach
Malek Akhmiss
Karim Leklou
Zinedine Soualem
Saad Tsouli.
Quando as mulheres decidem, lideradas pela jovem Leila (Leila
Bekhti), fazer greve de sexo se os homens não assumirem a exaustiva
tarefa de providenciar a água, essa atitude é interpretada na
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comunidade como rebelião contra as tradições e os costumes
islâmicos. Leila, considerada uma “estrangeira”, sabe ler e escrever,
uma exceção entre as mulheres analfabetas.
O marido de Leila, professor dedicado, ensina sem as mínimas
condições materiais, sem apoio nem instrumentos didáticos, inclusive
precisando convencer as famílias a permitirem que as meninas
compareçam às aulas para ser alfabetizadas. Às escondidas, ele dá
livros à esposa. Conversam, têm consideração recíproca no seu
relacionamento conjugal (união por escolha pessoal, uma decisão por
amor), que vai além do contato físico.
Na aldeia, os homens vivem uma rotina de falta de emprego,
conversando, acomodados às carências e aos desconfortos de uma
vida sem recursos básicos, passam os dias a beber chá, mas sempre
comandando a rotina local, decidindo e dando ordens. Dos eventuais
turistas que ali aparecem em grupos, recebem dinheiro, afirmando
aos estrangeiros que essas quantias “doadas “servirão para
efetuarem melhorias na comunidade.
Entretanto, os funcionários públicos, exercendo suas funções nas
cidades, quando procurados pelo professor nada prometem, não
parecendo se importar com tais necessidades do povo. Falam até
sobre as “vantagens” daquela situação: não haver água encanada na
aldeia!
Cantos e danças tradicionais não atenuam o fato de que os temas
principais, abordados em A FONTE DAS MULHERES retratam
problemas reais, verídicos, lamentavelmente atuais neste mundo em
que vivemos.
Drama e romance, o filme mostra um processo de conscientização
pessoal e comunitária, em meio a conflitos de interesses e
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desrespeito aos direitos humanos, denunciando a exploração diária
do trabalho feminino, num contexto machista que negligencia o
acesso à educação e também ignora os sentimentos e as emoções
mais íntimas das mulheres.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo-SP, 18 de fevereiro de 2012.
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FormiguinhaZ
Fábula para o público infanto-juvenil, e também para os adultos, com
83 minutos de duração, é dirigida por Eric Darnell e Tim Johnson.
Com as vozes de Woody Allen, Sharon Stone, Gene Hackman,
Sylvester Stallone e Anne Bancroft, o filme é um trabalho de
computação gráfica de alto nível. A história enfatiza a importância do
indivíduo que se recusa a ser conduzido pelo poder, a despeito das
pressões que enganam e amedrontam toda a coletividade,
induzindo-a, inclusive, a praticar atos que vão lhe ser prejudiciais. O
herói - a formiguinha que decide pensar e ter vontade própria,
abandonando o conformismo confortável para descobrir seu
potencial de liderança e assumir atitudes corajosas - descobre ser
capaz de mudar as circunstâncias. Tudo começa quando se apaixona
pela princesa Bala (voz de Sharon Stone). Os diálogos são
inteligentes; os atores fizeram um ótimo trabalho com as suas vozes;
a temática dos líderes ditatoriais que ignoram os direitos humanos
continua, infelizmente, atual. Assim como a questão da exploração
das massas operárias. Destaque para a mensagem de solidariedade,
que vai contribuir para evitar a desintegração da comunidade,
revolucionando o status quo que parecia eterno, imutável.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Fortuna de Cookie
Drama familiar, existencial, narrado com humor e suspense, “A
Fortuna de Cookie” (Cookie's Fortune - EUA, 1999 - 118 min. - dirigido
e co-produzido por Robert Altman) foi rodado em Holly Springs,
Mississipi.
O roteiro de Anne Rapp encontrou elenco à altura: Patricia Neal,
Glenn Close, Julianne Moore, Liv Tyler, Ned Beatty e Chris O'Donnell.
História para adultos, é bem produzida, dirigida e fotografada. A
trilha sonora constitui outro destaque.
Temas abordados: o grande sofrimento das pessoas idosas, ao
enfrentarem sua solidão diária e a lembrança e saudade de seus
entes mais queridos; a rebeldia dos jovens; a amizade tranquila,
fundamentada em companheirismo cultivado em atividades
partilhadas; a capacidade da verdade aparecer, mesmo quando foi
escondida durante muito tempo, sob as mais diversas formas e
desculpas, todas muito cruéis.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Fortuna de Ned
Com originalidade de temas e personagens, “A Fortuna de Ned” (Waking
Ned Devine - Inglaterra, 1998 - 91'- de Kirk Jones) é uma comédia dramática
sobre um vilarejo irlandês habitado por 52 pessoas e um grande prêmio de
loteria.
História pragmática, mas também lírica; um hino à amizade. Ver uma vez só
não basta. Vale a pena repetir!
Momentos especiais no filme: o primeiro diálogo; a oração do casal antes
de dormir; as conversas do garoto Maurice com o jovem padre; o cortejo e
a cerimônia fúnebre, o discurso de homenagem na capela; a cena final.
Em termos educacionais, há alguns pontos negativos, para serem motivo de
conversa dos jovens com seus pais ou responsáveis: a questão da fraude; a
ganância; a cena do garoto no bar, fumando e bebendo...e, nos instantes
finais, de novo se oferece bebida ao menino.
Com Ian Bannen, David Kelly e Anne Bancroft, destaca-se pela produção,
direção, interpretação, trilha sonora, roteiro e belíssima fotografia
(inteiramente rodado na Isle of Man).
(...) “Faça meu coração cantar” diz ele, pedindo que a sua amada lhe recite
os poemas que escreve.
Ela, relutante, lê versos que falam da dificuldade que temos de revelar as
coisas que são mais importantes para nós.
(...) “— Você acha que meu filho precisa mais de um pai do que de seis
milhões?
— Mais de um pai do que de cinquenta milhões!(...)
— Eu posso viver sem milhões, mas não posso viver sem o homem que
amo.”
Quem assistir ao “A Fortuna de Ned” vai rir um bocado. E se emocionar
bastante.

Theresa Catharina de Góes Campos
240

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

241

Theresa Catharina de Góes Campos

Garota Interrompida
Drama sobre distúrbios de personalidade e problemas psicológicos,
“Garota Interrompida” (Girl, Interrupted - EUA, 1999 - de James
Mangold - 132 min.) é a versão cinematográfica do romance
autobiográfico de Susanna Kaysen, internada aos 17 anos no Hospital
Psiquiátrico Claymoore.
Destaques: direção, interpretação (de Winona Ryder e Angelina Jolie
- esta, vencedora do Oscar de coadjuvante por sua atuação no filme);
a denúncia dos métodos agressivos de tratamento; a reflexão crítica
sobre loucura, saúde mental, distúrbios de personalidade; a confusão
mental causada pela perda da auto-estima; a necessidade das
pessoas se conhecerem para estabelecerem seus objetivos de vida; a
importância da amizade; o valor de uma boa orientação.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Garoto Selvagem
Um filme sensível, inteligente, para todas as idades, “O garoto
selvagem” (L'enfant sauvage- França, 1970 - 90' -de François Truffaut,
que também escreveu o roteiro, os diálogos e adaptou o relatório do
Dr. Itard) mostra o processo de educar um menino de 12 anos até
então isolado da convivência humana.
Encontrado numa floresta francesa, em 1798, Victor de l'Aveyron
inicia um aprendizado para a vida, enfrentando grandes dificuldades,
mas auxiliado por seus dois dedicados professores: o médico e sua
governanta.
Destaques: Truffaut interpretando Dr. Itard; a direção, interpretação,
produção; o roteiro; a trilha sonora; e a fotografia de Nestor
Almendros.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Gattaca - A Experiência Genética
Com uma belíssima fotografia e trilha sonora envolvente, “Gattaca - a
experiência genética” (Gattaca - EUA, 1997 - de Andrew Niccol - 112
min.) aborda temática bem atual:a engenharia genética.
Com suspense, ação, romance; roteiro inteligente...eis um filme que
deve ser considerado de importância porque trata de questões
básicas para a sociedade.
Todo ser humano deve lutar para defender os seus sonhos, a
concretização de seus sentimentos mais profundos.
A tecnologia não pode se apresentar como superior à sensibilidade,
ao amor, à pessoa com seus direitos fundamentais/inalienáveis.
“Não existe gene para o espírito humano”.
Obra romântica e plena em seu conteúdo.
Destaque, também, para a produção, direção e a interpretação dos
atores Ethan Hawke e Uma Thurman.
Ainda no elenco: Alan Arkin, Jude Law, Ernest Borgnine e Tony
Shalhoub.
Uma história perturbadora porque se distancia da ficção científica e
nos parece real, próxima demais...
Theresa Catharina de Góes Campos
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George, O Rei da Floresta
Uma comédia (George of the Jungle - EUA, 1996 - 91 min.) de ação,
romance; e violência do tipo “pastelão”. Para rir, rir muito... sozinhos
ou acompanhados.
Com direção e roteiro de Sam Weisman, é uma sátira aos famosos
filmes de aventuras de Tarzan. O personagem inocente, abobalhado,
fez sucesso na série de Vay Ward (de 1967 a 1971). Desengonçado,
atrapalhado, o protagonista é interpretado por Brenda Fraser.
Seres humanos e animais contracenando...bela fotografia nas
paisagens deslumbrantes do Havaí.
Destaque para a apresentação dos créditos (início e final do filme).
Theresa Catharina de Góes Campos
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Um Gesto a Mais
Um gesto a mais
Filme inspirado em uma ideia do intérprete principal, “Um Gesto a
Mais” (A Further Gesture - ou The Break - Espanha/Irlanda, 1997- 110
min.) tem direção de Robert Dornhelm.
Stephen Rea interpreta o terrorista em crise existencial que escapa
com seus companheiros de uma prisão de segurança máxima nos
arredores de Belfast.
Ele compreende que a sua existência “não é vida” para oferecer,
ainda que reconheça a força dos laços afetivos.
Com ação, violência e suspense (do início ao final), demonstra a
inutilidade, a tragédia do terrorismo.
Destaque para a direção, interpretação (Stephen Rea, como sempre,
está excelente); o tema, o roteiro; e a belíssima, envolvente e
diversificada trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Gloria
Drama urbano, contemporâneo, dirigido por Sidney Lumet, “Gloria”
(idem, EUA, 1999 –105’) é protagonizado por Sharon Stone. No
elenco, também estão: Jeremy Northam, Cathy Moriarty, George C.
Scott e Bonnie Bedelia.
Refilmagem do original de John Cassavetes, filmado em 1980.
Ação e suspense do início ao fim; temas e personagens do gênero
policial.
Há violência, corrupção e linguagem chula, mas o filme vale por sua
mensagem de coragem e solidariedade. Ex-presidiária decide mudar
de vida, contudo, deixa de pensar somente em si mesma para
proteger e livrar da morte um garoto desconhecido cuja família foi
assassinada.
Destaque: a temática da maternidade espiritual como vocação
feminina; a interpretação e a beleza física de Sharon Stone, aos 41
anos de idade.
“Toda mulher é mãe.” (...)
“Você agora é minha mãe, meu pai, minha irmã, minha única
família.”
A carência da estrutura familiar e a busca de amor e proteção – eis
dois pontos fundamentais dessa história.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Grandes Esperanças
Adaptação livre do romance homônimo de Charles Dickens, o roteiro
de “Grandes Esperanças” (Great Expectations - EUA, 1997 - de
Alfonso Cuarón) situa-se na atualidade, com personagens na Flórida e
em Nova York.
O filme renova o nosso entusiasmo pela estética cinematográfica, ao
nos oferecer uma belíssima fotografia e nos contar uma história de
amor cercada de dificuldades, criadas, principalmente, pelo medo de
amar.
As recordações do protagonista, Finn Bell, interpretado de forma
pungente por Ethan Hawke (astro de “Gattaca - uma experiência
genética”), são intensamente dolorosas. Sua paixão por Stella vai
percorrer um caminho de várias encruzilhadas. Ela (Gwyneth
Paltrow) cresceu isolada, num casarão em ruínas, na companhia de
uma tia enlouquecida, amargurada por desilusões afetivas (Anne
Bancroft, no papel da rica senhora Dinsmoor).
A bondade - outro tema característico das obras de Charles Dickens também enobrece o conteúdo do filme. Presentes de forma simples,
quase invisível e misteriosa, os atos bondosos revelam-se decisivos,
transfiguradores de acontecimentos e pessoas.
Destaques: a produção; a interpretação de Robert De Niro e dos
demais membros do elenco; a trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Um Grito de Liberdade
Com roteiro, trilha sonora, interpretação e fotografia de primeira
qualidade, “Um Grito de Liberdade” (Cry Freedom - Inglaterra, 1987 151 min.), foi dirigido por Richard Attenborough (o mesmo de
“Gandhi”).
Trata-se de uma excelente produção cinematográfica, atualíssima,
emocionante e humana do começo ao fim. Dramatização de fatos,
ação e suspense. Reflexão crítica, conscientização; transformação
interior.
Cenas de violência, mas sem apelação.
Todos devem assistir a este filme, que denuncia o racismo e traz uma
mensagem de solidariedade inesquecível, narrando a história real do
líder negro sul-africano, o carismático Biko (interpretado de forma
inesquecível por Denzel Washington). Kevin Kline e Penelope Wilton
também encabeçam o elenco.
Acompanhamos o drama e a lealdade de um editor de jornal liberal,
na África do Sul, e os perigos enfrentados por sua família, quando ele
decide contar a verdade sobre o ativista negro Stephen Biko.
Admiração e amizade, em contexto de diferenças pessoais - e nas
situações as mais difíceis.
História contemporânea, narrada com emoção e idealismo,
registrando tragédias indesculpáveis, acreditando em dias melhores
para a humanidade. Porque no sacrifício de alguns podemos
vislumbrar um futuro sem racismo.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Os Guarda-Chuvas do Amor
Vencedor da Palma de Ouro em Cannes, “Os Guarda-Chuvas do
Amor”
(Les parapluies de Cherbourg- França, 1963- de Jacques Demy - 88
min.) foi recuperado pela viúva do diretor, a também cineasta Agnès
Varda.
Musical inteiramente cantado, conserva o seu encanto original;
romântica e realista, a história mostra a separação de dois jovens
amantes, na época da Guerra da Argélia. Catherine Deneuve e Nino
Castelnuovo são os protagonistas.
Destaque para a produção, direção, interpretação, fotografia roteiro
e trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Guardião da Floresta
Inspirado no romance “O Rei da Floresta”, de Michel Tournier, o
drama
“O
Guardião
da
Floresta”
(The
Ogre
Inglaterra/França/Alemanha - 1998), dirigido pelo cineasta alemão
Volker Schlöndorff, mostra a solidão de um homem que consegue
sobreviver, em meio a grandes dificuldades pessoais, e apesar das
muitas incompreensões de que foi vítima.
Protagonizado por John Malkovich, e tendo no elenco, também,
Armin Mueller Stahl, o filme retrata com realismo trágico e muita
contundência o nazismo, incluindo cenas de caça chocantes, bem
como o aliciamento e treinamento de crianças e adolescentes.
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro, fotografia: e a
belíssima cena final, com o personagem principal relembrando as
palavras de um padre sobre a história de São Cristóvão. Quem
carrega uma criança, quem protege os pequeninos, seria salvo das
chamas do pecado.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Herdeira
Inspirado no romance de Henry James, “A Herdeira” (Washington
Square - EUA, 1997 - de Agnieszka Holland - 116') é um drama
romântico sobre moça rica, desajeitada, muito carente de afeto e
que vive sob o domínio do pai até se apaixonar por um jovem
impulsivo. O pai diz à filha que o rapaz está interessado apenas em
sua herança.
História comovente, ambientada na Nova York do final do século
passado. A diretora polonesa, bastante experiente, teve um elenco à
altura do roteiro: Jennifer Jason Leigh, Bem Chaplin, Maggie Smith e
Albert Finney.
Comparando-se esta nova versão ao clássico de William Wyler (de
1949), vemos que houve um acréscimo de conteúdo, enfatizando-se
uma visão feminista, uma atitude inteligente de independência face a
uma realidade sobre a qual a protagonista não teria controle.
Destaques: produção, direção, interpretação, fotografia, direção de
arte, trilha sonora e roteiro.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A História de Nós Dois
Romantismo e comédia dramática (familiar, urbana, psicológica)
contemporânea, “A história de nós dois” (The story of us - EUA, 1999
- de Rob Reiner) oferece ao público a oportunidade de ver, ouvir e
refletir sobre situações rotineiras que conhecemos bem... por
vivenciá-las nós mesmos ou por contemplá-las a nosso lado.
“... os paradoxos do ser humano”.
Após 15 (quinze) anos de casamento, e com dois filhos adolescentes,
Ben (Bruce Willis) e Katie (Michelle Pfeiffer) acreditam na
necessidade de “resolver” suas diferenças usando o que seria o seu
último recurso: o divórcio.
Procurando ajudá-los, um dos “terapeutas matrimoniais” lhes diz
que, “Na cama de um casal, estão sempre seis pessoas, isto é, os
cônjuges e seus respectivos pais.”
Alguns diálogos, certas atitudes... beirando o absurdo... levam a
momentos de riso. Mas o assunto é bastante sério.
“Segundo Dickens, somos seres diferentes, contraditórios.”
Solucionar os problemas de comunicação afetiva significa melhorar
nossa qualidade de vida. Afinal, marido e mulher, filhos, parentes,
amigos e conhecidos formam as comunidades/a sociedade. Seus
dramas, na realidade, não são apenas individuais.
Em algumas cenas, há certa vulgaridade, inclusive diálogos chulos.
Destaques: temática; montagem; apresentação dos créditos iniciais;
trilha sonora; a beleza de Michelle e a simpatia de Bruce; a
composição dos personagens principais (o casal em crise).
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“Você é um bom amigo. E é difícil ter bons amigos.” (...)
O casamento “é como dança que se aperfeiçoa com o tempo”.
Como acontece todos os dias, temos altos e baixos, que precisamos
identificar como tais.
A seguir, texto de divulgação do filme:
“O cineasta premiado Rob Reiner dirige uma comédia romântica que
faz a pergunta:
Um casal consegue sobreviver a 15 anos de casamento?
A História de Nós Dois, estrelando Bruce Willis e Michelle Pfeffer, é
uma avaliação muito real e engraçada do casamento de Ben e Katie
Jordan. (...) por que as qualidades que os fizeram apaixonar-se um
pelo outro agora são os motivos para que se afastem? (...) Para os
dois adultos, brigar tornou-se uma condição, e não mais uma
exceção, e eles acham que sua única opção é uma retirada silenciosa
para campos neutros. Durante esse afastamento, Ben e Kate refletem
sobre o valor de sua história compartilhada - a dança, aperfeiçoada
com o passar do tempo, que os tornaram “nós”.
“A minha história, a sua história...”
Theresa Catharina de Góes Campos
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Homem Bicentenário
Com trilha sonora de James Horner, “Homem Bicentenário”
(Bicentennial Man - EUA, 1999 - de Chris Columbus - 130 min.) é um
drama de ficção científica, narrado em linguagem de comédia (ou
vice-versa...).
Protagonizado por Robin Williams, Sam Neill e Oliver Platt, conta as
dificuldades e os relacionamentos de um robô, determinado a ser
uma pessoa livre. Com a tecnologia de sua programação, surpreende
o dono por demonstrar criatividade e cultivar sentimentos próprios
dos seres humanos.
Destaques: o tema central da história, que leva à reflexão sobre as
características mais profundas do homem e da mulher, suas fases da
vida e suas relações com o próximo, na família e na sociedade, e com
as máquinas mais desenvolvidas.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Homem da Máscara de Ferro
Aventura dramática ambientada no século XVII, na corte francesa de
Luis XIV e inspirada no romance clássico de Alexandre Dumas, “O
HOMEM DA MÁSCARA DE FERRO” (The Man in the Iron Mask EUA,1998 - 132 min.), de RANDALL WALLACE, tem muitas
características de história para um público adulto (promiscuidade
sexual, linguagem chula, violência, tragédias). Crianças e jovens,
todavia, estão respondendo com a sua presença à propaganda e
recomendação do filme LIVRE, no Brasil! Aliás, isso acontece com
frequência. Parece-me que a decisão sobre tais classificações de faixa
etária, equivocadas ou tendenciosas, não indica um conhecimento de
quem teria assistido ao filme, do início ao fim.
Aos pais e responsáveis conscientes dessa publicidade enganosa, eis
uma boa oportunidade para conversarem com os menores sobre
valores e atitudes ético-morais, ao comentarem “O HOMEM DA
MÁSCARA DE FERRO”.
A repetição do lema que os Três Mosqueteiros e D'Artagnan
tornaram famoso – “Um por todos e todos por um”– lembra o
espírito de grupo e as façanhas dos quatros heróis, célebres por sua
coragem e união.
Na época retratada por este filme,“O HOMEM DA MÁSCARA DE
FERRO”, os personagens estão “aposentados”. Vivendo seus
problemas existenciais, testemunham o grande sofrimento do povo,
faminto, com frio, desprezado pelo jovem Rei, incapaz de se deixar
sensibilizar por suas condições miseráveis. Desde o início, as imagens
denunciam esse contraste chocante com a vida de opulência dos
nobres.
Há bastante ação, fotografia competente e uma trilha sonora
emocionante. E alguns mistérios, no roteiro, contribuem para o clima
de suspense.
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O elenco: Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, Gérard Dépardieu, John
Malkovich e Gabriel Byrne.
A aula de história – mais uma dramatização oferecida pelo Cinema,
“que não esquece” acontecimentos de outras épocas - destaca essa
miséria dos cidadãos encurralados pelos soldados, convivendo com o
horror da Bastilha e o luxo da nobreza.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo - SP, 20 de abril de 1998
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O Hotel de Um Milhão de Dólares
Original, perturbador, realista e poético, “O hotel de um milhão de
dólares” (The Million Dollar Hotel - EUA, 2000 - 125 min. -scope), de
Wim Wenders (diretor de “Asas do Desejo”, “Paris, Texas” e “Tão
longe, tão perto”) foi produzido, dirigido e escrito com técnica,
sentimento, romantismo e convicção. A plasticidade do filme, cujo
roteiro é assinado pelo ídolo pop Bono Vox, do famoso grupo musical
U2, revela-se desde a sequência inicial, lírica e dramática,
expressando os primeiros contornos da metáfora sobre as
metrópoles contemporâneas.
“Depois é que eu percebi. A vida é perfeita. A vida é ótima.Cheia de
magia e beleza, oportunidade e televisão. E surpresas. Muitas
surpresas.”
Mas não compreendemos isso, quando estamos vivos...
Com Jeremy Davies, Mel Gibson, Mila Jovovich, Julian Sands, Gloria
Stuart, Jimmy Smits e Amanda Plummer, o cenário em que tudo vai
acontecendo assemelhar-se-ia a um manicômio.
Retratando as vivências dramáticas de seus personagens, a história
deles, como enfatiza o investigador especial do FBI, Skinner
(interpretado por Mel Gibson), “é vida real”. O policial seria o “mais
louco” de todos.
“Eles não acharão nada antes de mim. Estou no jogo da informação.”
Os personagens desajustados, excluídos, são descritos com estilo
naturalista¸mas essa linguagem também se alterna com elementos
poéticos. Tipos exóticos, diferentes, esquisitos e viciados. Grotescos,
agarram-se à sua individualidade, à sua marginalidade. E se
acostumam, ajustam-se e repetem, insólitos, a violência dos tempos
e do ambiente em que vivem. Solitários, passam a ser questionados
por detetive abusado e descontrolado.
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O clima de suspense está pleno de enigmas existenciais.A questão do
ego aflora, na análise de caráter dos personagens.O pai do morto não
aceitariao suicídio porque seria uma condenação de sua negligência
paterna.
Alega: “Suicídio é ruim para um judeu”.
Skinner não se envergonha de seus métodos agressivos de
investigação policial.
Tom Tom, antes de conhecer e amar Eloise, não sabia que tinha
ego...
Para Skinner e quase todos os outros personagens, Tom Tom (Jeremy
Davies) comporta-se como um idiota, um retardado que repete
frases como “O lar de um homem é o seu castelo.”
Contudo, o rapaz exige que Eloise seja tratada com respeito. Ele a
defende de acusações e procura protegê-la. Ela, que aparece quase
sempre com livros, chega a afirmar: “Sou ficção”.
“Eu queria tocar o coração de Eloise. E toquei.”
Tom Tom adverte-a sobre o fumo, como causador de câncer. Eloise,
compreendendo o amor que está recebendo, assume uma atitude
consciente, lembrando que poderia ir até uma clínica, onde se
apresentaria para ser examinada, preocupada em não lhe transmitir
doenças.
“— Você não pode amar quem não se valoriza. Ela não é nada. É
ninguém.
— Sim, eu posso amar. Eu amo Eloise. Ela não é ninguém.”
Linguagem chula, vulgar, em algumas cenas. Há violência, mas sem
apelação.
Estilo do filme mistura crueza e delicadeza, na linguagem narrativa e
nos diálogos.
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“Todos os homens são sonhadores”.
Destaques: direção, interpretação; fotografia (tomadas externas,
planos, iluminação, estética metafórica de impacto visual); trilha
sonora envolvente; roteiro de reflexão crítica (inclusive sobre a
família, a televisão, a repressão policial, o governo e o poder
econômico que ignoram e até fazem cidadãos excluídos,
marginalizados); temas e símbolos; personagens:seus monólogos e
diálogos.
“O amor não pode ser descrito como uma árvore ou o mar ou
qualquer outro mistério. O amor é o olhar com que vemos. É a luz da
tinta”.
Filme com a capacidade de nos tocar profundamente o coração.
Trágico e suave, agressivo e delicado, idealista e concreto.
“O coração é a Bela Adormecida. O beijo do amor é que pode
despertá-lo.
Todos nós estamos adormecidos... esperando ser despertados.”
Somente compreenderíamos a perfeição da vida após a morte.
Sendo a “vida” perfeita, quando se fala “vida”, na visão do
cristianismo, queremos, na verdade, dizer “Deus”.
E quando se diz “coração” a ser tocado, despertado, isso significa, de
fato, tocar profundamente as almas, redimindo-as. Para salvá-las,
fazendo com que superem a angústia, o desespero, resgatando-as do
sofrimento que não podem mais suportar.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Hurricane - O Furacão
Com excelente interpretação (que lhe valeu o Urso de Prata no
Festival de Berlim/2000) de Denzel Washington, eis um filme para
nos emocionar profundamente do início ao fim: “Hurricane - o
Furacão” (Hurricane - EUA, 1999 de Norman Jewison - 145 min.).
Ação e suspense, além de idealismo, solidariedade, fé e altruísmo
extraordinários em circunstâncias muito difíceis, extenuantes, nesse
drama real que denuncia o racismo.
Rubin “Hurricane” Carter era campeão de boxe, na categoria dos
pesos médios, quando ele e um companheiro foram injustamente
acusados pelo assassinato de três pessoas.
Convencidos de sua inocência, Bob Dylan, Muhammad Ali e outros
lutaram por sua libertação.
Destaques: produção, direção, roteiro e trilha sonora. Um filme
inesquecível!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Ídolo
(Brasil, 2014 - 90 min.)
Nílton Santos, a Enciclopédia do Futebol, homenageado no filme
“Ídolo”
Experimentei a emoção, hoje, de assistir ao filme “ÍDOLO”, sentindome verdadeiramente privilegiada por relembrar, graças ao cinema, a
vida e a carreira do jogador bicampeão do mundo, o botafoguense
Nílton Santos (1925 - 2013), um dos principais ídolos do futebol
mundial, eleito pela FIFA o melhor lateral esquerdo de todos os
tempos.
O roteiro também registra o trabalho de Nílton Santos com crianças
carentes, algumas em situação de risco - uma iniciativa pioneira, na
época, para ensinar o futebol como prática desportiva.
A narrativa expõe, com respeito e carinho, o drama da velhice, o
declínio da saúde.
Um documentário de roteiro comovente, do início ao fim, uma
homenagem merecida pelo atleta, conhecido como a Enciclopédia do
Futebol.
O filme tem uma bela trilha sonora e imagens de arquivo preciosas,
de modo especial, para nós, brasileiros.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília - DF, 30 de novembro de 2015
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Imensidão Azul
O MERGULHO DO CORAÇÃO
(Poema inspirado no filme"Le grand bleu" (The Big Blue) –
"Imensidão Azul" – França,1988 –de Luc Besson)
Olho o mar ou dentro do meu coração?
Vejo os golfinhos ou a face de Deus?
As ilhas, para mim, são pegadas do Infinito;
não são acidentes geográficos.
As ondas não representam obstáculos:
são pontes e veredas.
A lua, às vezes, parece guiar o oceano
tão mansamente como a chuva que dança
e me dá a impressão de beijar as flores.
O que sinto, realmente, quando olho o mar?
O que vejo, na verdade, quando brinco
e nado em companhia dos golfinhos?
O que consigo atingir,
em termos de minha dimensão humana,
quando admiro o oceano
e vou até o seu íntimo mais desconhecido?
O silêncio do mar é canto de sereia?
As vozes dos golfinhos compõem
o meu silêncio interior?
Aqueles a quem amo me fazem falta
em cada segundo de alegria ou dor.
A pérola escondida que os mergulhadores
procuram com risco de vida
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é o amor secreto que meu coração
tenta proteger, desajeitadamente.
Por que arriscar tudo, com tanto esforço,
por aquilo que não sabemos expressar
em palavras ou medir?!
Que visão chega a meu coração
quando sinto o oceano me envolver
nas mil e uma tonalidades de verde e azul?
Toco o limiar de um mistério,
a fronteira de um enigma
que é meu tesouro desde a infância
porque me desafia sem cessar
impresso em todos os anos de minha vida
como o prelúdio do futuro que não vejo
apesar de tocá-lo... no fundo do mar.
Um prefácio para um grande amor?
Ninguém responde... mas eu pergunto
sem jamais me fatigar!
Somente eu sei
que guardo, nas paredes de meu coração,
a pérola conquistada em todos os mergulhos
na busca incessante do sentido para a vida;
vale mais que todos os troféus...
A minha pérola é como estrela-guia
a multiplicar os sonhos adormecidos
que não ouso cantar em voz alta.
A visão dos golfinhos brincalhões
que não conhecem a inveja
nem se envolvem em competições
me faz vislumbrar um mundo diferente:
mais belo porque mais natural;
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mais acolhedor porque sem desconfiança;
hospitaleiro, apesar da escuridão...
Guiada pelos golfinhos,
vejo através do que parece névoa;
em terra firme, sinto-me cega
porque insegura
quanto aos sentimentos e aos motivos
dos que me cercam,
me apressam, e me pressionam,
querendo me conduzir
aonde meu coração pode morrer...
As águas coloridas fluem,
curam e cantarolam
canções de fontes múltiplas;
aqui, minhas mãos sabem acariciar
porque são recebidas sem reservas;
aqui, tenho segurança para amar
porque acreditam em mim.
Nesta IMENSIDÃO AZUL,
não sou invasora, nem conquistadora:
sou IRMÃ , Amiga e Companheira
no Reino de Deus;
nas mil e uma tonalidades de azul,
não entro em conflitos;
me harmonizo com a natureza
da qual faço parte...
Nesta imensidão azul,
a pérola que conquistei
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tornou-se facho de luz
nas ruas silenciosas
e não invadidas
de meu coração.
A imensidão azul
me fez perseguir sem descanso
a face resplandescente do Amor.
Não mais experimento o medo
de viver com a minha solidão;
não mais receio perder o rumo;
aqui, o amor não me assusta...
O mergulho do coração é o mais perigoso...
porque nas profundidades desconhecidas
de si mesmo.
Aceito os desafios do oceano
ou mergulho nas mãos de Deus?
Quando mergulho, inebriado,
quais as distâncias que supero?
Abandono-me à imensidão azul
ou persigo a face do Amor?
As vozes dos golfinhos
se comunicam com o meu silêncio?
Olho o mar ou dentro do meu coração?
Vejo os golfinhos ou a face de Deus?
Estou apenas mergulhando
ou me lançando, confiante,
nas mãos amorosas de meu Criador?
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Theresa Catharina de Góes Campos
AS DÁDIVAS DA ARTE
De: Heloisa Guimaraes
Data: 12/04/2008 16:59
Theresa Catharina,
Não pude ainda assistir ao belo Imensidão Azul, tão justamente
decantado, por tudo que tenho lido e ouvido a respeito,
especialmente agora, à luz de suas iluminadas impressões. Estarei
atenta para uma próxima oportunidade de também poder aproveitar
deste magnífico filme.
Posso profundamente concordar, desde logo, com a linha de
conscientização quanto à sábia postura de vida a que você foi
induzida pela fruição dessa obra, conforme expõe (o quanto pode ser
dadivosa a arte, não?).
Você já deve ter intuído, por minhas ações, que partilho daquele
mesmo credo.
Penso que o cultivo de uma saudável autodeterminação, como
reflexo de dignificante auto-estima - sem ser incompatível com a
compaixão, nem aliado do egoísmo - apraz ao Criador, podendo ser
indutor do engrandecimento pessoal.
Muito grata pelo encaminhamento do lindo texto. Com afeto, sua
amiga - Heloisa Helena
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Impacto Profundo
A possibilidade de um cometa em rota de colisão com a Terra,
ameaçando de extinção a humanidade - eis o tema central de
“Impacto Profundo” (Deep Impact - EUA, 1998 - de Mimi Leder).
Ação, suspense; teorias científicas e ficção; valores humanos. Como
se comportariam as autoridades, a imprensa, as famílias? Seria
tempo de egoísmo ou heroísmo? Conseguiríamos enxergar a
importância fundamental do amor? Assumir as suas
responsabilidades e até seus desencontros? O coração se perturba:
está vivo!
Destaque para: Morgan Freeman, Robert Duvall, Vanessa Redgrave e
Maximilian Schell; a temática; os efeitos especiais; a trilha sonora de
James Horner.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Incapaz
Drama familiar, psicológico e socioeconômico sobre a rotina de
dificuldades vivida por um homem, sua esposa e seu filho, “O
incapaz” (Japão, 1991 - 107'- de Naoto Takenata), enfatiza com
pungência a solidão dos três personagens principais, em sua
individualidade.
Com Naoto Takenata, Jun Fubuki e Kotaro Santo, inspira-se nas
histórias em quadrinhos de Yoshiharo Tsuge.
Destaques: direção, interpretação e roteiro.
Como parábola, mostra os riscos e a pressão experimentados pelas
pessoas que resistem à sociedade competitiva.
Quando tudo parece indicar uma próxima desagregação do núcleo
familiar, a solução para a vida em comum vem da aceitação do
potencial de cada um, como ser humano.
E eles se dão as mãos para caminhar harmoniosamente, juntando suas
forças, lado a lado enfrentando os infortúnios...sem desistir de sua luta,
sobrevivendo.

Theresa Catharina de Góes Campos
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O Informante
“Revelar a verdade pode ser prejudicial.”
Sim? Para quem?
Um dos melhores filmes sobre o dever da informação, apesar de
todas as dificuldades enfrentadas para se cumprir esse preceito de
cidadania, “O Informante” (The insider - EUA, 1999) é dirigido (coproduzido e co-escrito, também)por Michael Mann (de “O Último dos
Moicanos”), dramatizando, com sensibilidade, ação e suspense, fatos
ocorridos em 1994.
Inspirado em artigo publicado na revista “Vanity Fair “sobre “O
homem que sabia demais”, o script tem formato de reportagem
dentro de reportagem.
Obteve sete indicações para o Oscar. Lideram o seu elenco: Russell
Crowe, Al Pacino e Christopher Plummer.
Destaques: temas e personagens;produção, direção, interpretação,
roteiro,fotografia e trilha sonora; reflexão crítica, perguntas, valores
e princípios éticos, cívicos, humanos e profissionais em contextos
atuais. Uma aula de cidadania, direito e jornalismo, com questões
fundamentais abordadas em suas implicações familiares e sócioeconômicas.
O roteiro tem como temática primordial a crença no ideal de que a
divulgação da verdade leva à transformação do mundo.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Instinto
Drama contemporâneo psicológico, com ação, violência e suspense,
“Instinto” (Instinct - EUA, 1999 - 127 min.), de Jon Turtetaulb,
protagonizado pelos vencedores do Oscar¸ Anthony Hopkins e Cuba
Gooding Jr., assinala os conflitos desumanos que acontecem
diariamente nas prisões.
Antropólogo acusado de assassinatos precisa ser avaliado quanto a
seu grau de racionalidade e responsabilidade. O psicólogo que se
oferece para o trabalho está motivado por grandes ambições
profissionais. O prisioneiro estava sem falar, protestando com o
silêncio. Sua esposa e sua filha mostram-se profundamente
magoadas com a sua ausência de anos, além de aterrorizadas por
seus atos violentos, precedidos por sua indiferença para com a
família.
Mas a temática principal é a convivência harmoniosa que o cientista
conseguiu, ao aproximar-se de um grupo de gorilas; segundo ele
explicou ao psiquiatra, sentiu estar vivendo como o homem primitivo
em meio à natureza. Quando os caçadores atacam os animais e a ele,
que defende os gorilas agredidos sem piedade e sem oportunidade
de defesa, o antropólogo entende “estar protegendo a sua família”.
Destaques: direção, interpretação (inclusive dos coadjuvantes Donald
Sutherland e Maura Tierney); o tema da solidão e da falta de
comunicação entre os seres humanos; a mágoa dos entes mais
próximos, afastados por causa do trabalho e da decisão do chefe da
família; a denúncia das condições desumanas nas prisões (nunca é
demais expor esse crime impune); o desrespeito aos animais, o
extermínio das espécies.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Inteligência Artificial
“— Ele é só um brinquedo”, diz o marido à esposa, que responde:
“— Não, ele é um presente. Um presente de você.”
Filosófica, existencialista e muito perturbadora, a ficção científica
“Inteligência Artificial” (A.I. Artificial Intelligence - EUA, 2001 - 146
min.), de Steven Spielberg (diretor, roteirista e co-produtor), tem o
dom de nos levar à reflexão sobre o “desenvolvimento” da ciência e
as questões fundamentais de nossa condição de seres humanos.
Há cenas de violência (inclusive, agressividade e crueldade como
formas de diversão) e sexo que podem ser consideradas chocantes,
sobretudo para crianças.Em atmosfera sinistra, encontramos uma
profecia bem pessimista sobre o destino da humanidade.
No elenco, se destacam: Haley Joel Osment (de “O sexto sentido” e
“A corrente do bem”), Jude Law (o robô-gigolô), Frances O’Connor,
Sam Robarts e William Hurt.
“Se um robô for capaz de amar, os humanos poderão amar esse
robô? É umaquestão moral.” (...)
Afinal, na disposição para amar, insere-se, também, a exigência
natural do amor. E o sofrimento vivido nos tempos de crise, por
causa dos desencontros sentimentais. As dificuldades da convivência
familiar, social e interpessoal.
“Um robô que não adoecerá, nem mudará.” (...)
O sucesso do personagem gigolô expõe as relações sexuais em suas
exigências e diferenças de comportamento, o realismo versus o
romantismo. “Não me referi a sensualidade, e sim, a amar.”
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Destaques: temas e personagens; produção; trilha sonora de John
Williams; fotografia (inclusive, fotografia submarina);efeitos
especiais; e o prólogo, terrivelmente instigador...A humanidade
dispõe de recursos escassos. O controle de natalidade faz-se com
severidade, de forma ditatorial. As calotas polares derreteram e as
metrópoles foram destruídas.
“Proponho construirmos robôs capazes de amar.” (...)
Entre as reações negativas ao filme estão: seria longo demais,
sentimentalóide, repetitivo e melodramático.
Minha posição é outra: como não se trata de um tema superficial, a
maior duração facilita a análise crítica interior, íntima. Ir ao cinema
para assistir a uma obra desse tipo requer uma programação sem
pressão de horário. A repetição mostra-se didática, enfática quanto
aos pontos essenciais ou que devem ser destacados no roteiro.
Drama lírico desenrola-se poeticamente, pleno de metáforas e
mistérios. Os sentimentos são a meta dos processos de sensibilização
da humanidade. Não podemser demais. Precisam, somente, abrir
espaço, também, para a racionalidade. Uma convivência de
maturidade! Filmes têm objetivos diferentes, criando uma proposta
diversificada.
“Parece muito real por fora.Mas, por dentro, não é real.”
David, o robô-menino, ouviu da mãe adotiva a história de Pinóquio,
encantando-se a tal ponto com o protagonista da fábula, que
escolhe, com determinação, o seu maior sonho: “Tenho de me tornar
real.” Inicia, então, uma busca desesperada para encontrar a Fada
Azul, que transformou o brinquedo de Gepeto em garoto de verdade
e poderá, igualmente, lhe dar a tão sonhada humanidade.
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Ele deseja tornar-se um menino de verdade porque ama sua mãe
adotiva, Mônica. Também para ele, a palavra “mamãe” tem
significado especial, um som mágico, de acalanto. Não aceita sua
condição de máquina. Almeja ser gente.
“Se eu me tornar real, poderei voltar. E minha mãe voltará a me
amar.”
O robô-criança, misturando fantasia e realidade, imagina que sua
mãe adotiva, incapaz de ver defeitos no filho verdadeiro, o acolherá
como se ele fosse mais um filho, igual ao que ela ama por ser de
carne e osso, fruto de seu ventre. David sempre pede “me proteja,
me proteja” e busca o afago de outra mão, a segurança
proporcionada pela proximidade do ser amado ou, simplesmente, de
outra pessoa (um robô também lhe serve...).
“Este é especial. Muito amor foi colocado nele. Você é único, sabe,
David?”
Mas o pequeno robô já estava bastante chocado, com a surpresa de
encontrar tantos meninos iguais a ele.
Steven Spielberg revelou que, na década de 80, “Stanley Kubrick
contou-me confidencialmente uma linda história impossível de
esquecer. Acho que foi a cuidadosa mistura de ciência e humanidade
que me deixou ansioso para ver quando Stanley a contaria e, depois
que ele se foi, de me fazer querer contá-la para ele.”
“Deus criou Adão para amá-LO.”
Kubrick já havia prometido a direção para Steven Spielberg desde
1994. Para garantir a fidelidade ao projeto, Spielberg escreveu o
roteiro, como fez em “Contatos Imediatos do Terceiro Grau” (1977).
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Inspirado em conto de Brian Aldiss publicado na Harper’s Bazaar, em
1969, recentemente editado no Brasil, na coletânea
“Superbrinquedos duram o verão inteiro”, o clima sombrio e
assustador do filme relembra, em diversos momentos, o seminal
“Blade Runner - Caçador de Andróides” (1982), de Ridley Scott, assim
como “Gattaca- a experiência genética” (1997), de Andrew Niccol,
com Ethan Hawke e Uma Thurman nos papéis principais (e uma
fotografia deslumbrante).
“Só os humanos acreditam no que não vêem.”
Essa referência à fé religiosa soma-se à questão da incredulidade.
“— Vejo a lua.
— Ela é real?
— Não sei.”
Algumas perguntas de David são bem características da mente
infantil. Quando não compreende uma ordem, ou as circunstâncias
parecem confusas, ele indaga:
“É brincadeira?” (...)
“Você vai morrer? Quando?” (...)
“Cinquenta anos é muito tempo?”
Os homens invejam o robô, têm ciúme de sua humanidade artificial.
Escondem-se atrás de armadilhas, têm atitudes não-éticas.
“Só os iguais a você lhe dão segurança. Não vá por ali, ou vão destruílo.”
(...) “Eliminem os robôs.” (...)
“Tem certeza de que não é humano? Não quero outro incidente
como o de Trenton.”
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Em muitas situações, somos cruéis e, contemplando a realidade de
uma perspectiva superficial, nem percebemos a crueldade das
crianças ciumentas ao extremo. Chegam a fazer e a ensinar atitudes
erradas; criam situações com potencial de conflitos geradores de
julgamentos injustos. Somos capazes de usar os outros como objetos.
Muitas vezes, quando atingimos nossos objetivos, sem hesitar,
livramo-nos de nossas “coisas”, jogamos fora os instrumentos,
consideramos tudo descartável e adotamos outros “meios”
aparentemente mais eficazes.
“Se foi criado para amar, é razoável supormos que o robô pode
odiar.”
David e o gigolô Joe são personagens que colocam na tela a
oportunidade de um debate ético sobre assuntos atuais:
biotecnologia, cibernética, a interação familiar e social, as relações
sexuais.
“Depois que você fizer amor comigo, nunca mais desejará estar com
um homem (real).”
E lhe diz frases maravilhosas, elogiosas e poéticas.
Ao término do filme, o questionamento permanece para nós:
“É brincadeira?”
Ouso responder, com o coração na mão:
É real.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Interestelar
(Interstellar - EUA, 2014 - de Christopher Nolan, 169min.).
Com o nosso tempo na Terra chegando ao fim, um time de
exploradores é responsável pela missão mais importante da história
da humanidade: viajar além desta galáxia para descobrir se a raça
humana tem futuro além das estrelas.
Narra as aventuras de um grupo de exploradores que faz uso de um
buraco negro recém-descoberto para superar as limitações de uma
viagem espacial humana e conquistar as grandes distâncias
relacionadas a uma viagem interestelar.
Um ótimo filme (com qualidade de produção, fotografia, direção,
roteiro, interpretação, trilha sonora, efeitos especiais).
No elenco:
Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Wes
Bentley, Topher Grace, William Devane, Casey Affleck;
Roteiro: Jonathan Nolan, Christopher Nolan;
Produção executiva: Jordan Goldberg, Jake Myers, Kip Thorne;
Produção: Christopher Nolan, Lynda Obst, Emma Thomas;
Trilha sonora: Hans Zimmer;
Diretor de fotografia: Hoyte van Hoytema;
Editor: Lee Smith;
Diretor de arte: Nathan Crowley;
Figurinista: Mary Zophres;
Supervisor de efeitos especiais: Paul Franklin.
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Neste filme, Christopher Nolan reforça suas características de sempre
criar os cenários e ambientes, só usando a tecnologia digital como
último recurso. Os cenários dos novos planetas são locações
escolhidas pelo diretor ao redor do mundo e os atores realmente
tiveram que enfrentar uma tempestade de poeira criada por Nolan
nas filmagens.
O diretor afirmou que o longa traz uma reflexão sobre a humanidade.
“No processo de conceber e fazer Interestelar. a ideia essencial se
mantém no fato de que, quanto mais longe vamos ao espaço, mais
essa viagem se torna sobre quem somos e o que é ser humano”,
explica.
No tempo e no espaço, palavras como “impossível” e “realidade”
podem ser variáveis no significado, porque expressam uma
percepção ou definição que vão muito além do que a princípio
significam.
Com mudança de contexto, a situação se modificaria e, em
circunstância diferente, o conceito demonstraria não ser imutável.
Não levar isso em consideração ignora uma perspectiva essencial:
diante de acontecimentos que nos desafiam, nossa visão deverá
assumir uma atitude de compreensão, consciente do que não está
aprisionado num significado único, limitado indefinidamente,
estático, sem dinamismo para evoluir, de modo a criar ou permitir
enxergar uma realidade diferente.
Por conseguinte, as críticas, sob o ponto de vista científico, ao épico
espacial “Interestelar”, indicando a impossibilidade de uma viagem
com rota de navegação pelos “buracos negros”, são opiniões válidas
se enfatizarem “nas condições atuais”... Não levar tal possibilidade
em consideração, negligencia um fator essencial do conhecimento
humano, seu potencial para evoluir.
Nada sei sobre ciência - amei “Gravidade” (2013), de Alfonso Cuarón
e “Interestelar” de Christopher Nolan, pelo conteúdo e, também, por
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sua estética, ressaltada, em ambos, pela trilha sonora. Os dois filmes
me emocionaram muito...penso neles e me comovo, até hoje.
De qualquer maneira, o cinema tem efeitos subjetivos em cada
pessoa. Os cientistas deveriam ressaltar que, num trabalho artístico,
a proposta dos realizadores não se submete às leis da ciência, nem a
determinações políticas. Eis a minha posição.
Havendo conhecimento científico por parte dos cineastas, seria
talvez uma questão aberta para escolha desses realizadores expressar ou não, em suas obras, as questões científicas com
realismo e rigor.
Os temas são de meu interesse pessoal, porque fundamentais e
permanentes: os laços afetivos e familiares (o amor); os dilemas
éticos de cada momento, inclusive, a ciência e sua responsabilidade
para com o indivíduo, o grupo, a coletividade; a filosofia diante da
tecnologia; as dimensões do tempo; o universo e o planeta que
habitamos.
Enfim, o cinema visionário, a estética de sensibilidade humana e
reflexão crítica, desafiadora, ousada.
Uma proposta de arte corajosa, que presta uma bela homenagem
aos astronautas e pioneiros espaciais. Convite aos questionamentos,
além de oportunidade para meditar, como exercício intelectual.
Após os créditos finais, “INTERESTELAR” deixa ao espectador muito
assunto para conversar.
Fiquei encantada. Como eu já esperava...todavia, mais do que
antecipava e me preparava para apreciar.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília - DF, 11 de novembro de 2014
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Intrigas de Estado
Intrigas de Estado (State of Play - EUA, Grã-Bretanha - 2009 - 123
min.), de Kevin McDonald, conta uma história dramática, com
suspense,violência, mentira e traição, no contexto político atual, sob
aperspectiva jornalística de uma blogueira, um repórter empenhado
em produzir matérias investigativas e a editora-chefe de ambos.
No elenco estão: Russel Crowe (Cal McAffrey), Ben Affleck (Stephen
Collins), Rachel McAdams (Della Frye), Robin Wright Penn (Anne
Collins), Jeff Daniels, Helen Mirren, Viola Davis, Jason Bateman
(Dominic Foy).
Registro aqui um aspecto muito positivo de “Intrigas de Estado”,
filme realista sobre as pressões diárias na redação dos jornais, onde
os editores exigem receber “logo, já, sem demora, sem desculpas!”
um texto para imediata publicação, ANTES dos concorrentes.
Assim, para atender às “demandas” do mercado, visando a lucros
maiores e ao aumento do número de leitores (ouvintes,
telespectadores e internautas), a rotina do jornalismo costuma
dificultar, impedir a investigação adequada dos fatos. Pessoas,
situações e acontecimentos seriam, então, mostrados ao público de
forma incompleta, confusa ou até inverídica.
Importante lembrar: o “furo” de reportagem pode acontecer, em
muitos casos, sem o respeito às questões éticas e aos princípios
fundamentais do jornalismo responsável.
Ora,após a divulgação do que seria notícia (portanto, um texto
supostamente não ficcional), se houver uma posterior apuração, a
correção não terá impacto semelhante ao relato inicial... Imagens e
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reputações provavelmente já foram destruídas, quase sem
possibilidade de reparo!
Quando um filme de caráter e objetivos comerciais chama a atenção
da plateia para esse problema, incluindo o tema, que permanece
atual, em algumas cenas com diálogos explícitos, considero que
prestou um serviço aos jornalistas ao revelar um dilema diário, talvez
o desafio maior a superar no exercício da profissão.
Cabe a todos nós, como indivíduos e cidadãos, membros de uma
coletividade, o dever de refletir sobre tudo isso. Sejamos atentos,
conscientes!
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo, 22 de junho de 2009.
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James e o Pêssego Gigante
Usando de muita criatividade e fantasia, “James e o Pêssego Gigante”
agrada não somente a crianças, como também, a adolescentes e
adultos que se dispõem a apreciar um divertimento original.
São personagens, diálogos, locais e situações que prendem nossa
atenção, riso, suspense, perplexidade.
Para entender...é preciso estar atento - o que valoriza a obra.
Destaque para: a produção, o roteiro, a montagem, a trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Jornada nas Estrelas: Insurreição
Eis mais uma versão cinematográfica (a nona) inspirada na série de
TV - “Jornada nas Estrelas: Insurreição” (Star Trek: Insurrection - EUA,
1998 - 103') de Jonathan Frakes, com Patrick Stewart e Jonathan
Frakes.
Agrada aos fãs do gênero e proporciona uma oportunidade para toda
a família ir reunida ao cinema.
Como o Sr. Spoke e o Capitão Kirk já se aposentaram, agora são
protagonistas o Capitão Jean-Luc Picard e o andróide Data.
O Cap. Picard e sua equipe tentam salvar 600 sobreviventes em
perigo de extinção, demonstrando um profundo respeito por seus
valores.
Ação, suspense, violência.
Destaque para: o romantismo, a fotografia, a trilha sonora, os efeitos
especiais; a mensagem de reconciliação familiar.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Kiriku e a Feiticeira
Desenho animado sobre a lenda de um garoto curioso, inteligente e
corajoso, “Kiriku e a Feiticeira” (Kirikou et la Sorcière França/Bélgica/Luxemburgo - 1998 - de Michel Ocelot - 71 min.) é um
filme encantador, com qualidades de forma e conteúdo para atrair
espectadores de todas as faixas etárias.
Nascido em aldeia africana dominada por uma feiticeira de mau
caráter, o menino não se deixa intimidar, procurando meios de
enfrentá-la.
Destaques: produção, direção, roteiro, fotografia e trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Lado a Lado
Drama familiar urbano, contemporâneo, “Lado a Lado” (Stepmom,
EUA, 1998 - de ChrisColumbus) tem no elenco o seu grande trunfo:
Susan Sarandon, JuliaRobertseEdHarris (Globo de Ouro de Melhor
Ator Coadjuvante- 1998 - por sua interpretação em “O Show de
Truman”).
Mãe de dois filhos, divorciada, vê o seu ex-marido reconstruir a vida
ao lado de outra mulher, bem mais jovem, fotógrafa profissional sem
a experiência da maternidade. São cinco personagens, com idades,
contextos e personalidades bem diferentes, que se encontram numa
convivência forçada pelas circunstâncias; apesar das dificuldades e
discussões, as emoções e as lágrimas, busca-se uma solução em
termos de família.
As mágoas, a insegurança individual, deverão ser colocadas de lado
porque um novo elemento se acrescenta ao cenário humano: o
câncer e a proximidade da morte.
Nesse momento, as pessoas tomam a decisão mais certa: buscam o
que têm de melhor - a tolerância, a compaixão, a solidariedade; o
perdão, a amizade, o amor.
Destaques: direção, interpretação; temas abordados.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Ladrão
Co-produção russo-francesa, “O Ladrão” (Bop - 1997, de Pavel
Chukhrai) é desses filmes que eu considero capazes de “tirar lágrimas
das pedras”, de tão comovente, trágico e pungente.
Candidato, em 1998, ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, tem
roteiro realista; com ótima produção, direção, interpretação,
fotografia e trilha sonora, mostra o drama de uma jovem mãe,
solitária inclusive na hora do parto.
Terminada a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a população
enfrenta problemas sócio-econômicos, entre os quais se destaca a
demanda de moradia. Mãe e filho não sabem o que fazer, nem para
onde ir, quando encontram um militar charmoso que rouba
regularmente, para desespero da mulher, que ele passa a apresentar
como esposa.
O garoto sofre muito com a falta do pai, soldado que voltara ferido
da guerra e logo morreu. A criança percebe a situação, ficando
preocupada, também, com as discussões do casal. A carência afetiva
do menino é bastante profunda.
O diretor fez testes em mais de mil garotos, sem ficar totalmente
satisfeito, inclusive com Andrej Chalimon, do premiado “Kolya”, de
nacionalidade russa. O pequeno Misha Filipchuk alcançou tanto
sucesso com sua estréia nesse filme que, em seguida, atuou em mais
três produções cinematográficas.
Seu personagem reflete as grandes e dolorosas chagas da infância: o
descaso emocional, a delinquência, o aprendizado da violência, o
abandono nos aspectos físicos e afetivos. Que tragédia!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Laura, A Voz de Uma Estrela
Drama musical urbano, contemporâneo, “Laura, a voz de uma
estrela” (Little Voice - Inglaterra, 1998 - de Mark Herman - 97 min.)
tem um ótimo elenco: Michael Caine, Jane Horrocks, Ewan McGregor
e Brenda Blethyn.
A personagem principal é uma jovem solitária, extremamente tímida,
que sente uma grande falta de seu falecidopai. Refugiando-se em
rotina individualista com os seus discos (que eram os preferidos de
seu genitor) e interpretando mitos como Judy Garland, Marilyn
Monroe e Marlene Dietrich, faz exercícios vocais, ensaia como se
tivesse um público entusiasmado.
Com roteiro inspirado em peça de Jim Cartwright, o filme mostra as
dificuldades de Laura em se apresentar, na vida real, como cantora,
embora tenha talento suficiente para o sucesso. O local da história é
uma cidade litorânea do Norte da Inglaterra.
Para ela, a figura paterna continua influenciando suas emoções,
compartilhando do prazer resultante das expressões artísticas. O
ambiente familiar da moça, entretanto,está dominado pela mãe
ignorante, agressiva e fútil. Enquanto a filha luta contra a timidez, a
mãe tagarela pensa, quase “desesperadamente” em conseguir um
marido.
Nessa história de falta de comunicação, principalmente porque a
filha tem uma sensibilidade profunda que não é reconhecida por sua
mãe, somente um outro personagem, também jovem e vivendo em
outra dimensão humana, vai conseguir dialogar num ambiente
natural, onde a individualidade é respeitada e consegue se expressar.
Destaques: direção, interpretação, roteiro; fotografia, iluminação; a
temática psicológica; a sensibilidade da narrativa.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça
Inspirado numa história de terror de Washington Irving, no final do
século XVIII, “A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça” (The Legend of
Sleepy Hollow - EUA, 1999 - deTim Burton) tem como intérpretes
principais Johnny Depp,Christina RiccieMiranda Richardson.
Para adultos. Clima de magia, superstições, medo; violência extrema
e repetida em inúmeras cenas, em contexto de vingança e maldade
provocada por ciúme e luxúria. Formato comercial.
Destaques: produção, direção, interpretação, direção de arte e
reconstituição de época; fotografia deslumbrante, com iluminação
artística, de estética e plasticidade cativantes; a força, a energia
redentora, salvadora... do coração, do amor e da amizade.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Louco Por Você
Comédia romântica dirigida pelo estreante na direção
cinematográfica Kris Isacsson, “Louco por Você” (Down to you - EUA,
2000- 92 min.) é uma produção leve, agradável e divertida para o
público alvo. Com Freddie Prinze Jr., Julia Stiles e Selma Blair
interpretando os papéis principais, o filme conta uma história que
aborda, em alguns momentos com linguagem chula, os problemas de
envolvimento com drogas, alcoolismo e promiscuidade sexual entre
jovens adultos.
Destaques: o tema da responsabilidade nas relações íntimas; a
fotografia, a iluminação.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Loucos do Alabama
Primeiro filme dirigido pelo galãespanhol Antonio Banderas, “Loucos
do Alabama” (Crazy in Alabama - EUA, 1999) é protagonizado por
Melanie Griffith e David Morse. Na linha de “Mississipi em Chamas”,
quanto à preocupação com direitos humanos e direitos civis, ao
mesmo tempo inclui personagens excêntricos. Custou U$ 15 milhões
de dólares; foi rodado em 44 dias.
Drama pessoal, familiar e político-social (aconselhado somente para
adultos), narrado em linguagem tragicômica e quase absurda de
humor negro, expõe o preconceito racial norte-americano durante a
década de sessenta,ao mesmo tempo que acompanha a busca de
liberdade de uma dona-de-casa, esposa e mãe de sete filhos.
“Vida e morte são temporárias, mas a liberdade é eterna.”
Lucille sonha ser atriz de cinema e, após anos de suportar as
maldades do marido, recorre à violência.
“Pode-se matar uma pessoa rapidamente ou aos poucos.”
As atitudes de violência e omissão; os conceitos de justiça como
teoria e prática; assim como a revelação de várias manifestações de
insanidade, demonstram os efeitos da maldade constante, que
aodesrespeitar os direitos do próximo, vaiprovocando a insanidade
nas vítimas e nos agressores.
Destaques: temas e diálogos; direção, interpretação, roteiro,
fotografia e figurinos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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As Loucuras do Rei George
Em “As loucuras do Rei George” (The madness of King George EUA/Inglaterra - 1994 - 110 min. - de Nicholas Hytner), uma doença
rara transforma o cenário da Corte, surpreendendo os nobres e o
povo.
No elenco: Nigel Hawthorne, Ian Holm, Helen Mirren, Rupert Everett,
Rupert Graves, Amanda Donohoe.
Mostra (ao público adulto), não somente as mudanças de
comportamento do monarca George III, acometido por uma
disfunção metabólica, como o ambiente corrupto, na Corte e até
mesmo em sua própria família: ambição, inveja, muitas intrigas.
Ao lado do rei doente, apenas uma pessoa realmente solidária: a
esposa dedicada, procurando sua cura, esforçando-se para
compreendê-lo, apesar de tudo. Diferindo dos outros, por causa/em
nome do amor.
Destaque para: direção de arte, produção, trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Um Lugar Chamado Notting Hill
“Ela pode ser o espelho de meu sonho.(...) deve ser a razão de minha
sobrevivência.(...) Eu colherei seu riso e suas lágrimas. (...) O sentido
de minha vida é ela.”
Comédia romântica sobre o drama da atração amorosa entre pessoas
vivendo circunstâncias muito diferentes, “Um lugar chamado Notting
Hill” (Notting Hill - EUA, 1999 - de Roger Michell - 120 min.) tem uma
encantadora trilha sonora para expressar os sentimentos dos
personagens, acompanhando a história, protagonizada por Julia
Roberts e Hugh Grant.
Inteiramente filmada na vila de Notting Hill (onde todos os dias há
feira), em Londres (Inglaterra).
“O brilho de seu rosto diz que ela precisa de mim. Há sinceridade em
seus olhos.”
Uma atriz americana famosa, perseguida de forma implacável por
fotógrafos e repórteres, encontra-se casualmente com o proprietário
de pequena livraria. Eles se apaixonam, mas hesitam em assumir
compromisso afetivo porque percebem as muitas dificuldades de seu
cotidiano. Nesse aspecto, o filme é bem realista; e quando retrata as
desvantagens da fama; assinala, igualmente, as diferenças culturais
entre norte-americanos e britânicos.
“Eu vivo em Notting Hill. Você, em Beverly Hills.”
Os personagens secundários também se mostram interessantes,
humanos, capazes de rir e fazer rir; de conversar, celebrar, partilhar
momentos e confidências. Vivem a solidariedade da amizade.
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Inscrição no banco de um jardim particular: “Para June, que amava este
jardim. Para Joseph, que sempre sentou a seu lado.” Observação pronta
da atriz sobre essas palavras: “Algumas pessoas passam juntas a vida
inteira.”
Destaques: produção, direção, elenco, interpretação; roteiro; fotografia;
trilha sonora; montagem e locações. A beleza e o charme dos
protagonistas. As cenas românticas; os extras; a câmera acompanhando
o jovem dono da livraria (Hugh Grant, interpretando o personagem
William Thacker) ao caminhar pelo seu bairro no decorrer das estações,
em cenas que se sucedem no tempo: sob sol, chuva e neve caindo... As
panorâmicas horizontais e verticais; o uso da grua.
“Não tem brilho de sol quando ela vai embora. Não fica quente quando
ela não está. Esta casa deixa de ser um lar quando ela vai embora.”
A temática principal enfatiza a questão das pessoas trabalharem e
conviverem sem que se preparem para decisões afetivas que podem
mudar suas vidas em termos de qualidade humana, acrescentando
intensidade e uma alegria toda especial. A dificuldade para
manifestarem seus sentimentos e tomarem decisões de acordo com o
que sentem tão profundamente. A presença marcante do amor, da
amizade, do companheirismo. Sonhos e situações inesperadas,
desconcertantes, mas possíveis.
“Não conseguirei enxergar o amanhã...(...) Como curar um coração
partido? Como impedir a chuva de cair? (...) Como impedir aquele velho
sol de brilhar?”
Ambivalência, indecisão e até falta de sinceridade nas pessoas famosas,
forçadas a lidar com estranhos...cuidadosamente evitando problemas e
até mesmo fingindo, sem falar ou dizendo o que não é verdade.
Entretanto, vemos que a sinceridade é uma atitude quase incomum para
todos, na convivência social.
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“Você diz tudo quando não fala nada.”
Não gostei, porém, das cenas perigosas no trânsito, com velocidade e
manobras inaceitáveis, por razões românticas e com momentos de riso.
Considerei vulgares algumas cenas e certos gestos e diálogos; assim
como os comentários não-éticos sobre Mel Gibson e Meg Ryan.
Retornando às frases sentimentais, comecemos citando dois diálogos
que não ocorrem no final do filme:
— “Quem largou quem? (ela, durante jantar no restaurante)
— Ela me largou. (ele)
— Por quê? (ela)
— Porque viu além de mim.” (ele)
(...)
Ela pergunta - “Posso ficar mais um pouco?”
Ele responde sem hesitar - “Fique para sempre.”
Vamos a mais citações:
“É muito difícil encontrar alguém que você ame e que amará você.”
(...) “É como o amor devia ser. Flutuando num céu azul escuro.”
(...) “Essa coisa de fama não é real. Um dia, acaba. Sou apenas uma
garota parada na frente de um cara pedindo a ele que me ame.”
(...) “É incrível como você, sem dizer uma palavra, fala direto ao meu
coração; sem dizer uma palavra, ilumina a escuridão.”
(...) “Sem dizer nada ela ilumina a minha escuridão. Ela diz tudo sem
falar nada.”
(...) “Ela é a razão por que eu vivo, o motivo de minha sobrevivência.”
(...) “Onde ela vai eu devo estar.”

Theresa Catharina de Góes Campos
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A Maçã
É quase impossível imaginarmos alguém assistir, sem se comover
profundamente, ao drama real “A Maçã” (Sib - Irã/França, 1998 86'), de Samira Makhmalbaf (roteiro e montagem de seu pai, Mohsen
Makhmalbaf - o célebre diretor do inesquecível Gabbeh), com
músicas tradicionais iranianas.
Nascida em Teerã, em 1980, aos 8 anos de idade trabalhou em “O
Ciclista”, filme dirigido por Makhmalbaf. Estudou cinema, de 1994 a
1997, em sua cidade natal. Realizou o curta-metragem “Deserto”
(Désert) e o documentário “Escola de Pintura” (Écoles de Peinture).
Em 1997, foi assistente de direção do progenitor, em “O Silêncio”.
Seleção Oficial do Festival de Cannes 1998, “A Maçã” recebeu o
Prêmio Especial do Júri, na 22ª Mostra Internacional de Cinema em
São Paulo, e também, o Prêmio do Público.
A diretora tinha apenas 16 anos quando começou a dirigir seu
primeiro filme - “A Maçã” - denúncia realista e poética no
cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O roteirista dedicou o script às gêmeas Zahra e Massoumeh, que
“têm treze anos mas parecem ter apenas dois anos de idade porque
perderam onze anos aprisionadas” em sua casa; “o que reforça a
opinião de que o tempo perdido na prisão não pode ser contado
como parte de uma vida.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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Madadayo
Realizado por um mestre do cinema, “Madadayo” (Japão, 1993), de
Akira Kurosawa, é uma comovente homenagem aos professores, ao
mostrar o relacionamento de respeito e admiração, enfatizados pela
afeição que os alunos dedicam ao mestre, antesua decisão de
seaposentar. A postura didática, as atitudes disciplinadas dos
estudantes e outros valores,com ênfase nas tradições da cultura
oriental, são temas do filme. A linguagem acessível ao grande
público, universal, do cinema, aproxima o roteiro dos espectadores.
Lírico, realista, sensível.
Ahistória de um professor que abraçou com amor o seu tesouro
pessoal também nos transmiteesse ideal de vida, manifestado na
constância de um dever cumprido com alegria e entusiasmo. Como
dádiva espiritual permanente, os frutos da decisão do mestre aqui se
tornam visíveis.
Destaques: produção, direção, interpretação, fotografia, trilha
sonora; o roteiro e o belíssimo final.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Madeline
Aventura infanto-juvenil que também pode agradar aos adultos fãs
do gênero, “Madeline” (idem- EUA, 1997- 105'), dirigido por
DaisyVon ScherlerMeyer, tem como intérpretes principaisa
encantadora HattyJones ea sempre eficiente Frances McDormand (de
“Mississipiemchamas” e “Fargo”).
O filme narra o cotidiano de alunas internas, entre as quais a órfã
Madeline. Ela está constantemente “aprontando” e agindo como
líder, apesar de sua pouca idade. Tem personalidade e muita
imaginação; sabe conversar, mostra determinação.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Magnólia
Tom Cruise conquistou o Globo de Ouro e concorreu ao Oscar por
sua competente atuação no drama urbano, contemporâneo,
“Magnolia” (Magnolia - EUA, 1999), produzido, escrito e dirigido por
Paul Thomas Anderson.
Várias histórias entrelaçadas revelam conflitos íntimos sobre
prazeres, mágoas e dúvidas existencialistas. Personagens como
esposas e maridos, amantes, filhos, policiais, jornalistas, enfermeiro...
tendo como cenário a rua Magnolia, em Los Angeles.
Filme para adultos. Uso de linguagem chula.
Quando chega o momento decisivo da reflexão crítica, a visão do
certo e do errado compreende, desvenda e revela as consequências
na vida familiar. Vícios e doenças são como a praga das rãs, descrita
no Livro de Exodus, Cap. 8, versículo 2.
Diante do passado, uma atitude se torna fundamental: o
reconhecimento das faltas.
E o pedido de perdão.
“Todos nós precisamos ser perdoados.”
“Como perdoar? O que perdoar?”
Destaques: direção, interpretação (Tom Cruise, Julianne Moore;
Jason Robards, Melinda Dillon); trilha sonora; o roteiro sarcástico,
bem irônico, impregnado de emoção; os personagens e seus
diálogos; os temas abordados; a denúncia do machismo, da
infidelidade, do abandono, do incesto e do egoísmo; do refúgio nas
drogas. A tragédia da falta de comunicação entre os que deveriam
estar muito próximos.
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O Mahabharata
De Peter Brook, “The Mahabharata” (França/Inglaterra/Itália - 1990 155 min.) nos envolve, magica e poeticamente, em sua narrativa
mística: são deuses e/ou seres humanos, dilacerados pela dicotomia
carne-espírito, sensibilidade-ambição, amor-guerra.
“Dou-lhe esta terra arruinada, coberta de cadáveres”. (...) “— Fique
neste mundo infeliz. Vou para o outro mundo. Quem pode ser mais
feliz que eu?”
Este épico da cultura oriental tem a força das suas palavras.
Destaques:direção de arte, cenários, fotografia, roteiro e trilha
sonora.
“— Como se pode compreender a selvageria deste mundo?
— Você faz parte dele”.
—“Inseparáveis como a paciência e a sabedoria! — Mas como se
pode escapar?”
—“Mostra-lhe o poder da liberdade.
— Que liberdade? Que caminho?”
— (...)Ele é o coração de tudo que é invisível.
(...)— Ouça atentamente e, no fim, você será uma outra pessoa.”
(...)— Os homens estavam próximos dos deuses.”
(...)—“Mas ele carregava amargura no seu coração - não sabia quem
ele era.”
(...) A destruição nunca chega empunhando armas. Vem devagar,
enxergando o bem no mal e o mal no bem.”
(...)— Mas eu quero estar descontente. Insatisfeito.”
(...)— Enquanto eu nada amo, nada sou.”
(...)— Deixe cada um chegar a seu limite.”
(...)— Perdeu até ele mesmo.”
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(...)— Minha determinação se foi. Não posso me defender.”
(...)— Porque tem ódio no seu coração, ele é fraco.”
(...)— Meu coração deve ser de pedra, para não ter quebrado antes.”
— Vitória e derrota são a mesma coisa.”
(...)— Ele ensinou-lhe como o mundo se revela.
(...)— Num só ponto vejo o mundo inteiro.”
(...)— Através de seu corpo eu vejo as estrelas.”
(...)— Agora você pode dominar seu espírito misterioso e
incompreensível.
Você pode ver o seu outro lado.”
(...)— Você ainda é um sonho?”
(...)— Mesmo que você não possa ver, uma luz foi salva.”
(...)— Levei meu irmão para a morte.”
(...)— e esta batalha dentro de você.
(...)— Você é aquele que esta cidade espera para festejar.”
(...)— Sou o brilho de tudo que brilha.”
Caracterizado pelo lirismo próprio da cultura oriental, o filme nos
arrebata por suas imagens e seus diálogos, muitas vezes ambíguos,
misteriosos, mas que nos convidam à reflexão sobre a condição
humana em seus aspectos metafísicos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Malagrida
De Renato Barbieri, “MALAGRIDA” (Brasil, 2000 - 73 min.- corDolby/Stereo) é um excelente documentário sobre a vida e as
realizações do missionário jesuíta, Padre Gabriel Malagrida.
Destaques: produção, direção, roteiro, fotografia, trilha sonora;
apresentação dos créditos iniciais com uma bela imagem de um
coração que pulsa com ardor; prólogo; pesquisa de arquivos;e
créditos finais.
A comovente história do Padre Malagrida é relembrada desde a sua
infância, com informações sobre seu ambiente familiar e início de sua
vocação para o sacerdócio.
Nascido na Itália, veio para o Brasil em 1721. Dedicado, culto,
idealista, Malagrida foi considerado, também, um visionário. Se não
estivessem documentadas, as suas viagens, regulares, longas e
atravessando áreas muito extensas, seriam quase inacreditáveis.
Educador de alto nível, recusou posições universitárias para sair
caminhando por regiões inóspitas e atender a populações
desassistidas espiritualmente e carentes em termos econômicosociais.
Apesar de exercer grande influência (quem sabe até por causa
disso...) sobre a corte portuguesa da época, foi perseguido e
condenado pela Inquisão. Queimado vivo, em Lisboa, dizem que seu
coração teve que ser jogado no Rio Tejo, em um barril, porque o fogo
não o tinha destruído...e ainda pulsava, após a morte do Padre
Gabriel Malagrida!
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Marido Ideal
Comédia de costumes, inteligente e romântica, inspirada na peça
teatral homônima do escritor irlandês Oscar Wilde (1854-1900), “O
Marido Ideal” (An ideal husband - Inglaterra/EUA, 1999) tem direção
e roteiro de Oliver Parker. A história, que se passa em 1895, foi
rodada na Inglaterra.
“Antigamente tínhamos a tortura. Hoje, temos a imprensa.”
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro, diálogos;
montagem; fotografia, trilha sonora, iluminação; direção de arte,
cenografia, reconstituição de época; guarda-roupa, chapéus,
penteados, maquiagem e adereços; temas e personagens. As joias,
criadas por John Galliano, para a Coleção de Alta Costura 1997/98,
foram gentilmente emprestadas pelo estilista Christian Dior.
“— Mas ela o ama.
interpretado de forma
Lorde Robert Chiltern,
homem deve guardar
descobre.”

Há de perdoá-lo.” (Lorde Arthur Goring,
brilhante por Rupert Everett, a seu amigo
papel de Jeremy Northam) (...) “Nenhum
segredo da esposa. Porque ela sempre

(...)
“A vida nunca é justa. E talvez seja bom para nós que assim o seja.”
Goring acredita, tem fé na integridade de seus amigos.
(...)
“— O amor não pode ser comprado.É para ser dado...sem esperar
nada em retorno. Eis a essência do amor.” afirma, com convicção,
Lorde Goring à perigosa Laura Cheveley (Julianne Moore).
(...) “Sempre passo adiante os bons conselhos. É a única coisa sensata
a fazer.”
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Miss Mabel (Minnie Driver), irmã solteira de Lorde Chiltern, está
entre as mulheres “à procura de maridos”, convivendo na sociedade
londrina, segundo satiriza o texto, com “as que se escondem deles...”
O aparentemente sem qualidades Lorde Goring, solteirão de 36 anos
desprezado pelo pai a todo momento, incentiva Gertrude, Lady
Chiltern (Cate Blanchett) a ser corajosa o suficiente para aceitar as
fraquezas das pessoas e do mundo, sem deixar de amá-los. Nas horas
mais difíceis, dá sua palavra de honra e arrisca o seu bem-estar para
ajudar os amigos em dificuldade.
(...) “É preciso muita coragem para ver o mundo defeituoso e ainda
assim amá-lo.”
(...)
“— Que grande amigo você é para ele. Para nós.”
(...)
“Olhar não é ver. Ver é enxergar a beleza que existe. Não se
consegue ver algo até que se veja a sua beleza.”
(...)
Entre os temas abordados, além do amor e da amizade, honra e
confiança, estão: política financeira, nacional e internacional; o poder
da informação; a superficialidade e a maldade nos relacionamentos
da chamada alta sociedade; valores e anti-valores da época, na
política e na vida social e familiar.
Vai-se ao teatro para olhar a plateia, talvez mais do que o que
acontece no palco. Após a cena final de “A importância de ser
Ernesto”, o autor, Oscar Wilde, é chamado ao palco e muito
aplaudido pela platéia do teatro lotado.
“É bom saber que gostaram da peça tanto quanto eu!”
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A pobreza, a ambição e os segredos do passado tornam-se objeto de
chantagem:
“Sempre chega a hora de pagarmos pelo que fizemos. E chegou a sua
hora.”
São bastante espirituosas as observações sobre as relações no
casamento; a convivência com os pais e amigos. Constata-se o
preconceito que determina o afastamento das mulheres, no
Parlamento. Elas observam de longe, afastadas/separadas por
grades.
(...) “Homens e mulheres têm fraquezas.”
No dia-a-dia, o que se fala não é o que se faz; o exterior difere do
íntimo; e até os mais próximos não sabem quem somos, na realidade.
“— Coloquei meu marido em um pedestal.
— Não o retire de lá.”
“Não são os perfeitos, mas os imperfeitos que precisam de amor.”
(Assistir também aos filmes de época: “Persuasão”; “Emma”; “Razão
e Sensibilidade”; e “O Cadete Winslow”.)
(Ler, de Oscar Wilde: o romance “O Retrato de Dorian Gray” e as
peças teatrais “A Importância de ser Ernesto” e “Um Marido Ideal”.)
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Marquesa de O...
Adaptação literária e obra de época, o filme “A Marquesa de O...”
(“La Marquise d’O...” – “Die Marquise Von O” – Alemanha/França,
1976 – 102 min.- cor - 35mm), de Eric Rohmer, recebeu
merecidamente o Grande Prêmio do Júri, no Festival de Cinema de
Cannes.
Principais nomes do elenco: Edith Clever, Bruno Ganz e Peter L uhr.
Classificação do filme: 14 anos (adequada).
“Eu a amo de forma sublime, extraordinária. Eu a amo. Não é uma
simples inclinação.”
Drama de costumes ambientado no cenário histórico das guerras
franco-prussianas, tem como destaques: produção, direção,
interpretação, roteiro, diálogos; direção de arte, montagem,
fotografia, locações externas; cenografia, figurinos, penteados,
maquiagem, adereços, objetos de cena. Uma reconstituição de época
não apenas visual, como de relacionamentos e modos de pensar e
agir. Com uma recordação de infância que se perpetua como
realidade e metáfora: o cisne que fora coberto de lama, mas
ressurgira, após se lavar nas águas do lago, puro como antes.
O que é a honra – na paz e na guerra? Antes e depois das batalhas? O
que é a honra, o comportamento ético, moral, entre vencedores e
vencidos, patrões e empregados, nobres e plebeus, ricos e pobres,
homens e mulheres? Essa a reflexão crítica que o filme desperta em
nós.
“Mais habituado a explorar dilemas e neuroses dos relacionamentos
na França contemporânea, o diretor Eric Rohmer tem poucos filmes
de época no currículo. Quando experimenta o gênero, no entanto, o
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resultado é no mínimo inventivo e provocante, como em “A Inglesa e
o Duque” (2001), seu penúltimo longa, ambientado durante a
Revolução Francesa, e “A Marquesa d’O” (1976), baseado em conto
do alemão Henrich von Kleist (1777-1811)...” (Sérgio Rizzo)
Nas palavras do crítico de cinema Inácio Araújo, o filme se define
como “ensaio sobre a ambiguidade”.
Para o colaborador do jornal Folha de S. Paulo, Sérgio Rizzo, fala
“sobre honra, anjos e demônios.”
Afirma Suzana Amaral, cineasta: “o melhor de Rohmer”, elogio com o
qual eu concordo (apesar de achá-lo o mais perturbador dos seus
filmes), sem desmerecer os outros trabalhos do diretor francês,
sempre realizando obras com muito a dizer, ensinar, de forma
criativa.
“O amor e o respeito nunca desapareceram de meu coração”, diz
Julieta à sua mãe.
A Marquesa D'O (Edith Clever) é uma viúva com dois filhos, em 1799,
quando seu pai comanda uma praça de guerra na Lombardia, tomada
de assalto pelos russos.
Os conflitos napoleônicos atingem a família do governador de uma
cidade italiana, que o filme identifica somente com a inicial M.
Invadida pelo exército russo, os tiros dos canhões forçam a fuga de
mulheres e crianças. Em meio à confusão, a filha do governador,
Julieta, sofre tentativa de estupro, do qual escapa pela intervenção
de um conde (Bruno Ganz), tenente-coronel das tropas inimigas. O
oficial enfrenta os homens (a quem chama de “cães”) corajosamente,
resgatando a viúva, bastante traumatizada, de seus atacantes.
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O governador (Peter Luhr) retorna ao lar e confirma o caráter do
oficial:
“Arriscou sua vida por minha filha.”
A violência da guerra, as execuções sumárias, bem demonstram os
horrores tão comuns nas batalhas.Mais tarde, o salvador da jovem
viúva e mãe de duas meninas não denuncia os “patifes” ao general
vencedor, ainda que solicitado a fazê-lo pelo seu superior
hierárquico, mas o grupo é identificado a partir da informação de
outro militar e todos aqueles soldados são punidos com a morte.
“...a adaptação de Rohmer mantém as Guerras Napoleônicas como
pano de fundo para um confronto moral protagonizado pela
aristocracia italiana e por militares russos, com a manutenção da
honra como objeto central.” (comentário de Sérgio Rizzo)
O enredo, descrito sem aquelas costumeiras apelações modernas
(visuais e verbais), que não aconselhariam a exibição para menores,
tem um enorme potencial para a análise da situação por parte do
público, cuja faixa etária se recomenda a partir de 14 anos. O
suspense está centralizado nos personagens, em suas palavras,
atitudes e decisões, das primeiras às últimas cenas, quando o
mistério se esclarece, desencadeando reações inesperadas.
“A Marquesa vale mais que o universo a meus olhos.”
Os temas abordados denunciam preconceitos sociais e familiares,
principalmente com relação às mulheres, ainda que adultas e mães. A
sinceridade passa a ser secundária. Sobre o desejo carnal, as
tentações que subjugam, não se fala, cala-se. Em nome de um pudor
que, de fato, não existe, pois é máscara! A verdade precisaria, então,
de muitos disfarces, provocando uma inversão de valores que seria
aceitável para a sociedade. Uma questão atual: o sofrimento
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profundo da mulher como vítima permanente, antes e depois da
violência, persiste através dos tempos.
Os julgamentos das ações humanas pressupõem definições rígidas do
que seriam os conceitos de pureza, honra, heroísmo, amor e
respeito... nas relações entre pais, filhos e irmãos. O poder do pai
decide quase tudo, sem discussões, não importando as
consequências. Um clima de machismo que insulta até no silêncio; as
proibições do marido que ignoram as razões, as necessidades e os
direitos da esposa e da filha.
“— Se eu o amo, também amo você, nossa filha. Se eu o respeito
(como esposo), também respeito você. E se tivesse de escolher,
escolheria você, minha filha, que tem muito mais qualidades que
ele.” (risos, na plateia)
Direitos e deveres são impostos de acordo com as conveniências dos
que detêm uma posição socioeconômica de elite. A suposta justiça
castiga injustamente os que não pertencem à nobreza. E os
sentimentos mais profundos, ignorados, criam situações absurdas.
O elemento perturbador da história está na percepção que o filme
transmite quanto à dualidade do ser humano, na dicotomia que
contrapõe desejo e respeito, nas contradições do bem enfrentando,
em seu íntimo, o mal que insiste em surgir até na pele, no corpo da
paixão, no clamor do erro pelo perdão.
Julieta finalmente confessa, verbalizando pela primeira vez o que
aconteceu naquele momento em que foi resgatada do grupo de
soldados: para ela, o conde era um anjo!
Cercados por regras artificiais, algumas, inclusive, desumanas, os
criados representam o grupo de pessoas onde a sinceridade repousa,
embora manifestar não se possa. Devem fingir que nada ouvem, que
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de nada sabem. Ocupados com seus afazeres, aprenderam a calar
sobre a verdade (ao contrário dos servos no teatro de Molière, que
buscam de forma prática, maliciosa, engraçada, atender com
artimanhas aos anseios dos jovens patrões).
Essas circunstâncias de manifesto preconceito estão visíveis em “A
Marquesa de O...”. Contudo, um tal contexto pode ser vencido pelo
amor. Com paciência e ternura, mas com uma insistência que não se
cala e se faz presente. Capaz até de ouvir as lágrimas escondidas. Um
amor que vai muito além dos beijos apaixonados e até dos filhos
gerados por essa união.
Uma determinação amorosa que não desanima, ainda que a
esperança pareça estar ausente. Ah, essa virtude teologal cristã tudo
pode...porque tudo espera...não das supostas certezas materiais, e
sim, das emoções sinceras que nascem do amor.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Máscara do Zorro
É realmente um ótimo filme de aventura, que diverte com muita ação,
lutas de todos os tipos e cenas românticas, recorrendo a momentos de
humor para aliviar a tensão das cenas de violência. “A Máscara do
Zorro” (The Mask of Zorro -EUA,1998 - 137' - de Martin Campbell),
inteiramente rodado no México, contou com Steven Spielberg entre os
seus diretores executivos e a música de James Horner, destacando-se
ainda a fotografia de Phil Meheux e os figurinos de Graciela Montiel.
Lideram o elenco dois artistas com legiões de fãs ardorosos: Anthony
Hopkins e Antonio Banderas, que interpretam o personagem que há
várias gerações entusiasma os leitores de revistas populares (desde
1919).
No gênero “capa e espada”, a história se passa durante a revolução pela
independência do México contra o domínio espanhol. Ao mesmo
tempo, mistura-se a ficção do herói Zorro com os personagens reais de
bandidos californianos, como Joaquin Murieta (lutou contra os
mineradores que não respeitavam as leis mexicanas), Salomon Maria
Simeon Pico (saqueador de estradas metade vilão metade Robin Hood)
e José Maria Avila, revolucionário apaixonado.
Foi escolha de Spielberg, a protagonista Catherine Zeta-Jones (da
minissérie de televisão “The Titanic”).
“Inicialmente, procuramos locações que dessem a sensação de
Monterey, na Califórnia, nos anos 1800”, disse Doug Claybourne (um
dos produtores). “Procuramos na Califórnia e até na Espanha, mas
escolhemos o México porque nos ofereceu as mais inspiradoras
locações. A imagem vista através das lentes de nossa câmera foi a
mesma que Zorro teria visto há centenas de anos.” (...) “Achar a locação
certa foi crucial para nós, já que 80% das filmagens de A Máscara do
Zorro foram feitas em externas” - informou David Foster (produtor).

Theresa Catharina de Góes Campos
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Mauá - O Imperador eo Rei
Drama biográfico sobre o Barão de Mauá, desde a sua infância,
“Mauá - o Imperador e o Rei” (Brasil, 1999 - de Sergio Rezende - 132
min.) conta a trajetória pessoal e socioeconômica de Irineu
Evangelista de Souza, capaz de sonhar e realizar com entusiasmo,
ousadia e competência.
Seu maior ideal era o progresso do Brasil.
Nascido em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, em 1813,
demonstrou eficiência comercial, destacou-se na indústria, nos
campos da economia e da política.
Com muita sensibilidade, ainda jovem se declarou profundamente
contrário à escravidão. Acreditava nos estudos, no trabalho honesto,
em negócios éticos.
Tornou-se o homem mais rico do Império, dono de tal poder que
provocou conflitos entre os membros da corte de D. Pedro II e os
banqueiros ingleses. Chegou a perder tudo que obtivera com o fruto
de seu trabalho árduo, inclusive o registro comercial. Dez anos
depois, conseguiu se reerguer, pagar as suas dívidas e recuperar a
honra de seu nome.
Ao morrer, com 76 anos, era um dos homens mais ricos do país.
Paulo Betti e Malu Mader são os protagonistas. No elenco, também
se destacam Othon Bastos, Antônio Pitanga e Roberto Bomtempo,
além de atores ingleses, como Michael Byrne.
O filme foi rodado no Brasil e na Inglaterra.
Destaques: produção, direção, interpretação; roteiro, direção de
arte, reconstituição de época, figurinos, maquiagem e adereços;
fotografia e trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Melhor É Impossível
De James Brooks, “Melhor é Impossível” (As good as it gets- EUA,
1997) mostra os dramas e as comédias da vida, por meio de
personagens que têm dificuldades para enfrentar seus problemas e
traumas. Superar as barreiras nas relações pessoais...somente com
generosidade. Das ações solidárias que “informam” sobre o nosso
lado mais humano pode-se partir para uma relação de amor.
Vencedor de três (3) Globos de Ouro (melhor filme, na categoria
comédia; melhor ator, Jack Nicholson; e melhor atriz, Helen Hunt)
recebeu sete (7) indicações para o Oscar (Jack Nicholson e Helen
Hunt também levaram o Oscar por sua interpretação).
No elenco, também se destacam: Greg Kinnear, como um jovem
homossexual; e Cuba Gooding Jr., seu empresário.
Um charmoso cãozinho emociona até os adultos na plateia, que
acompanham com interesse as mudanças circunstanciais na
existência dos personagens, a exigirem profundas adaptações no seu
dia-a-dia.
Em determinados momentos, “nos reconhecemos” em certas
situações; vemos o ridículo, o trágico, a comicidade, o desespero.
As palavras dizem o que não se quer dizer... É preciso acertar os
passos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Memórias
(The Neon Bible – de Terence Davies - Inglaterra, 1995 - 92 min.)
Roteiro: Terence Davies, John Kennedy Toole (romance)
Fotografia: Michael Coulter
Elenco: Gena Rowlands, Denis Leary, Diana Scarwid, Jacob Tierney,
Drake Bell, Peter McCrobbie
Montagem: Charles Rees
Inspirado na obra do escritor John Kennedy Toole (autor de
“Confraria dos Tolos”), este drama acompanha David, que no sul dos
EUA, na década de 1930, leva uma vida solitária e disciplinada, até
que a família hospeda uma tia de espírito alegre, ex-cantora, que
fascina o menino com suas histórias. A convocação do pai para a
guerra muda a rotina de David.
Que ausência emocional ou abandono traumático se torna uma
experiência mais dolorosa, com o passar do tempo: o afastamento do
pai ou a ausência do marido? Essas perguntas, nenhuma fácil de
responder, com diferentes graus de intensidade para cada pessoa,
incomodam no dia a dia, e ao logo da existência vão se
transformando...para compor dramas individuais e familiares.
Como impedir que levem a traumas existenciais? É possível curar
alguém de suas carências sentimentais? O afeto rejeitado encontrará
um processo de amadurecimento, um crescimento independente?
Em tais situações, a vitória da resiliência seria uma possibilidade?
A dificuldade para os relacionamentos serem mensurados, inclusive
numa avaliação cuidadosa, significaria um obstáculo para estabelecer
soluções afetivas?
316

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

Destaque para: a direção de Terence Davies, a interpretação (Gena
Rowlands, sobretudo); a direção de arte; a fotografia (Michael
Coulter) e a trilha sonora.
“Pode-se sentir a luz (da música) atravessando nosso corpo.”
São memórias melancólicas, pungentes e trágicas. Que dor produz
mais devastação no ser humano: a que é experimentada no íntimo,
silenciosamente.... ou a que se observa nas pessoas ao nosso lado,
sem que, em nenhum momento, possamos ou tenhamos condições
de ajudá-las?
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília-DF, 22 de fevereiro de 1996
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Memórias Póstumas de Brás Cubas
Filme para adultos, “Memórias póstumas de Brás Cubas” (Brasil, 2000
-102 min.) tem roteiro, direção e montagem de André Klotzel, sendo
uma adaptação do romance clássico, homônimo, de Machado de
Assis, considerado uma das obras principais desse escritor brasileiro
do século XIX. No elenco se destacam: Reginaldo Faria, Petrônio
Gontijo, Viétia Rocha e, como atriz convidada, Sônia Braga.
Comédia dramática existencialista, de forma, linguagem e conteúdo
surrealistas, oníricos, com fundamentos realista-naturalistas.
Erotismo e sensualidade (cenas de nudez imaginada), além de humor
pessimista e romantismo, também caracterizam o filme, que começa
com a morte e o enterro do protagonista, em 1869, solteiro e rico,
aos 64 anos de idade.
“Morro há mais de cem anos, no Rio de Janeiro”. A mulher que
reconhece como o amor de sua vida está presente em seus últimos
momentos e no cemitério.
Filmado no Brasil e em Portugal, “Memórias póstumas de Brás
Cubas” faz uma boa reconstituição de época, com produção,
fotografia, direção de arte, cenografia, figurinos, adereços,
maquiagem e trilha sonora de qualidade (sobretudo na apresentação
dos créditos finais).Belas pinturas do Rio Antigo, iconografia,
antiguidades e quadros famosos compõem o visual que retrata
costumes e paisagens.
Nascido em 1805, as lembranças de Brás Cubas incluem a presença
de escravos de todas as idades.
Ao sonhar, ouve a Natureza lhe dizer: “Para o tempo, não importa o
minuto que passa, mas o minuto que vem.”
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Acontecimentos na época da proclamação da Independência do
Brasil têm como sonora moldura o nosso belo Hino da
Independência.
“Em seis dias, Deus fez o mundo; em seis dias, eu refiz o meu.” A
existência de Brás Cubas passou por um período de tristeza profunda,
com a morte de sua mãe.Viajou, envolveu-se com mulheres
interesseiras. Aconselhado por seu pai a casar-se com Virgília,que
seria “um anjo sem asas”,perdeu a oportunidade. Conheceu a jovem
Eugênia, de quinze anos, porém indaga a si mesmo sobre a “Vênus
manca”.
“Por que coxa, se bonita? Por que bonita, se coxa?” E repete várias
vezes: “Ela era bonita, mas coxa.” Ainda que reconheça ter chegado a
pensar em casar com ela.
O pai de Brás Cubas reclama da mediocridade do filho: “Não gastei
dinheiro, empenhos, para não te ver brilhar.” Seu relacionamento de
amante com Virgília, casada, com encontros furtivos e sobressaltos,
resulta em gravidez e aborto natural do filho que esperavam.
“Tinha chegado aos quarenta anos e não era nada”. Partindo Virgília
com o marido, para o Maranhão, Brás Cubas se reconhece “vazio e
vadio”. Obcecado para ter filhos, quis casar com “Inhá Loló”, porém a
febre amarela mata a moça, aos dezenove anos.
A amizade com Quincas Borba ajuda bastante o protagonista, depois
da separação de Virgília.Incentiva-o, inclusive, a fazer caridade,
prestando auxílio aos pobres e necessitados. “Aos sessenta anos, revi
Virgília, mas eu estava mudado. E ela já não tinha o mesmo viço.”
O desencanto de Brás Cubas está refletido em sua afirmação: “Não
tive filhos.Não transmiti a ninguém um legado de miséria.”
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(Recomendo ver a comédia dramática para todas as idades - uma
obra encantadora! - De André Klotzel, premiada no Festival de
Gramado, em 1988, pelo júri oficial e pelo voto popular: “Marvada
Carne”, com Fernanda Torres. Filme realista sobre nossos problemas
socioeconômicos, com roteiro de estilo alegre, gracioso e às vezes
caricatural, que destaca a importância de nosso folclore na vida dos
habitantes de vilas e cidades do interior.)
Theresa Catharina de Góes Campos
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Mens@gem Para Você
Com produção e direção de NoraEphron, “Mensagem para você”
(You've got mail - EUA,1998 - 119') é uma comédia romântica
protagonizada por Tom Hanks e Meg Ryan.Trata de negócios,
realização profissional e pessoal no plano afetivo...com destaque
para a comunicaçãoiniciada via Internet. Um homem e uma mulher
percebem
estar
mantendo
uma
“convivência”
de
harmoniaemocional, eficiente, por meio do computador...embora
não se conheçam.
Elaé dona de uma pequena livraria, especializada em obras infantojuvenis. Herdou a loja de sua mãe, juntamente com o amor aos livros
e às crianças. Ele parece não ter sentimentos ou sentimentalismos,
pois se preocupa em ganhar muito dinheiro com sua moderníssima,
enorme livraria.
Destaques:direção, interpretação, produção, roteiro, fotografia, trilha
sonora; temática; narrativa leve, agradável; apresentação dos
créditos iniciais; a simpatia dos protagonistas; ausência de apelação
de sexo e/ou violência.
Refilmagem de “The shoparoundthecorner”, dirigido em1940 por
ErnestLubitsch.
“Vocêéoquevocêlê “.
“Todosnósnosarrependemosdoquedizemos
preocupados ouestressados”.

quando

estamos

Conhecer melhor o outro implica também conhecer-se...e até
melhorar seu próprio comportamento, evitando erros como falar o
que não se deve, o que não é verdadeiro, sob qualquer justificativa.
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Precisamos de tempo para avaliar melhor uma situação, um
relacionamento, aspessoas. Às vezes, o contato físico pode ser
bastante enganador. Nossa reação social dissimulao que temos no
mais íntimo. E a tecnologiapode levar a um relacionamento
profundo, desde que utilizemos os equipamentos como autênticos
instrumentos de comunicação. Se bem utilizada, a tecnologia revelase uma técnica valiosa de aproximação.
Afinal, o dinheiro não é mais importante que o amor, não vale mais
que a amizade, não conforta o coração.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Meu Marciano Favorito
Aventura de ficção científica e comédia romântica, dirigida por
Donald Petrie, “Meu marciano favorito” (MyFavorite Martian - EUA,
1999 - 88') tem como protagonistas Christopher Lloyd, Jeff Daniels,
Daryl Hannah e ElizabethHurley.Inspirada em série de TV da década
de 60, a história começa com o drama de um repórter que está
vivendo dificuldades em sua vida profissional e afetiva.Ele se
entusiasma com o aparecimento de extraterrestre cuja nave caiu na
Terra, planejando apresentar uma grande reportagem. Contudo, o
marciano prefere o anonimato, para desespero do jornalista.
Destaques: a trilha sonora; a apresentação do clima de pressa,
improvisação (às vezes, ignorância e desrespeito) e tensão na mídia,
com os repórteres competindo por oportunidades e tentando ganhar
a confiança do chefe, constantemente ameaçando despedir... E os
efeitos especiais - imagens de computação gráfica, bonecos, criaturas
animatrônicas.
Humor e divertimento para todas as idades.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Meu Papai É Noel
Filme rodado na província de Ontário, Canadá, “Meu papai é Noel”
(The Santa Clause - EUA - 1994 - 98' - JOHN PASQUIN), é uma história
diferente, inteligente e criativa, sobre o Papai Noel, para as famílias
de hoje.
No elenco: Tim Allen, Judge Reinhold, Peter Boyle.
Com algumas críticas sobre: os festejos natalinos nas empresas (logo
no início); pais divorciados e padrastos; a preocupação excessiva com
a chamada realidade visível, por negligência da poesia e da
capacidade de imaginação.
Destaque para: produção, fotografia, trilha sonora; temas abordados.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Meu Tio da América
Com “Meu tio da América” (Mon oncle d'Amérique - França, 1980), o
diretor Alan Resnais deu a sua contribuição magistral para um mundo
melhor.
“A única razão de ser de um ser é...ser. Conservar a sua estrutura.”
Para os que consideram o cinema apenas uma diversão superficial e
sem maiores efeitos, as palavras acima pareceriam um texto de obra
filosófica. Estariam enganados, porém. Aquele pensamento, expresso
em vocábulos aparentemente muito simples, mas de profunda
significação, é a citação inicial que se apresenta ao público na
introdução do filme “Meu tio da América”. Com esse impacto verbal,
Alan Resnais revela de imediato a sua intenção, como diretor de uma
obra que precisa e merece ser vista muitas e muitas vezes, tais os
benefícios que pode trazer para a vida de cada um e da sociedade em
geral, sem restrição de tempo ou espaço.
Sendo a originalidade a marca de sua carreira cinematográfica, o
cineasta aborda os mecanismos da memória (como fez em
“Providence”) e o paralelismo de épocas diversas (como em “O ano
passado em Marienbad”) de maneira bastante especial, criativa na
forma e no conteúdo, e transbordante de informação e reflexão
crítica.
“O filme surpreende, desafia, aguça a sensibilidade e convida à
reflexão, mas tudo isso numa linha bem-humorada, rara num
realizador em geral monopolizado pelos mais angustiantes debates
em torno da condição humana. Tratando seus personagens como
instrumentistas de uma orquestra de câmara, Resnais abre mão do
comando que poderia exercer sobre eles - e que exerceu sobre os
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personagens de seus outros filmes - para observá-los, divertido,
complacente, um pouco à maneira de Truffaut.
Essa liberdade de ação se combina à beleza de imagens
requintadamente construídas, como é sua marca registrada,
tornando o filme leve, fluido, belo em todos os sentidos. As
interpretações de Gérard Dépardieu, em seu melhor desempenho
até hoje, de Nicole Garcia e Roger Pierre contribuem para que “Meu
tio da América” se defina como obra-prima.” (transcrição de texto
reproduzido pela Fundação Cultural do DF, sem indicação de autoria,
e distribuído ao público no Cine Brasília)
“Mon oncle d'Amérique” divulga a teoria científica do biólogo Henri
Laborit, exemplificando-a pela ficção - a história de dois homens e
uma mulher, de cidades e origens sociais e familiares diversas, da
infância à idade adulta. Enfatiza a influência da família, das
recordações infantis, dos jogos e das atividades iniciais. Destaca a
importância do meio ambiente no desenvolvimento de
personalidades e atitudes.
Voltando a citar o prólogo do filme (Prêmio Especial do Júri no
Festival de Cannes de 1980): “As plantas passam a vida toda no
mesmo lugar, sem se deslocar, extraindo do solo em que estão tudo
de que necessitam para viver.”
Com a sua construção visual colorida (na qual também inseriu
imagens em preto e branco), Alan Resnais aborda o problema da
dificuldade de adaptação às constantes mudanças da vida atual, a
relutância na aceitação da nova realidade socioeconômica
(exemplificada na figura do administrador de uma pequena empresa,
quando esta é absorvida por uma grande companhia, com novas
ideias, novos métodos e direção nova).
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Isolado da família (que não se mudou com ele para o local da nova
função, que lhe foi imposta sem alternativa de recusa ou opção...),
tenso, sentindo-se rejeitado e humilhado, sem saída, o marido e pai
gourmet, apesar de aparentar ser fisicamente forte, tenta o suicídio.
Ora, logo nos seus primeiros momentos, “Meu tio da América”
enuncia uma definição que precisamos apreender para conseguirmos
sobreviver com dignidade e em consonância com o nosso potencial:
“Angústia é a impossibilidade de se controlar uma situação.”
As ideias, experiências e conclusões do cientista Henri Laborit,
divulgadas pelo filme, candidato ao Oscar de 1981 (melhor roteiro),
sobre os conflitos sociais, motivam análises mais profundas: trata-se
da luta pelo poder, uma luta que não respeita os direitos dos outros e
provoca conflitos. Revela-se a guerra, então, como a ambição da
propriedade sem restrições e sem limites, por qualquer meio,
inclusive o violento, agressivo.
“Meu tio da América” aponta a presença dos outros em nós: nós
somos os outros, que atuam sobre nós, que nos influenciam de um
modo ou de outro. Daí ser um filme atual e permanente - universal.
Os personagens são hodiernos: a atriz independente e liberada que,
depois de conquistar um alto funcionário público (casado e pai de um
casal de filhos menores), vê-se cuidando das crises de angústia e
úlcera que ele passa a ter; uma atriz que, mais tarde, será enganada
pela dramatização e astúcia (o amor?) da esposa traída que a procura
para lhe pedir que permita ter de volta o seu marido, pois ela está
sofrendo de uma doença fatal e tem pouco tempo de vida...Assim, a
amante o abandona e o casal se reconcilia. Na sua solidão, tentando
compreender o que ocorrera em sua vida particular, a atriz transformada por necessidade em desenhista de modas - procura o
seu ex-amante e a família dele, descobrindo, finalmente, que fora
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ludibriada. E a esposa, vitoriosa, ainda lhe diz que, se não fosse a sua
ajuda (dela, esposa), o marido não teria escrito o livro sobre o sol que
há muito planejava publicar.
Entre as cenas de experiências profundamente humanas, intercalamse pesquisas laboratoriais com ratinhos, quando Laborit ilustra com
muita ênfase os efeitos altamente perigosos da angústia, do stress,
enfim, da tensão que nos fere intimamente e provoca úlcera, câncer,
e muitos outros males e distúrbios funcionais, a nosso organismo tão
sensível e frágil. Como não podemos reagir violentamente contra os
outros que nos desagradam, ou ferem, ou irritam ou nos contrariam,
escolhemos, erradamente, ser agressivos contra nós mesmos. O
suicídio, por conseguinte, é a agressão máxima que se comete.
Material publicitário de “Meu tio da América” apregoa:
“O que os ratos brancos podem nos ensinar sobre a condição
humana.”
De acordo com as estatísticas mais recentes, o número de suicidas
vem aumentando assustadoramente, no mundo inteiro, em todas as
faixas etárias (até crianças e adolescentes se angustiam a ponto de
perderem a esperança!) e condições, mas a idade dos que se
suicidam está baixando!
A solução começa, é claro, na compreensão de que o problema existe
e que a angústia precisa ser considerada como um ponto de partida
para se encontrar uma saída positiva, humana, ainda que se recorra a
uma alternativa, adaptação, ou a um redirecionamento de nossos
interesses e objetivos. Daí a importância da criatividade - cuja
definição, aliás, é, segundo cientistas da NASA que se pronunciaram a
respeito, a capacidade de resolver problemas. Sobreviver é nossa
obrigação para com a vida que existe em nós. Precisamos realizar
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nosso potencial, conservar nossa estrutura, enfrentando e vencendo
os obstáculos, sem deixar que a angústia nos domine, asfixie e nos
leve à destruição.
Um dos trechos mais importantes de “Meu tio da América” comenta
que, na hipótese de uma criança ser criada numa floresta, entre os
animais, sem nenhum contato com outro ser humano, ainda que se
desenvolvesse fisicamente, jamais seria um homem no sentido exato
da palavra, devido à ausência do contato humano, pois é a
comunicação com outras pessoas que possibilita a plena realização
do ser humano. (Ver o filme “O garoto selvagem”, de François
Truffaut; ler meu comentário.)
Infelizmente, nem todos sabem apreciar essa obra-prima (a que
TODOS DEVERIAM ASSISTIR! Por ser um filme que nos ensina a viver,
nos faz refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa sobrevivência
pessoal, sobre a nossa realização como indivíduos inseridos em um
contexto social...) do cinema contemporâneo europeu. Isto porque a
comunicação de massa de baixa qualidade e o ritmo atual da vida nas
metrópoles contribuem para a uniformização do espectador num
estado de embotamento intelectual que se nega a pensar, raciocinar,
refletir e, sobretudo, aprender, quando isto exige uma certa dose de
concentração e esforço. O hábito de assistir a programas repetitivos
e fáceis, no conforto de seu lar, sem nenhum esforço para selecionar
outras produções de maior profundidade e de nível mais elevado,
realizadas inteligentemente sobre assuntos sérios, filosóficos ou
científicos.
Assim, uma janela cultural é fechada previamente pelo espectador
que não busca seu aperfeiçoamento intelectual através da diversão
caracterizada pela excelência de qualidade. Aos poucos, ele vai
perdendo a capacidade de ler com rapidez as legendas e apreender o
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significado de um roteiro mais complexo, hermético ou simbólico.
Consequentemente, os que se acostumam à mediocridade talvez
durmam ou se retirem da sala de projeção na primeira parte do
magistral “Meu tio da América”, reclamando:
“— Não sabia que era documentário”, ignorando que os gêneros
artísticos nem sempre são rígidos ou limitados na sua criatividade,
alienados quanto à possibilidade de o cinema divulgar pensamentos,
ensaios e relatórios científicos por meio da ficção dramática.
Mesmo entre aqueles que assistem ao filme até o fim, ainda
encontramos os que, honestamente, perguntam:
“— Por que o título?! Não tem nada a ver!”
Mas é claro que tem a ver! A mensagem do “tio da América” está
explícita, em um determinado momento da película, quando o
público fica sabendo que era um parente citado porque decidira se
mudar para a América e continuava pobre. A família repetia a história
toda vez que alguém pensava em efetuar qualquer mudança em sua
vida, em seu empenho para resistir a qualquer interferência na sua
rotina tradicional. Todavia, a criança já percebia que era um relato
mal contado e que o tio, na certa, enriquecera. O menino acreditava
que o “tio da América” possuía realmente um tesouro, escondido em
algum lugar... e, como acontece com todo tesouro, merecia ser
procurado sem esmorecimento. É bem verdade que, em se tratando
de símbolos e mensagens profundas, as leituras dos espectadores
podem ser diferentes, pessoais..., o que se constitui, portanto, em
mais uma riqueza do filme. Quanta simbologia em um simples título!
E como é importante que um título leve à reflexão e se revele aos
poucos, devagar, gradualmente, desvendado lentamente, esclarecido
pela mente e pela sensibilidade maravilhosa do coração humano!
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Durante a projeção e ao término da sessão, percebemos que
precisamos rever “Meu tio da América”... para que possamos nos
lembrar e compreender melhor os diálogos, a narração, as imagens. E
que mais se poderia exigir de um filme, quando provoca, nos
espectadores, a necessidade e o desejo de vê-lo mais vezes?!
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília, 6 de agosto de 1987
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Mickey Olhos Azuis
Comédia romântica, no estilo besteirol, e com a violência, ação e o
suspense dos filmes sobre mafiosos, “Mickey Olhos Azuis” (Mickey
Blue Eyes - EUA, 1999 - de KellyMakin) tem elenco liderado por Hugh
Grant, Jeanne Triplehorn e James Caan.
Inglês que administra casa de leilões de arte em Nova York apaixonase por uma professora, sem saber que o pai dela é um chefão da
máfia local. Sua amada recusa o noivado e o casamento por não
querer envolvimento nos crimes da família.
Sem querer desistir de seus planos afetivos, Michael (Hugh Grant)
começa a mudar de vida quase involuntariamente.
Gina (Jeanne Triplehorn) não aceita mentiras, atos agressivos,
violência, assassinatos.
O casal de enamorados precisa achar a solução que irá uni-los, apesar
de todos os perigos.
Destaques: o tema do amor; e a questão de que uma mentira ou
qualquer ato de violência levam a uma sucessão de ações
inaceitáveis.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Mifune
Drama realista (e sentimental ao mesmo tempo), profundo e
comovente, “Mifune” (Mifune Didste Sang - Dinamarca/Suécia, 1999
- 98 min. -deSören Kragh-Jacobsen), às vezes cru e violento, recebeu
o Urso de Prata no Festival de Berlim.
Realizado de acordo com os princípios estéticos do Dogma 95, o
roteiro tambémoferece ao público uma proposta de comédia,
narrando as relações afetivas de dois irmãos, um deles deficiente
mental,e o outro, recém-casado.
A personagem Liva (interpretada por Iben Hjeijle) é uma garota de
programa que paga os estudos de seu irmão menor de
idade.Kresten(Anders W. Berthelsen) procura distrair o irmão Rud
(Jesper Asholt) imitando os samurais dos filmes de Akira Kurosawa. O
título do filme homenageia o ator Toshiro Mifune, morto em
dezembro de 1997. Rud sofre muito com a morte de seu pai, protetor
e companheiro.
Com temas, diálogos e cenas características de filmes para adultos,
“Mifune” destaca-se por sua direção, interpretação e fotografia. Fala
de responsabilidade e amor, apesar das dificuldades e dos conflitos
naturais da vida.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Minority Report - A Nova Lei
Adaptado de um dos contos do elogiado escritor inglês de ficção
científica Philip K. Dick, “Minority Report - A Nova Lei” (Minority
Report -EUA,2002 - scope-145 min.- dolby- technicolor), de Steven
Spielberg, é protagonizado por Tom Cruise, acompanhado no elenco
por Colin Farrell e Max von Sydow (este, um dos intérpretes
principais dos filmes de Ingmar Bergman).
“Às vezes, para encontrar a luz, você precisa enfrentar a escuridão.”
O clima do filme indica, desde o início, as suas origens, reveladas pelo
cinema nos seminais “Blade Runner - o Caçador de Androides” e “O
Vingador do Futuro”, que divulgaram as concepções futuristas de
Philip K.Dick (1928-1982), uma visão de “progresso tecnológico”
provocador de implicações perturbadoras na área humanística,
espiritualista.
“O futuro é bem mais interessante que o passado.”
Segundo afirmou Spielberg em várias entrevistas, “Minority Report”
faz referência à política de segurança do governo Bush, sobretudo
quanto ao trabalho de “mapeamento do paradeiro de terroristas”.
Em 2054, uma organização de segurança estatal, a Pré-Crime, seria
capaz de identificar pessoas antes que elas cometessem os crimes,
isto é, seriam presas, para proteção prévia da sociedade, o que
impediria suas ações criminosas.
Três sensitivos com poderes premonitórios permitem que os avanços
tecnológicos traduzam as suas visões, exibindo e gravando os seus
temores,participando, assim, de projeto experimental que desperta
controvérsias políticas.
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“Quer dizer que eu prendi gente inocente?”
No gênero ficção científica policial para adultos, com muita ação,
violência,efeitos especiais e clima onipresente de suspense,
“Minority Report - A Nova Lei” inicia-se com cenas já assustadoras,
que eu até classificaria, bem subjetivamente, de “feias” e de mau
gosto porque bastante agressivas.O roteiro tem momentos
repetitivos; às vezes, parece pretensioso.Entretanto, o tema principal
merece, de fato, nossa atenção: essa possibilidade do futuro ser
previsto, levando as autoridades a punirem os culpados quando
ainda são inocentes (pois não cometeram os crimes). Os envolvidos
no programa “Pré-Crime” não duvidam de sua eficácia...eis o perigo,
enfim, a sua maior falha seria exatamente tal sensação de certeza à
toda prova...
“Os pais olham os filhos como queriam que eles fossem, e não, como
são.”
Os erros dos sistemas - que atingem inocentes - podem ser
dolorosamente visualizados somente quando nós os sentimos na
própria pele. Para julgar a eficiência desse programa de segurança
seria preciso um inocente...perseguido a priori como culpado.
Entre os temas de “Minority Report”,destaco, ainda, a importância da
memória humana.
“Remexer no passado pode complicar sua vida.” (...)
“Agora, sua dor está fazendo mal a nós dois.” (...)
“— Não fuja!
— Todos fogem.”
Barulhento, com muitas lutas e perseguições, o filme expõe tragédias
pessoais e familiares dos personagens. São acontecimentos que
conhecemos por meio de noticiários ou vivência própria, entre
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nossos amigos, familiares ou conhecidos. Todos nós experimentamos
perdas - todas dolorosas - e gostaríamos de tê-las evitado. São
traumas que carregamos ou escondemos. Ou sofrimentos visíveis
para os de nossa convivência. Na maioria das vezes, demoramos a
superá-los...para continuar a viver. Não se esquece, mas aprendemos
a vencer o desespero.
“Estou cansada do futuro.”
Com autorização, atemorizantes “aranhas” invasoras de privacidade
dos cidadãos perseguem os acusados de crimes futuros, invadindo
lares e aterrorizando crianças e adultos.
Cercados de máquinas, equipamentos e dispositivos, Witwer (Colin
Farrell) e Anderton (Tom Cruise)têm seu momento de confidências:
“Eu sei o que é perder uma pessoa querida. Meu pai morreu numa
igreja em Dublin. Mas nada se compara à dor de perder um filho,
como aconteceu com você.”
Posteriormente, Witwer pergunta a Lara, o motivo de seu divórcio. A
causa da separação teria sido o fato de Anderton usar drogas?
“— Não.Foi porque, toda vez que eu olhava para ele, eu via meu
filho. Toda vez que eu me aproximava de meu marido, eu sentia o
cheiro de meu filho.”
A sensitiva Agatha tem mais talento que os gêmeos. Ela cuida deles.
Os três precisam de paz e tranquilidade...exatamente as condições
que não lhes dão.
Nas cenas do shopping center (momentos de grande tensão), o
contraponto é obtido com a melodia (só instrumental) “Moon River”.
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A consciência da responsável Agatha está resumida no seu apelo
angustiado:
“Você pode escolher. Você tem escolha.”
Na residência de John Anderton, ela percebe o sentimento maior que
ali se esconde, mas por ela é pressentido, quase de imediato:
“Há muito amor nesta casa.”
Agatha conhece a “imortalidade” das pessoas queridas. E proclama:
“O morto não morre.”
Anderton expressa o seu desejo mais profundo: “Eu o queria tanto de
volta”, referindo-se ao filho Sean, desaparecido e assassinado.
Ele vai dizer ao diretor do “Pré-Crime”, Lamar Burgess (interpretado
por Max von Sidow):
“Agora que você sabe o seu futuro, você tem uma escolha, como eu
tive. Qual vai ser a sua escolha, Lamar?”
Os destaques técnicos do filme (cuja trilha sonora inclui “Jesus,
Alegria dos Homens”, de Bach; além de emocionar na apresentação
dos créditos finais): abundante em efeitos especiais, robôs, dublês e
a fotografia enriquecida com as tomadas realizadas porsistema de
câmera girosférica.
Seu valor para a sociedade fundamenta-se nos questionamentos
sobre a validade, ética e segurança de programas que desrespeitam a
pessoa humana sob o pretexto de “protegerem” a comunidade.
Importa-nos, sobretudo, encontrar uma resposta capaz de cicatrizar
as feridas daqueles que sobrevivem à perda de entes queridos.
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A família tem esse potencial de esperança. Porque o seu elemento
básico está no amor, capaz de gerar um futuro que se acredita
melhor, apesar das circunstâncias mais difíceis.
(Obs. Aconselho leituras comparativas: meu comentário sobre o filme
“Blade Runner - o Caçador de Andróides”;os livros “1984” e “A
Revolução dos Bichos” (The Animal Farm), ambos de George Orwell;
e as obras de Aldous Huxley, sobretudo “Admirável Mundo Novo”.)
Theresa Catharina de Góes Campos
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Mississipi Masala
Com o excelente ator Denzel Washington, “MississipiMassala” (EUA,
1991 - 118 min. de Mira Nair) é um filme de qualidade, desde o seu
prólogo (emocionante, pungente) aos créditos finais (com a alegria
da esperança).
Ao retratar o drama diário do preconceito racial - nas famílias e na
sociedade - a história também nos apresenta algumas soluções
imediatas. Valores como respeito ao ser humano, amizade, amor,
trabalho - indicam o caminho!
(Sugerimos, para sefazer uma interessanteanálise comparativa, ver
também o filme “MississipiemChamas”.)
“Existe pouco amor no mundo. E hoje, menos ainda.”
(...) “Lar é onde está o seu coração. E o meu coração está com você.
(...) “A crueldade não tem cor.”
(...) “Ele arriscou a vida dele para salvar você. Não conheço maior
prova de amor.”
Uma obra atual, realista -para nossa reflexão urgente!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Mistério na Neve
(Smillas’s Sense of Snow- Dinamarca, Alemanha e Suécia- 1997, de
Bille August - 121 min.)
Drama policial realizado em co-produção (Dinamarca, Alemanha e
Suécia), com suspense, ação e romance, em roteiro de Ann Biderman
e Peter Hoeg.
No elenco estão, entre outros, além de Julia Ormond, nomes como
Gabriel Byrne, Jim Broadbent, Tom Wilkinson, Richard Harris, Robert
Loggia e Vanessa Redgrave.
Na gélida Copenhagen, capital da Dinamarca, a morte de um garoto
de 6 anos é considerada acidental pela polícia, que decide encerrar o
caso.
Mas uma mulher de 37 anos, de origem groenlandesa por parte de
mãe, a vizinha inconformada da vítima, que se tornou uma
“especialista em neve”, está praticamente certa de que o garoto foi
vítima de um assassinato. Ela decide fazer uma investigação por
conta própria, apesar de ser pressionada para não apurar o fato. A
cada instante ela fica mais convencida de que está certa, pois sua
vida passa a correr perigo e uma grande empresa está disposta a
fazer qualquer coisa para alcançar seu objetivo, que lhe dará um
lugar de destaque no comércio mundial.
Mesmo pressionada e correndo perigo, a “especialista em neve”
Smilla insiste que o menino foi atirado do telhado, uma vez que ele
tinha medo de altura e seria pouco provável que tivesse subido ali
por vontade própria. As pistas que encontra em sua busca a
conduzem até uma corporação secreta que fez várias expedições à
Groenlândia. O que eles estarão procurando? Foram de, alguma
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forma, responsáveis pela morte do menino? As respostas talvez
estejam em uma pequena ilha na costa ocidental da terra dos
esquimós. Baseado no best-seller de Peter Hoeg, MISTÉRIO NA NEVE
mereceu a indicação de seu diretor, o aclamado Billie August (“A Casa
dos Espíritos”), para o Urso de Ouro no Festival de Berlim 1997.
Filmado na Groenlândia, Suécia e Dinamarca, com uma bela
fotografia digna de destaque, dos cenários externos, em paisagens
naturais.
Mistério na Neve denuncia a cultura Inuit (dos esquimós) como
vítima da exploração de brancos dominados pela ganância e ambição
(de fama e dinheiro).
Contrapondo-se a isso, há toda a força dos sentimentos afetivos, a
sensibilidade inteligente, o senso de justiça e o amor (sempre atento
aos detalhes, presentes na observação do contexto).
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília-DF, 15 de agosto de 1997
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Mod Squad - O Filme
Inspirado numa série de televisão da década de 60, “ModSquad- o
Filme” (ModSquad EUA, 1998 - deScott Silver)tem a música de
abertura do seriado original e o seu produtor, Aaron Spelling. Com
Claire Danes, Giovanni Ribisi e Omar Epps liderando o elenco, essa
versão cinematográfica é mais violentae menos ingênua, resultado da
adaptação para o público atual. Ex-delinquentes já cumprindo
pena,eles aceitam proposta que lhes foi feita na prisão, de onde
saem para formar um esquadrão de jovens policiais à paisana para
investigarem casos bem complexos.
Nogênero policial, a trama aborda tráfico de drogas e corrupção
policial, além de salientar aprofunda carência afetiva dos
personagens principais.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Mudança
Adaptação de romance, “A Mudança” (Japão, 1993 - 124'-) de Shinji
Somai, comove o público ao acompanhar o sofrimento profundo de
uma garota que não consegue aceitar a separação de seus pais. A
menina tenta inúmeros artifícios... mas não tem êxito. Marido e
mulher deixaram que o seu egoísmo dominasse a situação. “Se eu me
lembrasse de tudo, já teria morrido. É melhor esquecer”, afirma um
ancião. Destaque para: direção, interpretação, fotografia e temática.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Mulan
(EUA, 1998 - de Barry Cook)
Para todas as idades!Aventura, comédia, romance. Uma joia em
desenho animado, é mais uma obra primorosa dos
estúdiosWaltDisney; a produção contou com o talento e a eficiência
de quase 700 artistas, animadores e técnicos.
Inspirado numa das fábulas mais populares da China, o filme narra as
incríveis aventuras da jovem Mulan, exemplo de dedicação à sua
família e a seu país. As cenas têm cores e formatos que emocionam
por sua beleza expressiva. Nos mínimos detalhes, contempla-se as
diversas manifestações da cultura chinesa...embora os diálogos
mostrem uma adaptação contemporânea segundo os valores
ocidentais.
Destaque para: a temática de valorização da mulher (devoção,
feminilidade, iniciativa); a trilha sonora; a direção de arte.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Múmia
No gênero aventura de terror, “A Múmia” (The Mummy, EUA, 1999 125' - de Stephen Sommers) é uma versão atualizada da primeira e
mais conhecida, produzida em 1932 e dirigida por Karl Freund, tendo
Boris Karloff como protagonista.
No elenco, destacam-se: Arnold Vosloo, Rachel Weisz e Brendan
Fraser.
Na década de 20, caçadores de tesouros do Antigo Egito enfrentam
perigos e arriscam suas vidas.
Há muitas cenas de violência e crueldade, com monstros e pragas
aterrorizantes. Retirando esse aspecto, o que me agradou foram: a
fotografia, ação, o humor e romance na história.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Nada a Perder
Ficha Técnica
Título original: Nothing to Lose
Ano: 1997
Tempo: 98min
Gênero: comédia de ação e suspense (12 anos)
Direção e Roteiro: Steve Oedekerk
País EUA
Fotografia: Donald E. Thorin
Edição: Malcolm Campbell
Trilha Sonora: Robert Folk
Produção:Martin Bregman, Michael Bregman, Dan Jinks
Elenco: Martin Lawrence, Tim Robbins, John C. McGinley, Giancarlo
Esposito, Kelly Preston, Michael McKean, Rebecca Gayheart.
Distribuidora: Buena Vista Home Entertainment
Produtora: Touchstone Pictures
Efeitos Especiais: OCS/Freeze Frame/Pixel Magic
Em Los Angeles Nick Beam (Tim Robbins), um publicitário, acredita
ter descoberto que sua mulher (Kelly Preston) está tendo um caso
com seu chefe. Ele então pega seu carro e começa a dirigir
insanamente, até ser abordado por Terrance Paul (Martin Lawrence),
um negro desempregado que quer roubá-lo. Porém, Nick ignora a
arma do assaltante e vai embora, com o ladrão dentro do veículo,
dirigindo sem parar até o Arizona. Gradativamente no entanto surge
uma amizade entre os dois e Nick decide voltar para se vingar do seu
chefe, roubando centenas de milhares de dólares que ele sabe que
estão no cofre da empresa. Entretanto, surge um problema quando
os dois começam a serem perseguidos por dois (...) ladrões.
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“Nada a Perder” (Nothing to Lose) é mais uma comédia de ação e
suspense, com a linguagem, o estilo comerciais do cinema norteamericano. Para os espectadores que exigem muito mais, o nome de
TIM ROBBINS constitui a atração, por ter currículo respeitável como
diretor e ator de filmes independentes.
Em Los Angeles, Nick Beam, um publicitário (Tim Robbins), acredita
ter descoberto que sua mulher, personagem de Kelly Preston, está
tendo um caso com seu chefe.
Nick, então, pega seu carro e começa a dirigir como um louco, até ser
abordado por Terrance Paul, um negro desempregado (Martin
Lawrence), que pretende roubá-lo.
Nick ignora a arma do assaltante e vai embora, com o ladrão dentro
do veículo, dirigindo sem parar até o Arizona. Pouco a pouco, no
entanto, surge uma amizade entre os dois e Nick decide voltar para
se vingar do seu chefe, roubando centenas de milhares de dólares
que, ele sabe, estão no cofre da empresa. Entretanto, surge um
problema quando os dois começam a ser perseguidos por dois
ladrões.
A história seria a proposta de mostrar um drama pessoal, o de um
executivo (branco) que encontrou a esposa na companhia do chefe
dele, e as dificuldades socioeconômicas de um negro desesperado,
tão transtornado que decide praticar um assalto. A partir desse
roteiro, cabe ao público decidir se tem interesse ou não pela ações
dos protagonistas, se aceita refletir ou rir...
O desenrolar dos acontecimentos leva o executivo a conhecer, pelo
sentimento de empatia, a realidade familiar do “amigo”
desempregado, seus valores, seu contexto.
O filme, no final, pode ser considerado “simpático”, humano.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Não Matarás
Numa linguagem crua, realista e cruel, “Não Matarás” (Krotki Film O
Zabijaniu -Polônia, 1987 - 85 min. - de Krzysztof Kieslowski)apresenta,
de forma explícita, a tragédia da maldade, entre os seres
humanos...contra os seus semelhantes e até contra os animais, no
local do crime e, igualmente, no sistemajurídico.
Felizmente, a bondade, a sensibilidade do homem também se fazem
presentes no filme: o jovem advogado criminalista não está
convencido de que a pena de morte seja a “solução”, ainda que fosse
uma intimidação... Na lucidez deste personagem está a luz (do filme)
para nós.
Com: Miroslaw Baka e Krzysztof Globisz.
Destaque para o diálogo, na prisão, entre o criminoso e o seu
advogado.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Nas Profundezas do Mar Sem Fim
Drama familiar, psicológico, contemporâneo, inspirado no best-seller
homônimo, “Nas profundezas do mar sem fim” (The deep end of the ocean
- EUA, 1999 - 105' - de Ulu Grosbard) é uma história verídica.
Inicia-se em 1988, em Madison, Wisconsin.
Os personagens principais são interpretados por Michelle Pfeiffer, Treat
Williams e Whoopi Goldberg.
Acompanhamos o desespero de um casal que teve um dos filhos
sequestrado aos três anos de idade. É muito difícil reconstruir a vida,
convivendo com tão grande ausência.
Destaque para os temas; o enfoque dos sentimentos e das reações; a trilha
sonora; a direção, interpretação e o roteiro.
Recomendo para adolescentes e adultos.
A seguir, reproduzo texto da divulgação do filme:
“Quando o romance de Jacquelyn Mitchard, “Nas profundezas do Mar sem
Fim”, chegou às livrarias em junho de 1996, foi aclamado como uma obra
moderna, aquele tipo de história que aparece uma vez em cada geração
(sic). Baseada na história de Mitchard sobre a triste perda de um filho e o
esforço de uma família para sobreviver em meio a uma dor incomensurável.
Beth Cappadora (Pfeiffer) é como a maioria das mães, carinhosa, dedicada
e às vezes oprimida pelas exigências dos cuidados com a família e para
manter a carreira bem sucedida de fotógrafa. Carregando seus três filhos
pequenos, ela chega a um hotel, para uma reunião comemorativa dos 15
anos do colégio. No meio do lobby repleto de pessoas, ela se afasta um
instante, e exatamente neste instante seu filho Ben, de três anos,
desaparece. Uma busca frenética se inicia: ele sumiu num piscar de olhos e
aparentemente não deixou pistas.”

Theresa Catharina de Góes Campos
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A Negação do Brasil
Brasil, 2000. Cor. 90 min Direção: Joel Zito Araújo
inopse: O documentário é uma viagem na história da telenovela no
Brasil e particularmente uma análise do papel nelas atribuído aos
atores negros, que sempre representam personagens mais
estereotipados e negativos. Baseado em suas memórias e em fortes
evidências de pesquisas, o diretor aponta as influências das
telenovelas nos processos de identidade étnica dos afro-brasileiros e
faz um manifesto pela incorporação positiva do negro nas imagens
televisivas do país.
Premiações
- Melhor Documentário e Melhor Pesquisa: É Tudo Verdade/It’s true 6º Festival Internacional de Documentários - 2001. SP-RJ;
- Troféu “Gilberto Freyre de Cinema” e Troféu de “Melhor Roteiro de
Documentário”; 5º Festival de Cinema do Recife - 2001.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Negociação
Bem no estilo comercial, com ação e violência, “A Negociação” (The
Negotiator- EUA, 1998- 140 min.) destaca-se pelo roteiro inteligente
e por seus intérpretes principais- Samuel Jackson e Kevin Spacey.
Policial admirado por sua competência em negociar para resolver
situações de sequestro, passa a ser acusado de assassinato, fraude e
roubo.
Do início ao fim acompanhamos o desenrolar de uma trama em que
os inimigos são desconhecidos. O clima de desespero aumenta o
suspense; as intrigas se sucedem, cada vez mais complicadas; as
ordens são contraditórias e as decisões também. Um filme policial
muito eficiente.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Nelson Freire
“Nelson Freire é um dos mais brilhantes pianistas de todos os
tempos.” (Time Magazine)
Segundo o Estado de S. Paulo, “Ele é um artista inspirado, que coloca
sua fabulosa técnica a serviço de uma sensibilidade peculiar e
requintada”.
Unanimidade internacional como pianista, o artista é homenageado
com este documentário - “Nelson Freire” (Brasil, 2003 - 102 min.cor- 35mm -dolby digital), que o diretor João Moreira Salles, de 41
anos (também co-editor e co-roteirista), afirma, acertadamente,
tratar-se de uma obra a ser apreciada “com os olhos e os ouvidos”.
Na época do lançamento do filme, algumas sessões, em São Paulo,
foram comentadas pelo pianista e compositor Benjamim Taubkin.
O folheto de divulgação do documentário de João Moreira Salles
destaca o fato de Nelson Freire ser admirado incondicionalmente por
seus pares, explicando:
“Grava pouco e por isso sua extraordinária arte é menos conhecida
do que merece. Assim como outros grandes músicos, Nelson apostou
toda a sua carreira na espontaneidade de recitais e concertos.
(...) sempre experimenta o piano com um dedilhado rapidíssimo.
Enquanto espera o momento de entrar no palco, anda em silêncio de
um lado para o outro, concentrado. Quando volta ao camarim depois
de tocar, precisa tomar água. Terminado o concerto, cumpre o ritual
dos cumprimentos.
NELSON FREIRE mostra também um pouco da longa amizade com
Martha Argerich. Na casa da pianista em Bruxelas há um documento
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raro: Nelson e Martha, longe dos palcos, recolhidos numa intimidade
descontraída. Qualquer música que façam é maravilhosa, e no
entanto parece que brincam de tocar.
(...) Nelson tocando o Segundo Concerto de Brahms no Municipal do
Rio, tocando o mesmo concerto no Sul da França com a Filarmônica
de São Petersburgo, tocando Rachmaninoff a quatro mãos e a dois
pianos com Martha Argerich, tocando a Fantasia de Schumann em
duas ocasiões diferentes, tocando Bach, Chopin, Villa-Lobos e Gluck.”
O diretor João Moreira Salles, que se confessou atraído pelo recato, a
retidão moral, a dedicação ao ofício de seu personagem, enfatiza que
Nelson Freire não se expressa por pontos finais, mas “fala por
reticências, pausas, olhares e silêncios.”
Assistir a um dos seus concertos seria uma “pequena aula de
estética: não há nada que seja desnecessário, não tem uma careta,
um gesto excessivo de mão, um golpe a mais, um esforço
desmesurado.”
O roteiro registra os antecedentes de sua carreira, a vida em família e
os eventos que marcaram a sua biografia, desde a infância à
maturidade. Nasceu em Boa Esperança, Minas Gerais, em 1944. Foi
menino-prodígio, no interior de seu estado, apesar dos sérios
problemas de saúde que muito preocuparam seus pais, quando
Nelson era um bebê frágil, cuja existência parecia não ter futuro.
João Moreira Salles não hesita em afirmar que “o amor é a bússola
do Nelson. Se não há uma relação afetiva, ele não se comunica com o
mundo. O desafio intelectual não o interessa; ele só vai tocar uma
determinada partitura porque a música o arrebata.”
Aos quatro anos de idade, tocou a Sonata de Mozart em A maior. Aos
cinco anos, apresentou-se em público pela primeira vez. Em 1957,
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com apenas 13 anos, participou do Concurso Internacional de Piano,
no Rio de Janeiro, interpretando o Concerto do Imperador, de
Beethoven, numa performance que lhe valeu a obtenção de uma
bolsa de estudos com a qual pode continuar seus estudos em Viena,
com Bruno Seidlhofer.
Sete anos mais tarde, Nelson Freire ganhou a Medalha Dinu Lipatti e
o primeiro prêmio no Concurso Internacional Vienna da Motta, em
Lisboa.
Apresentou-se como solista de orquestras famosas, como as de
Berlim, Londres, Israel, Viena, Amsterdam e Rotterdam.
Sua primeira vez nos EUA foi em 1970, quando tocou o Concerto n. 4
de Rachmaninoff, com a Filarmônica de Nova York, cidade onde
regularmente Nelson Freire se apresenta, assim como em Chicago,
Cleveland, Los Angeles e Denver.
“Pianista dos pianistas”, unanimidade internacional, Nelson Freire
também dá recitais e concertos a dois, principalmente com Martha
Argerich, com quem gravou o Carnaval dos Animais, de Saint-Saens.
E, ainda, com Gidon Kremer e Mish Maisky.
Martha era uma jovem de dezenove anos, quando conheceu Nelson,
com 11 anos. Ele confirma que, desde então, nunca mais se
separaram...
“Um dos maiores pianistas do nosso tempo.” (Jornal do Brasil)
Filmado no Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo), na França, Bélgica e
Rússia, o documentário de João Moreira Salles acompanha a rotina
de Nelson Freire em suas apresentações, “desde o primeiro contato
com o piano em que vai tocar até a recepção dos admiradores, no
camarim. Uma música extraordinariamente bela pontua o filme:
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Nelson toca Brahms, Schumann, Tchaikovsky, Chopin, Bach, Gluck,
Villa-Lobos, e interpreta Rachmaninoff a quatro mãos com Martha
Argerich.”
Há momentos de intimidade e descontração, confidências de
emoções e preferências. Recordações e homenagens, como a que
Nelson Freire presta, com admiração, “à maior pianista do mundo, a
brasileira Guiomar Novaes”, por quem se declara apaixonado “desde
pequenino”.
Outra paixão declarada: a professora Nise Obino. “Ela não está mais
aqui, mas não se passa um dia em que eu não fale com ela.”
O concertista é tomado de intensa emoção, inúmeras vezes, quando
chora, manifestando seus mais íntimos sentimentos. Mas
presenciamos, igualmente, muitos risos, além do registro de um
certo nervosismo, nos dias de concertos.
“É possível encontrar três ou quatro pianistas tão excepcionais
quanto Nelson Freire, mas ninguém encontrará um melhor.” (Le
Monde)
O roteiro mostra fotos de arquivo pessoal e documentos familiares,
como a carta de seu pai, explicitamente a ser utilizada na biografia do
filho famoso, contando as razões da mudança para o Rio de Janeiro.
Uma decisão dolorosa, mas tomada para o bem de Nelson Freire,
para que pudesse aperfeiçoar o seu talento natural. O pai entregou o
destino dele “nas mãos de Deus”.
Sobre o documentário, escreveu Irineu Franco Perpetuo:
“Nelson Freire” é uma declaração de amor de João Moreira Salles
pelo mais badalado pianista brasileiro da atualidade, e talvez seja
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preciso compartilhar um pouco desse afeto para conseguir gostar do
filme.
Em vez de um documentário linear, explicando didaticamente quem
é Nelson Freire e por que ele ocupa posição de destaque no cenário
internacional do piano, o cineasta optou por um mosaico de 31
episódios, sem ordem cronológica, desvendando algo da reservada
rotina e do cotidiano de um dos mais tímidos cidadãos deste planeta.
Embora a nossa ideia dele seja bastante diferente, ouvindo-o tocar,
por exemplo, a “Polonaise Heróica”, de Chopin.
Em um ou outro momento do filme, talvez os leigos fiquem “boiando
“em meio a tanto som e tão pouca fúria; por outro lado, quem
conhece Freire de perto sabe o quão fiel foi o retrato poético dele
pintado por Salles. Seus fãs vão adorar, especialmente pelas
aparições da mítica pianista argentina Martha Argerich e pelos
ensaios com a Filarmônica de São Petersburgo (...)”, ocasião em que
confessou ao Maestro estar nervoso, por ser a sua primeira vez na
Rússia, e para tocar, nesse país, Rachmaninoff!
Opinando contra o pianista se colocar acima da música, Nelson Freire
demonstrou-se contrário ao sistema comercial de criação de estrelas,
ao mesmo tempo em que disse ser “louco por cinema”, admirador
dos filmes das décadas de 40 e 50 e fã entusiasmado de Rita
Hayworth, mostrando-se encantado, vendo-a dançar na tela, com
Fred Astaire.
E ainda: “Tenho uma “inveja” de quem sabe tocar jazz,
improvisar...(...)tenho fascinação por Errol Garner - nunca vi ninguém
tocar com tanto prazer, com tanta alegria! Os pianistas clássicos
tinham essa alegria. A alegria de Rubinstein, Guiomar Novaes,
Martha Guerich...”
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Ele nos apresenta à sua cadelinha, gracejando: “A Danuza quer tocar
a quatro mãos...” E nos brinda com “Alma Brasileira”, de Villa-Lobos,
depois que mandou a cadelinha para “a plateia”. Parecendo
“emocionadíssima”, Danuza fica ouvindo, atenta... O que não faz a
mágica dos artistas!
Antes de um concerto beneficente, Nelson Freire está nervoso no
ensaio porque, segundo ele: “Este piano tem antipatia por mim. Ele
não gosta de mim! Ah, meu Deus! “e sai do palco, tentando se
acalmar.
Ao limpar as teclas de seu piano, comparando o seu “método de
limpeza” ao de Martha Guerich, termina se desculpando: “– Perfeito,
só Deus!”
O “filme sobre um homem e sua música”, na definição do diretor é
“um alimento para a alma”.
“Nelson Freire” foi agraciado com o prêmio Margarida de Prata 2003, concedido pela CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil, que também premiou “Paulinho da Viola - Meu Tempo é
Hoje”, de Izabel Jaguaribe e “Os Arturos”, de Thereza Jessouroum.
Criada na década de 60, a premiação visa ressaltar, no cinema
brasileiro, as obras que procuram apresentar os valores humanos
éticos e espirituais, além de ampliar a consciência crítica e artística
do público.
Tem como destaques: a produção, direção, o roteiro, a fotografia (de
Toca Seabra) e trilha sonora; a apresentação dos créditos iniciais,
quando acompanhamos o sucesso de Nelson Freire em São
Petersburgo, repetidamente chamado à cena para aplausos do
público, de pé; a sua interpretação da Tocata de Camargo Guarnieri,
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nos créditos finais (o pianista nos explica que foi atendendo a
pedidos...).
Estávamos tão felizes! Intimamente repetindo as palavras dos que
lhe diziam, ao final de um concerto:
“Foi muito lindo!” “Obrigado, muito obrigado!”
Compartilhávamos o entusiasmo dos fãs que conseguiram o seu
autógrafo, concedido pelo artista com tanta simpatia e cordialidade!
Que pena! O filme terminou...
Theresa Catharina de Góes Campos
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Nenhum a Menos
Vencedor do Leão de Ouro de Melhor Filme, prêmio do Festival
Internacional de Veneza 1999, o drama contemporâneo, para todas
as idades, “Nenhum a Menos” (Ye Ge Dou Bu Neng Shao/Not one less
- China, 1998 - 106 min.) também foi escolhido como melhor filme
pelo público da Mostra Internacional de São Paulo.
Dirigido por Zhang Yimou, cineasta que se tornou famoso como
diretor do também premiado “Lanternas Vermelhas”, é uma obra
singelamente comovente,neo-realista, humanista, edificante;atual,
de simplicidade formal, com linguagem bem acessível eassuntos
universais.
Inspirado em uma história real, com elenco de amadores, inclui
momentos de humor cativante. Com script e fotografia marcadas
pela precisão e concisão de documentário, o filme brilha por seu
lirismo, sua poesia e a característica de mimesis (o princípio
fundamental do teatro grego: a verossimilhança).
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro, fotografia,
trilha sonora; os temas: a educação negligenciada pelo governo
(professores, alunos, material escolar e instalações); a tragédia da
evasão escolar, das crianças de ruae do trabalho infantil; o poder da
televisão.
Uma pequena escola rural, onde apenas um professor trabalha,
ensinando crianças de várias faixas etárias, em condições precárias,
recebe uma jovem de 13 anos para substituir o mestre que precisa se
ausentar para cuidar de sua mãe doente.
A adolescente despreparada, inexperiente e até desmotivada para
um trabalho sério, chegou ali porque ninguém mais aceitou a tarefa...
O que atraiu a moça foi o dinheiro prometido. O professor Gao viu a
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sua turma diminuir, de 40 alunos, no início do ano letivo, para
28.Antes de viajar, promete a Wei mais$10yuans de pagamento, se
ela conseguir que nenhum outro estudante abandone a escola.
Quando o garoto mais levado desaparece, enviado por sua pobre
família à cidade grande, com a esperança de ganhar dinheiro
suficiente para saldar as dívidas, Weidecide resgatá-lo a todo custo.
Começa
aí,
também,
o
seu
processo
de
amadurecimento/crescimento, a sua conscientização, que tocam
profundamente o coração dos espectadores.
(Ver também, do mesmo diretor: “Tempos de viver”.)
Theresa Catharina de Góes Campos
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Neve Sobre os Cedros
Drama romântico sobre preconceitos raciais, valores culturais,
familiares e sociais (inclusive questões históricas internacionais).
Suspense, mistério.
Qualidade de forma e conteúdo caracterizam “Neve sobre os cedros”
(Snow falling on cedars - EUA, 1999 - 133 min.), dirigido por Scott
Hicks (de “Shine”), protagonizado por Ethan Hawke em versão
cinematográfica do romance homônimo.
Destaques: a belíssima fotografia de Robert Richardson; a
interpretação de Max von Sydow como advogado e de Sam Peppard
como pai do personagem de Ethan Hawke (pungente, na sua
tristeza); a produção, direção, reconstituição de época; roteiro,
temas, personagens e trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Ninguém É Perfeito
Drama atual, dirigido por Joel Schumacher, “Ninguém é perfeito”
(Flawless - EUA, 1999 - 111 min.) é protagonizado por Robert De Niro
e Philip Seymour Hoffmann. São personagens com uma visão da vida
bem diferente um do outro, morando em prédio de Nova York onde
a violência de assaltos, roubos e tráfico de drogas tornam muito
perigosa a rotina diária.
Roteiro realista sobre os problemas de pessoas solitárias, destaca-se
por sua direção, interpretação e mensagem de solidariedade.
Aceitação do próximo com as suas diferenças e características
pessoais, enfim, um olhar para além do indivíduo, em busca das
necessidades dos que nos rodeiam. Do sofrimento é possível
construir-se uma compreensão mais profunda do que podemos fazer
com as nossas deficiências.
Linguagem chula. Filme para adultos. Os desafios para se estabelecer
uma comunicação fundamentada na conscientização de valores e
anti-valores contemporâneos. A cura da mente e do coração como
elementos primordiais para a reabilitação do corpo.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Nível Cinco
Pacifista, originalíssimo em seu formato e profundo no seu conteúdo,
“Nível Cinco” (Level Five - França, 1997 - 106'- com direção, roteiro e
montagem de Chris Marker) relembra “Hiroshima mon Amour”, de
Alain Resnais (eaté “O ano passado em Marienbad”), com uma
linguagem diversa, atualizada, computadorizada, mas sem esquecer o
lirismo e o romantismo em algumas cenas. Informativo e comovente,
apresenta fatos pouco conhecidos.
Laura está concluindo um videogame sobreOkinawa, a última batalha
da Segunda Guerra Mundial (30 de junho de 1945; tema do filme
“Além da linha Vermelha”).
Destaques: produção, roteiro, fotografia.
Theresa Catharina de Góes Campos
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No Coração dos Deuses
Produção brasileira de 1999, “No Coração dos Deuses” é uma
aventura para adultos dirigida por Geraldo Moraes, com elenco
liderado por Antonio Fagundes.
Drama com momentos cômicos e trágicos, destaca-se por sua
fotografia e seus cenários naturais, e por lembrar a saga dos
bandeirantes numa linguagem criativa sobre a busca do Tesouro dos
Martírios, um dos mais famosos do Brasil Central.
Algumas frases valorizam explicitamente as lendas, os mitos e os
sonhos como inspiradores das ações humanas.
O roteiro às vezes se mostra confuso e complexo, saindo do século
XX para o século XVII e, depois, retornando aos dias atuais,
comparando (e fazendo analogias) os bandeirantes e os retirantes
que abandonam suas terras e se tornam imigrantes.
Theresa Catharina de Góes Campos
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No Pais de São Saruê
(poema inspirado no filme “O País de São Saruê” – Brasil,1971 – de
Vladimir Carvalho)
Não faltam terras
nem sementes
no Pais de São Saruê...
Nem braços, nem mentes criativas.
Não há escassez de riquezas,
nem obstáculos intransponíveis.
Aqui, os mil e um recursos
se contrapõem à face gigantesca da miséria
e poderiam torna-la coisa do passado...
mas os mil e um recursos esperam
pela vontade dos líderes no poder,
que ficam a mistificar,
adiar e protelar
o que não têm o direito de adiar.
No Pais de São Saruê,
nada falta... só JUSTIÇA!
Nada falta e, no entanto,
aqui fazem da terra,
madrasta cruel...
e tudo parece faltar
porque não há JUSTIÇA!
Até Deus parece distante,
quando não se faz JUSTIÇA!
Theresa Catharina de Góes Campos
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No Ritmo da Dança
Sem truques, nem dublês, “No Ritmo da Dança” (Dance with me EUA, 1998, 127 min.,de Randa Haines), tem como protagonistas
Vanessa Williams e Chayanne, ambos cantores, atores e dançarinos.
No elenco, também estão: Kris Kristofferson e Joan Plowright.Faz
uma bela homenagem à cultura e à música eclética latina: salsa,
merengue, tango, paso doble, rumba, chá-chá-chá e muitas outras
manifestações corporais da criatividade e sociabilidade de povos que
expressam artisticamente as emoções de seu coração.
Ressalta a alegria, mesmo quando surgem as dificuldades; a
persistência em resolver os problemas.
O roteiro também destaca a importância e a necessidade de se ter
uma família, que pode ser formada a partir de escolhas conscientes.
Há romantismo; algumas situações dramáticas; cenas de humor e
números musicais de qualidade.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Noite de Reis
Com excelente interpretação do elenco (Ben Kingsley, Nigel
Hawthorne, Helena Bonham Carter, Richard E. Grant, Imogen Stubbs,
Toby Stephens, Mel Smith, Imelda Staunton), “Noite de Reis (ou O
que quiseres)” (Twelfth Night - Inglaterra, 1996, de Trevor Nunn - 130
min.) é uma comédia romântica, inspirada no drama homônimo de
William Shakespeare.
Segundo comentaram tradutores e críticos especializados em textos
de Shakespeare, é a mais popular comédia shakespeareana. Sobre
essa versão cinematográfica, com direção do ex-diretor da Royal
Shakespeare Company de Londres, alguns deles declararam ser
“luminosa”.
Jovem que sobreviveu a um naufrágio disfarça-se de homem para
servir ao Conde Orsino, na Ilíria.
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro; fotografia;
trilha sonora, coreografia; iluminação, direção de arte, cenografia,
figurinos e adereços; maquiagem, penteados; as locações em
Cornwall..
Aspecto negativo da história: uma vingança cruel, planejada e
executada pelos empregados contra o intendente Malvólio...
“É assim que a reviravolta dos tempos traz consigo os seus castigos.”
Mas o Conde Orsino ordena: “Ide e pedi-lhe desculpas.”
E Olivia comenta: “Foi excessiva a brincadeira que fizeram com ele.”
(...) “Se a música fosse alimento do amor...”
(...) “As preocupações são inimigas da vida.”
(...) “Sendo tão devotada à memória de seu irmão, como não amará!”
(Orsino, sobre Olívia)
(...) “— Como é um homem embriagado?
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— Como um bufão, um louco e um afogado. O primeiro trago torna-o
tonto, o segundo trago enlouquece-o, e o terceiro, afoga-o.”
(...) “Meu amo e senhor está apaixonado por vós. Não haveria como
recompensar tal amor.”
(...) “Não somos donos de nós mesmos.”
(...) “...e meus desejos, desde então, me perseguem como cães
ferozes.” (Orsino, descrevendo a Cesário a sua paixão por Olívia)
(...) “As mulheres são como rosas...”
(...) “Venha e me beije docemente. (bis) A mocidade não dura
eternamente. (bis)” (canção)
(...) Amar “como se o coração e o cérebro fossem ocupados por um
único rei...”
(...) “Dize-lhe que meu amor não pode acabar.”
“Noite de Reis” é uma autêntica festa para os que sabem apreciar a
versão cinematográfica do teatro de Shakespeare. Uma vez só não
basta! Do início ao fim, “Noite de Reis” nos oferece emoções que nos
comovem, inspiram, entusiasmam. Drama e humor; ação e suspense
sentimental. Convidados para um espetáculo inteligente, bem urdido
como esse, os temas e os personagens nos tocam de perto. Para os
que se rendem, de coração, aos encantos dessa “Noite de Reis”,
muitas palavras se tornam companheiras, tal a beleza com que foram
tecidas para a nossa memória.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Noiva Em Fuga
Romantismo, humor, farsa, caricatura e drama, bem como os problemas
nas relações afetivas entre homem e mulher, estão presentes em “Noiva
em Fuga” (Runaway Bride, EUA, 1999 - de Garry Marshall - 116 min.), que
tem uma bela fotografia e volta a unir, sob o mesmo diretor, os populares
Julia Roberts e Richard Gere, o trio responsável pelo sucesso de “Uma Linda
Mulher” (1990).
Joan Cusak, Hector Elizondo e Rita Wilson também estão no elenco,
interpretando personagens que se dividem em dois tipos: residentes em
Nova York e habitantes de uma pequena cidade do interior, Hale
(Maryland).
Jornalista encontra algumas dificuldades para escrever a sua coluna.
Decide, então, apresentar o caso de noiva que vem escandalizando sua
comunidade, ao deixar vários noivos sozinhos no altar. A reação da moça,
escrevendo para a editora e afirmando que o artigo era exagerado, provoca
a demissão do colunista. Sem emprego, o jornalista resolve ir até a pequena
cidade onde mora a jovem que se sentiu prejudicada. Ele pretende
investigar a responsável por sua demissão, aprofundando-se no tema,
inclusive, com entrevistas.
Destaques: temas e personagens; trilha sonora; fotografia; créditos finais
(para quem fica até o fim, uma surpresa muito especial).
O toque de realidade, no roteiro, enfatiza o nervosismo e a insegurança da
jovem, no momento do casamento. E ainda: destaca a maneira de agir e
falar, tanto de parentes como de amigos e conhecidos, que desrespeita a
dignidade da moça indecisa. Afinal, ela precisa se conhecer, antes de
assumir um compromisso matrimonial.
“Muita gente confunde atração com adequação.”
O importante é reconhecer que haverá momentos difíceis para ambos, mas
os dois se conhecem, por meio da sinceridade, na medida do possível e,
conhecendo um ao outro, se escolheram como a pessoa amada.

Theresa Catharina de Góes Campos
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Nosso Tipo de Mulher
Humor, realidade, romantismo, nesta comédia dramática sobre
assuntos bem sérios e contemporâneos: “Nosso tipo de mulher” (She
is the one - EUA, 1996). O jovem diretor Edwards Burns escreveu o
roteiro, além de ser o protagonista.
O filme aborda valores pessoais, familiares, afetivos e profissionais.
Trata, inclusive, de sexo, sem apelar para cenas explícitas. O
importante são as palavras...e as decisões, para se fazer uma reflexão
crítica sobre a realidade do comportamento; e sobre o amor fiel e
presente.
Destaques: o despojamento, a simplicidade da produção; a direção,
interpretação; o roteiro; a trilha sonora; os personagens e seus
diálogos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Nova York Sitiada
Inteligente, perturbador, ótimo thriller sócio-político, “Nova York
Sitiada” (The Siege - EUA, 1998- de Edward Zwick, que é também o
produtor e roteirista do filme) tem, como questão central, o
terrorismo e a atuação da CIA (agência internacional de inteligência
norte-americana) em alguns países árabes. Contudo, a proposta da
história busca uma análise bastante profunda, envolvendo direitos
humanos, princípios democráticos, ética pessoal e profissional.
Policiais, membros do FBI, militares do Exército (chefiados por
general interpretado por Bruce Willis) e agentes da CIA são os
personagens principais, num contexto explosivo de conflitos
políticos, violência e desconfiança. Todos acreditando servir a seu
país e à Constituição.
Atualidade, ação e muito suspense, além de reflexão crítica em ritmo
de gênero policial. Inspirado nos eventos terroristas que ocorreram
em fevereiro de 1993, quando uma bomba explodiu na garagem do
edifício do World Trade Center; e nas medidas anti-terroristas
votadas pelo Congresso americano, em 1997. Os terroristas atacam
Nova York...e só então os americanos percebem/vivem a tragédia
que costuma ameaçar/amedrontar outras cidades do mundo.
Destaque para: a direção; o roteiro; e a interpretação de Denzel
Washington e Annette Bening.
Precisamos aprender, como sociedade, não apenas com as lições do
passado. É importante exercitar nossa capacidade de, analisando a
realidade do presente, imaginar o futuro (próximo ou remoto) de
modo a evitarmos as possibilidades negativas.
Theresa Catharina de Góes Campos
371

Theresa Catharina de Góes Campos

Nunca Fui Beijada
Tendo a intérprete principal - Drew Barrymore - como produtora
executiva, “Nunca fui beijada” (Never Been Kissed - EUA, 1998 - 107' de Raja Gosnell) é uma comédia dramática para todas as idades, com
roteiro inteligente e romântico focalizando as idiotices e crueldades
que ocorrem nas escolas onde a mediocridade se une para prejudicar
os estudantes dispostos a fazer um trabalho sério.
Josie não foi popular, nem teve uma vida escolar fácil; suas
recordações não são agradáveis; e, até o momento, mesmo atuando
como jornalista, ainda não realizou seus sonhos e suas fantasias
românticas. Também na redação do jornal, ela se destaca como
pessoa diferente. Vai enfrentar uma tarefa que, para ela, é muito
difícil: voltar à escola, como se fosse uma aluna de dezessete anos,
para que, assim disfarçada, consiga escrever uma reportagem sobre o
ambiente e os personagens.
Aliás, no jornal, a situação está ameaçadora: do êxito de Josie
dependem o emprego dela e de seu editor-chefe. As pressões deixam
todos nervosos, inclusive porque alguns repórteres já foram
despedidos recentemente.
Alguns personagens - e até as situações - às vezes se mostram
caricaturais. Contudo, a temática tem fundamentos reais. Há diálogos
interessantes, sobretudo a referência a enredos de Shakespeare
onde o disfarce permite às pessoas agirem com sinceridade.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Oitavo Dia
Para todas as idades, “O OITAVO DIA” (Le huitième jour - França,
1995) é um filme para se ver mais de uma vez. Dirigido por Jaco Van
Dormael, deu o prêmio de Melhor Ator (Palma de Ouro do Festival de
Cannes 1996) aos dois intérpretes principais de sua história humana,
comovente, atual.
Daniel Auteil e Pascal Duquenne dão vida aos personagens e às
situações realistas que se alternam aos momentos mágicos de humor
e fantasia.
Pungente...em sua atualidade!
“Borboletas são flores...que aprenderam a voar”.
Destaque para: produção, direção, interpretação, roteiro, montagem,
fotografia e trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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8 mm - Oito Milímetros
Recomendo também para adolescentes - e não somente para
adultos, como foi indicado para exibição nos cinemas brasileiros este thriller produzido e dirigido por Joel Schumacher e
protagonizado por Nicolas Cage.
“8 mm” (8mm - Eight Millimeter - EUA, 1999 - 123') tem no elenco,
ainda: Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormare, Anthony
Heald, Chris Bauer e, interpretando a esposa do detetive particular
Tom Welles (Nicolas Cage), Catherine Keener.
Sem apelação, mas com realismo e denunciando a crueldade do
submundo, aborda o trágico desaparecimento de crianças e jovens
que, em sua maioria, vão cair na prostituição, nos filmes
pornográficos...ao invés de realizarem os seus sonhos de estrelato
em Hollywood (Los Angeles).
Esse é o contexto da trama, uma história policial envolvendo pessoas
de todos os níveis sócio-econômicos.
A investigação objetiva encontrar a verdade sobre um daqueles
filmes em que o sadomasoquismo inclui a morte de suas vítimas
indefesas (“snuff movies”).
Suspense, ação; clima de tensão do começo ao fim; violência em um
ambiente contemporâneo, “controvertido e constrangedor”.
Destaques: tema, direção, interpretação, roteiro; importância da
cena familiar, íntima, no início e nos momentos finais do filme; a
consciência, a coragem e o senso de responsabilidade do
personagem de Nicolas Cage.

374

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

“...um pequeno rolo de filme de aparência inócua transforma sua
vida, fazendo-o ingressar em um sórdido caminho até os recantos
mais obscuros da sociedade”. (...) “em sua busca incansável através
de uma bizarra e perturbadora trilha de evidências, tentando
descobrir o destino de uma completa estranha: uma garota que
começa a perturbar sua consciência e imaginação”.
Nicolas Cage disse ao diretor, segundo informações da produção, que
pretendia “fazer um trabalho minimalista na tela e ao mesmo tempo
transmitir tensão e sentimento. Acho que para Joel era importante
que o filme fosse muito pessoal. Ele queria fazer um filme
determinado e audaz. E acho que conseguiu. Oito Milímetros é um
filme corajoso no qual Joel se arriscou muito”.
Schumacher comentou: “Joaquin Phoenix é único, um desses jovens
surpreendentes, com talento e habilidade extraordinários, mas que
por trás desse talento há um coração e uma alma. Existe pureza em
Joaquin”.
“Catherine Keener é um dos segredos mais bem guardados de
Hollywood há muito tempo, e ela não aceita qualquer projeto.
Quando ela veio trabalhar conosco, eu fiquei realmente
entusiasmado porque queria que Amy Welles fosse uma mulher
inteligente, íntegra e forte. Catherine é uma pessoa formidável, com
uma alma muito generosa.”
“Oito Milímetros é uma aventura, uma descida ao inferno, com a
diferença de que não estamos na selva”, observa Cage. “Estamos em
nosso próprio ambiente. Tudo acontece ao nosso redor, a qualquer
hora, a poucas milhas de distância. Se você pega uma rocha e olha
por baixo, vai encontrar larvas, coisas de que não se gosta.”
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“Tom Welles é como um símbolo da consciência coletiva dos Estados
Unidos”, continua Cage. “Acabou de ser pai de uma menina e quer
um mundo melhor. Quer que a comunidade seja um bom lugar, mas
o mundo onde trabalha o faz revelar o lado obscuro que tem dentro
de si. É como Nietzsche disse: ao matar monstros tome cuidado para
não se tornar um também. (...) Por definição, atores são detetives.
Você tenta obter o máximo de informações possíveis e depois conta
a história. Fico aliviado que Oito Milímetros só tenha levado quatro
meses para ser feito, pois se tivesse levado dois anos, teria sido
muito difícil.”
“Em Oito Milímetros, a questão do submundo do sexo é crucial para
contar a história de como o instinto sobrepuja a bondade e a
civilidade na vida.”
“Todavia, foi importante para Joel Schumacher e Nicolas Cage que
Oito Milímetros polemizasse vários assuntos complicados dos EUA de
hoje.
“Pode-se dizer que a pornografia é um mundo asqueroso”, diz o
diretor, “e é, mas quem apóia essa indústria? Só neste país, bilhões
de dólares são gastos a cada ano no ramo da pornografia, algo como
novecentos milhões de dólares só no telesexo. Existem clubes de
sexo, revistas e jornais com centenas de anúncios e fotos de pessoas
que alimentam esse mundo, lojas especializadas em todas as grandes
cidades, com roupas e acessórios de tortura e submissão, sem
mencionar as casas de massagem, clubes de estriptease. É um
segredo sujo, mas há muitas pessoas participando disso e ao mesmo
tempo fingindo que só os outros participam.”
“Mas o que Oito Milímetros destaca”, enfatiza Schumacher,“é o
aspecto vulnerável e mortal da indústria que explora menores. O que
é realmente trágico é a quantidade de pornografia infantil que existe,
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como a rede é grande e como as pessoas estão determinadas a
perpetuar isso. Há um grande contingente de jovens que chegam a
Los Angeles achando que talvez sejam os próximos astros da
televisão ou do cinema e acabam atraídos para a pornografia, por
pessoas desse meio. Isso parece que está crescendo. O número de
crianças envolvidas vem aumentando devido à desestruturação
familiar e problemas econômicos. É horrível. “
As filmagens tiveram locações em três estados. Foi criado “um visual
de estilo próprio de maneira que o filme atraísse pelo perigo e
obscuridade.” (...)
“Tom Welles inicia sua história em um mundo normal e depois é
sugado para as profundezas do submundo.” (...) “Você não imagina
até onde a verdade pode te levar.” (...)
“Tom Welles sente o peso desse mundo sobre seus ombros, de
maneira que, em cada quarto de hotel, em cada cidade que vai à
procura de respostas para o mistério central, os tetos ficam cada vez
mais baixos e os cenários cada vez mais ricos, profundos e
texturizados, até que chega a um tipo de inferno.” (...)
“Acendendo uma vela...amaldiçoando a escuridão.” (...) “...os temas
sombrios de Oito Milímetros estavam sempre presentes durante a
produção, particularmente nos dias e noites de filmagem em
Hollywood e no centro de Los Angeles, onde a equipe de produção
encontrava nas ruas garotos e garotas degradados pela vida.” (...)
Chris Bauer, que interpreta Machine, comentou: “Espero que o
público saia do cinema acreditando que esta história pode acontecer
e que realmente acontece. Espero que deixem a imaginação fluir até
que possam identificar as situações em seus familiares, no
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casamento, na escola ou neles mesmos e avaliem o quanto são
sensíveis, amorosos e atenciosos com a sociedade.”
“Se você lê uma parábola ou um conto, de repente começa a pensar
em sua própria vida. Pensa no que faria numa situação semelhante”,
continua ele. “Espero que o público imagine o que faria se fosse Tom
Welles. Nós não damos instruções de como, ao enfrentar o mal que
algumas vezes encontramos, se pode proteger a própria família e o
próprio coração.”
Um filme perturbador, sobretudo porque se refere a temas
infelizmente bem atuais.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Os Olhos Amarelos dos Crocodilos
(Les Yeux Jaunes des Crocodiles -2014 – França - 118 min.)
De Cécile Telerman, drama familiar contemporâneo e romance.
Com Julie Depardieu, Emmanuelle Béart, Patrick Bruel, como
intérpretes principais.
Distribuidora do filme no Brasil: Mares Filmes/Elle Driver.
Destaques para o roteiro, a direção e interpretação; as situações e os
diálogos.
Duas irmãs têm uma relação conflituosa: Iris leva uma vida fútil e
luxuosa, sem trabalhar, enquanto Joséphine trabalha como
pesquisadora da Idade Média, mas não recebe o reconhecimento da
família, e acaba de passar por uma separação. Um dia, para
impressionar a família, Iris diz que está escrevendo um livro,
justamente sobre uma pesquisadora da Idade Média. Para sustentar
a mentira, ela pede a Joséphine que escreva a referida obra literária,
deixando Iris levar o mérito, em troca de dinheiro.
Quando o livro alcança um grande sucesso, surgem problemas,
inclusive na educação dos filhos, além de questões éticas e afetivas,
que exigem soluções.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília - DF, 09 de julho de 2015
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Olhos de Serpente
Drama de ação dirigido por Brian de Palma, “Olhos de Serpente”
(Snake Eyes - EUA, 1998 - 98') proporciona momentos de surpresa,
intrigas e violência.
Nicolas Cage e Gary Sinise lideram o elenco.
Assassinato de Ministro da Defesa durante luta de boxe evidencia
uma rede de corrupção, envolvendo policiais, seguranças e
funcionários públicos, empresários de lutas e outras autoridades.
O que parece, não é... Como julgar pessoas e circunstâncias? Como
agir diante do inesperado? Que sentimentos são realmente
profundos? O que diz a intuição deve ser acreditado? Ou conta mais
a experiência profissional, ou a convivência?
O trabalho frenético das câmeras contribui para o suspense contínuo.
Os personagens -inúmeros e diversificados, inclusive jornalistas estão inseridos em cenários criativamente filmados, o que os torna
mais interessantes do que seriam.
Voltando às perguntas que, apesar de aparentemente simples, são
perturbadoras, e por isso relevantes...Ser leal, amigo, vale para todas
as ocasiões, inclusive os momentos de perigo de vida? E o amor que
talvez esteja começando também exige lealdade, mesmo nos
momentos extremos? Vejam o filme!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Ondine
O premiado diretor Neil Jordan me encantou, de verdade, com o seu
original, criativo filme “ONDINE” (Irlanda/EUA - 2009 - 111 min.), cuja
trama surpreendente nos conduz, lirica e poeticamente, para o que
seria uma história de pura fantasia, inspirada em narrativa folclórica.
Tudo simula um romance de magia, no entanto, os personagens são
bem reais, inclusive vivendo, alguns deles, situações dramáticas em
que os vícios dominam seus atos e relacionamentos. No contexto que
seria fantástico, surgem temas atuais, entre os quais a violência e a
ganância do crime, o ciúme, a inveja, sentimentos ameaçadores tão
antigos quanto a humanidade, por isso registrados, refletidos
também nas obras literárias de todos os tempos e povos.
O cotidiano do pescador Syracuse (interpretado por Colin Farrell)
teria apenas as características habituais de seu ofício, mas a vida do
protagonista começa a mudar quando ele encontra, em sua rede,
uma jovem mulher (Alicja Bachleda), tão linda quanto misteriosa. No
desenvolvimento do roteiro, lenda e realidade caminham juntas,
paralelas, entrelaçadas. Tecidas com sensibilidade, plenas de
enigmas. A vivência dos adultos e, de outra perspectiva, a capacidade
infantil de interpretar os fatos com os olhos multidimensionais da
imaginação, que tudo amplia, explica, torna possível.
Annie (Alison Barry), a filha de Syracuse, diz ao pai acreditar que
Ondine é uma criatura mágica, conforme descrita nas leituras de
ficção cujos mitos ela conhece em detalhes. O pescador não discute
essa teoria da menina, como se, tacitamente, ele aceitasse tal
explicação. Talvez porque Syracuse já não compreenda, em
profundidade, o que se passa no seu coração e, por conseguinte, não
saiba, de fato, nem mesmo queira entender os acontecimentos, ou
se manifestar a respeito do que se lhe afigura difícil de enxergar e
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definir. Com certeza lhe faltam argumentos confiáveis para
esclarecer suas dúvidas. De qualquer modo, aquela presença
feminina, tão atraente, lhe causa uma intensa perturbação interior a
lhe toldar a visão. Sobretudo porque, no fundo, como homem
solitário, em certos aspectos ainda manipulado pela malícia da exmulher, agressiva e controladora, ele precisa enfrentar, no dia a dia,
não apenas o trabalho nas águas que lhe dão sustento... A luta maior,
contra o alcoolismo, ele recomeça a todo instante, sem trégua. E as
tentações, bastante próximas, não lhe são afastadas da existência...
Do único amigo, o sacerdote católico (Stephen Rea) cuja
solidariedade procura nos instantes de desespero, Syracuse recebe,
embora de forma sabiamente parcimoniosa (quase simplista, de tão
direta), a compreensão amadurecida de que ele tanto necessita.
Afinal, o pastor tem aquela experiência de vida adquirida na rotina de
tomar conhecimento das tragédias e angústias dos paroquianos, fiéis
ou não. Depois de escutar muitas confidências do pescador, a
orientação do sacerdote coloca nos ombros de Syracuse a
responsabilidade para que venha a descobrir em si mesmo, com as
suas próprias forças íntimas, o caminho para renovar a sua
existência:
“Ser infeliz é fácil. Ser feliz requer esforço.”
Eis os destaques de “Ondine”: direção e roteiro (Neil Jordan);
interpretação (do protagonista Colin Farrell e do sempre competente
Stephen Rea); temas e personagens; a fotografia de Christopher
Doyle ressalta, nos locais escolhidos para as filmagens externas, a
beleza do litoral da Irlanda.
No elenco, também estão, entre outros, Tony Curran e Norma
Sheahan.
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A trilha sonora de Kjartan Sveinsson merece um elogio especial:
proporciona um clima de romantismo que nos enleva, suave e
delicadamente. Nas poucas cenas de suspense, mostra-se vibrante.
Para superar a baixa autoestima, nesse clima de escuridão interior, o
pescador Syracuse deverá construir, a partir de uma decisão
renovadora, a coragem para uma história de esperança e amor,
fundamentada na revelação da verdadeira identidade de Ondine.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo-SP, 13 de novembro de 2010.
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Onze Homens eum Segredo
Produção bem comercial do cinema americano, “Onze homens e um
segredo” (Ocean’s Eleven - EUA, 2001 - 116 min.), de Steven
Soderbergh (Oscar por “Traffic” e diretor de “Erin Brockovich - uma
mulher de talento”, “Sexo, mentiras e videotape” e “Kafka”), oferece
“diversão” fácil, amparada em roteiro de ação, suspense, violência,
humor e romance, assim como em seu elenco liderado por astros
famosos, que garantem bilheteria para qualquer filme:
George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Andy Garcia, Matt Damon,
Elliot Gould.
Como faz o seu personagem, George Clooney procurou cada um dos
atores principais para convencê-los a tomar parte no projeto,
ganhando cachês simbólicos. Nenhum deles recusou a oportunidade.
Conforme a divulgação, trata-se de uma versão atualizada,
rejuvenescida de um clássico protagonizado por Frank Sinatra, Dean
Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop, em 1960.
“... um esforço coletivo de grandes estrelas para trazer às telas a
história de um grande golpe, que como o filme, é ambicioso e pode
render milhões.”
O golpista Danny Ocean (George Clooney) sai da penitenciária de
New Jersey em liberdade condicional, mas começa a reunir
especialistas do crime, planejando roubar três dos maiores cassinos
de Las Vegas, de propriedade de Terry Benedict (Andy Garcia),
namorado de Tess Ocean (Julia Roberts), ex-mulher de Danny. Seria
uma coincidência esse plano de ação?
Tess é curadora de museu e, ao rever o ex-marido, demonstra toda a
mágoa que sente, por não gostar nem um pouquinho dos seus
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golpes, responsáveis por suas lágrimas, recordações tristes e pelo fim
de seu relacionamento. Ela se diz disposta a ter uma nova chance,
com alguém estável, trabalhador, enfim, uma pessoa como o
empresário de sucesso, proprietário dos três cassinos.
No grupo, as habilidades são diversificadas. Rusty Ryan (Brad Pitt)
vive trapaceando em rodas de pôquer com jovens atores de
Hollywood. O quase-aposentado Saul Bloom (Carl Reiner) junta-se ao
jovem batedor de carteiras Linus Caldwell (Matt Damon), aos
aficcionados por carro Virgil e Turk Malloy (Casey Affleck e Scott
Caan), ao perito em explosivos Basher Tarr (Don Cheadle), ao crupiê
infiltrado Frank Catton (Bernie Mac), ao especialista em eletrônica
Livingston Dell (Eddie Jamison), ao acrobata chinês Yen (Shaobo Qin).
Para completar essa equipe mal-intencionada, há o milionário
Reuben Tishkoff (Elliot Gould).
Unem-se para o mesmo crime, todavia, estarão movidos, igualmente,
por sentimentos, emoções e objetivos semelhantes?
Destaques: direção, interpretação, fotografia (lente anamórfica, com
projeção 35mm=70mm); montagem; trilha sonora; o prólogo;
apresentação dos créditos iniciais; alguns diálogos; os personagens
de George Clooney e Julia Roberts; o charme comprovado dos
artistas principais; e as cenas finais.
Seria uma história interessante se não nos preocupássemos tanto
com a superficialidade com que se trata o planejamento e a
realização de crimes. São ladrões charmosos, capazes até de fazer
com que o público fique do lado deles, torcendo pelo seu êxito.
Enquanto “Trapaceiros” (de Woody Allen) diverte com inteligência e
valores positivos, mostrando o crime como pouco inteligente, repetitivo
e cansativo, educando para a vida, “Onze homens e um segredo” busca
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nos atrair tornando charmosas as ações criminosas, fruto da ambição
ilimitada. A impunidade torna-se atraente e possível. Os criminosos
estariam justificados porque, afinal, “ladrão que rouba ladrão tem cem
anos de perdão.” Convenhamos, isso não é nada animador para os
educadores e todos aqueles que se sentem responsáveis no contexto da
comunidade.
(Atenção: se não gostar de saber como o filme termina, encerre a leitura
do texto aqui.)
Para mim, as características românticas dos personagens de George
Clooney e Julia Roberts salvaram o filme. Ela não aceitava a vida
criminosa de Danny Ocean, nem conhecia a personalidade verdadeira de
seu novo namorado, o dono dos cassinos, interpretado por Andy Garcia.
O seu ex-marido oferece devolver o dinheiro roubado, se ele se
afastasse de Tess. A proposta é aceita imediatamente. De longe, ela vê e
ouve tal reação inesperada, como planejara Danny, desde o início. Para
ele, todo o plano mirabolante para roubar as três luxuosas casas de jogo
teve um único motivo: reconquistar a esposa.
As últimas cenas demonstram a força do sentimento do amor,
concluindo a história como um romance duradouro, talvez o único
segredo, ou a maior conspiração, a aventura maior, inspiradora de todas
aquelas ações lideradas por Danny Ocean, que seriam aparentemente
motivadas pelo vil metal.
Como eu também acredito no amor e na felicidade que traz, bem
superior a quaisquer objetivos financeiros, confesso que meu coração
saiu alegre com o desfecho do filme.
Concluindo: Entretenimento para adultos, devido à temática e aos
personagens.

Theresa Catharina de Góes Campos
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Operação Cupido
Walt Disney Pictures produziu “Operação Cupido” (The parent trap EUA, 1998 - 127'), comédia dramática de Nancy Meyers, com Dennis
Quaid, Natasha Richardson e Lindsay Lohan em papel duplo.
Gêmeas de onze anos de idade vivem separadas (uma com a mãe, a
outra com o pai), sem saber que são irmãs e que seus pais fizeram
um acordo sobre essa situação. As garotas decidem unir o casal mas,
antes, “trocam” de identidade para conviver com o pai ou a mãe que
não conheciam.
Destaque para o tema: a facilidade com que os casais se apaixonam,
casam, têm filhos e decidem terminar o relacionamento quando
surgem as primeiras dificuldades de convivência...sem refletir sobre a
importância de manter uma vida a dois, com paciência e amor.
A felicidade que rejeitam, para si mesmos e os filhos, vale a pena ser
procurada.
Destaque, também, para a interpretação de Lindsay Lohan; e para a
trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Orquestra dos Meninos
Brasil, 2008, 1h35, Livre. Drama social e político, inspirado em fatos
reais. A música superando carências e as maiores dificuldades na
rotina diária. Realista e comovente.
Direção: Paulo Thiago.
Com: Murilo Rosa, Priscila Fantim, Othon Bastos, Lais Corrêa, Gustavo
Gasparani.
Janeiro de 1995. Um integrante de 13 anos da Orquestra Sinfônica do
Agreste da pequena cidade de São Caetano em Pernambuco é
sequestrado.
O principal suspeito é o criador da orquestra, o maestro Mozart
Vieira, o que coloca o trabalho do músico em risco.
Destaque: a produção, os temas e os personagens, assim como a
trilha sonora.
A história documenta as agruras de uma população desrespeitada em
seus direitos, repetidamente negligenciada em sua rotina.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo, 28 de novembro de 2010.
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O Ouro de Ulisses
Com ótima interpretação, no melhor papel de sua carreira, Peter
Fonda protagoniza “O Ouro de Ulisses” (Ulee’s Gold - EUA, 1997, de
Victor Nuñez - 111 min.).
Ex-veterano da guerra do Vietnã, trabalha como apicultor e cuida de
sua família; essa rotina se altera dramaticamente quando a vida de
seus netos é ameaçada por bando de criminosos.
Destaque para: a produção, direção, fotografia, roteiro e trilha
sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Outra História Americana
Com excelente interpretação de Edward Norton, “A outra história
americana” (American History X - EUA, 1998 - 117' - de Tony Kaye) é
um drama de ação, violência e suspense sobre um jovem ativista
neonazista e as consequências de suas ações sobre ele e sua família.
“O ódio é uma carga muito pesada”. (...)
“Eu também estou nesta prisão com você” (diz a mãe para ele,
quando o visita) (...)
“Não somos inimigos. Somos todos amigos.”
Com linguagem chula e algumas cenas cruas e cruéis, o filme vale por
sua mensagem de conscientização e denúncia de situações
infelizmente atuais.
Destaques: direção, interpretação, roteiro, fotografia, trilha sonora; o
personagem do professor; o amadurecimento do protagonista, após
seu retorno da prisão, demonstrando uma profunda preocupação e
responsabilidade para com a mãe e os irmãos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Outro Lado da Nobreza
Drama histórico, existencial e romântico, para adultos, “O outro lado
da nobreza” (Restoration - EUA, 1995 - 113 min.) teve direção de
Michael Hoffman. Premiado com 2 (dois) Oscar, por direção de arte e
figurinos, destacou-se, também, pela fotografia e pelos cenários
externos.
Protagonizado por Robert Downey Jr., Meg Ryan, Sam Neill e Hugh
Grant, também integram o elenco: Polly Walker, David Thewlis e Ian
McKellen.
Em 1660, na Inglaterra, sobe ao trono o rei Carlos II, depois dos anos
de terror durante o governo de Oliver Cromwell. Nessa época
chamada de Restauração, um jovem estudante de medicina vivencia
uma grande mudança em sua vida. E nos seus amores. Isso por
motivo de ter aceito convite para viver na corte.
Filme realista, com algumas cenas de erotismo; há, igualmente,
momentos de amor e romance, assim como uma bela mensagem
sobre a missão do médico, neste mundo onde o sofrimento se faz
presente, muitas vezes com dores que podem ser atendidas,
assistidas por aqueles que têm a vocação e o conhecimento para
aliviar e curar.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Paixão de Cristo
Por ser falado em aramaico e latim, o filme A Paixão de Cristo, de Mel
Gibson, não foi considerado para muitas premiações. Entretanto, nas
categorias para o Oscar 2005 de Melhor Fotografia (e Cinema é, em
síntese, Fotografia!), Melhor Maquiagem e Melhor Trilha Sonora, o
filme esteve entre os cinco melhores.
“Ele foi ferido por nossas transgressões.
Por seus suplícios, nossos pecados foram perdoados.
Por suas feridas, fomos curados “. (Isaías, 53)
Apenas esses versos do Profeta, na tela, começam o filme, num
prólogo comovente. Logo em seguida, nos defrontamos com a noite
no Jardim das Oliveiras.
“Não fostes capazes nem de vigiar uma hora comigo?”
Para os cristãos, a Paixão de Cristo é um acontecimento
extraordinário, uma experiência real a nos acompanhar diariamente.
“Pai, Tú podes tudo. Se for possível, afasta de mim este Cálice. Mas
se for da Tua vontade, seja feita a Tua vontade, e não a minha.”
Assistir a um filme que nos guia com fé e sensibilidade para
acompanharmos, numa sala de cinema, durante duas horas e seis
minutos, as últimas 12 horas de Jesus de Nazaré (Jim Caviezel), nos
mínimos detalhes, desde o momento doloroso da traição de Judas
Iscariotes (Luca Lionello) até a sua crucificação no Gólgota,
representa vivenciarmos, com o nosso Salvador, seu percurso de
sofrimento voluntário, em todas as estações dessa Via Crucis.
“Judas, entregas o Filho do Homem com um beijo? “
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Tenho orgulho por divulgar a obra de Mel Gibson muito antes do
término do filme, isto é, quando a obra ainda estava sendo realizada,
por acreditar em sua proposta inédita e nos sentimentos de respeito
e convicção do diretor e produtor. Admirável a sua coragem,
transpondo com audácia uma história narrada tantas vezes.
Acreditei na força mística do projeto, na certeza íntima de que a
perturbação de muitos também levaria à conversão. E somente isso
bastaria para justificar a exposição da violência de que Cristo foi
vítima – logo Ele, com a sua mensagem de amor e perdão.
Os maus-tratos, a agonia de Jesus lembram como fomos resgatados
para a vida eterna. Levam à reflexão sobre a Cruz, onde a morte se
transformou em vida.Para sempre.
Padre Jonas declarou: “Entrei num cinema para assistir ao filme. Saí
de uma igreja.”
O Pastor Clodomir testemunhou na TV Record, em 20/3/04: “Aquele
sangue é vida!”
Padre Quevedo, também numa emissora de TV, afirmou que, apesar
do realismo da obra cinematográfica de Mel Gibson, “na realidade,
Jesus Cristo sofreu muito mais do que vemos na tela.”
Herodes pergunta ao Nazareno:
“É verdade que devolves a visão aos cegos? Que ressuscitas os
mortos? “
Dirigido e co-produzido por Mel Gibson (também co-autor do
roteiro), o filme “A Paixão de Cristo” (The Passion of the Christ - EUA
– 2004 – cor, scope, 126 min. – dolby digital) é uma obra de arte,
realizada com sensibilidade, eficiência e sentimentos de fé.
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“Se não queres ouvir a verdade, ninguém pode te dizer a verdade”
(diz Cláudia, ao marido Pilatos, após interceder por Jesus)
Marido e mulher conversam. Ele explica a Cláudia a situação política
e o seu problema, como procurador romano.
Mais tarde, pergunta Pilatos aos judeus:
“— E o que vocês querem que eu faça com Jesus, o Nazareno?”
A multidão devolveu a liberdade ao criminoso Barrabás, mas exigiu a
crucifixão de Cristo. E Satanás aparece na multidão, se
movimentando maleficamente.
Em cena rápida, assistimos à entrada festiva de Jesus em Jerusalém
(como relembramos no Domingo de Ramos).
O caminho da Cruz revela-se também o calvário de sua Mãe (a atriz
judia, romena, Maria Morgenstern), de Maria Madalena (Monica
Bellucci) e de seu discípulo João. Que interpretação admirável!
“Meu coração está pronto, Pai”– e começa a flagelação.
Com excelência demonstrada na produção, direção, interpretação,
fotografia, trilha sonora original e belíssima (coro, orquestração) - de
John Debney -, (premiada com Disco de Ouro, nos EUA), edição,
direção de arte, maquiagem e cenografia; no roteiro, nas locações
externas; nos figurinos,efeitos especiais, penteados, adereços e
objetos de cena. Merece destaque, ainda, o trabalho dos 20 (vinte)
dublês – e dos figurantes também.
E tudo de acordo com os Evangelhos e a tradição oral cristã.
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“Porque um dia fomos escravos e agora não somos mais.” (na cena
em que aparecem, pela primeira vez no filme, expressivas e
belíssimas, a Mãe de Jesus e Maria Madalena)
“Este é o meu Corpo, entregue por vós. Este é o meu Sangue, símbolo
da Nova Aliança e derramado por vós para remissão dos pecados.
Fazei isso em memória de mim.”
Filmado na Itália (em Matera e Roma), inicia-se no Horto das
Oliveiras, com cenas admiravelmente realizadas, quando o Mestre
aceita os padecimentos do Calvário, numa antevisão das traições. A
iluminação de sombras, luzes e cores acentua a figura de Jesus, ao
mesmo tempo abandonado e firme na entrega de Sua vida.
“Confio em Ti. Em Ti busco refúgio.”
Satanás é representado de forma andrógina e sua presença maligna
demonstra a origem dos males praticados pelos homens que rejeitam
o bem.
À multidão, diz Pilatos:
“Sou inocente do sangue deste homem.”
Na cena do Horto das Oliveiras, Pedro corta a orelha de um dos
soldados. Cristo a recoloca e admoesta o seu discípulo (que mais
tarde iria nega-Lo três vezes):
“Pedro, guarda a espada. Quem vive pela espada, pela espada
morrerá.”
Católico praticante, Mel Gibson há doze anos tentava realizar o filme,
falado em aramaico e latim, mas não conseguia apoio. Até que
decidiu produzir a obra com os seus próprios recursos (trinta milhões
de dólares). Terminada a filmagem, procurou sacerdotes, pastores
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evangélicos e rabinos, buscando divulgar “A Paixão de Cristo” e
vender ingressos com antecipação. Com a aprovação de padres
católicos e dos evangélicos, obteve a distribuição da Fox. Para a
estreia nos EUA, havia cinco mil cópias disponíveis.
“Mãe, eu renovo todas as coisas.”
Em dezembro de 2003, uma cópia do filme foi levada ao Papa João
Paulo II, por membros do Opus Dei, organização católica de leigos,
que promove a evangelização nas respectivas áreas de atuação
profissional. O Sumo Pontífice afirmou, ao término da sessão: “Assim
foi.” Para o Chefe da Igreja Católica, a obra de Mel Gibson reproduziu
fielmente o que as Escrituras Sagradas já nos ensinavam. Entre os
agradecimentos, nos créditos finais, está citada a colaboração dos
Jesuítas e dos Legionários de Cristo.
“Tumulto no templo. Caifás mandou prender um profeta. Os fariseus
o odeiam.”
As qualidades do filme são inegáveis, para os que se dispuserem a
fazer um julgamento imparcial quanto à forma e ao conteúdo.
Movimentação de câmera, com emocionantes travellings e belas
panorâmicas verticais/horizontais; ótima reconstituição de época;
som, efeitos sonoros e visuais, efeitos de maquiagem; edição de som,
iluminação, ressaltam a mensagem por sua moldura estética, sua
plasticidade revelada a cada cena.
“— Ele se proclama rei dos Judeus!
— Não, ele diz que é o Filho de Deus.”
E até as crianças se mostram cruéis, na perseguição a Judas.
“O que fez este homem para merecer esta pena? (...) Alguém pode
me explicar esta loucura?”
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“Ele seduziu o povo.(...) Ele afirma que é o Messias !”
O olhar de Jesus não deixa dúvidas sobre a interpretação magnífica
de Jim Caviezel, que teve um “personal trainer”. Está perfeito no
papel!
“O ator que interpreta o papel de Jesus Cristo, Jim
Caviezel, é aquele mesmo dirigido por Terrence Malick,
como protagonista do seu extraordinário “Além da Linha
Vermelha”, um dos mais belos filmes dos últimos anos.”
(...) “A paixão de Cristo “é realmente um filme
emocionante.”
Reynaldo D. Ferreira
Ao Bom Ladrão, arrependido, Jesus crucificado promete:
“Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso.”
Durante a narrativa da Paixão, há alguns flashbacks (Jesus menino,
Jesus carpinteiro,várias cenas da Última Ceia) que eu destaco por sua
beleza e sensibilidade. No Sermão da Montanha, Cristo ensina que
devemos amar aos inimigos (em oposição aos ensinamentos do
Antigo Testamento – olho por olho, dente por dente).
“Tenho sede.” (e lhe dão vinagre para beber!)
A ele que fez milagres, curou os doentes, ensinou amor e perdão.
“Eu sou o Bom Pastor. Eu dou a vida por minhas ovelhas.” (...)
“Ninguém toma a minha vida. Eu tenho o poder de entregá-la livremente.”
(...) (e na Última Ceia:)
“Vós sois meus amigos. Não há maior amor do que dar a vida por seus
amigos.” (...)
“O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.”
A crucificação de Jesus é mostrada com essas cenas da Última Ceia
intercaladas.
“Eu sou o Caminho, a Verdade, a Vida.” (...)
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“Pai, perdoai-lhes! Eles não sabem o que fazem. “
Ao pé da Cruz, a Mãe de coração dilacerado:
“Carne de minha carne, coração de meu coração, deixa-me morrer
contigo.”
Mas Jesus responde:
“Mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe.”
Pouco antes de morrer, as palavras que parecem encerrar todo o mistério
da Paixão de Cristo:
“Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Tudo está consumado.
Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito.”
A ventania, a tempestade no Gólgota, envolvendo a terra em trevas.
O corpo de Jesus é retirado da Cruz.
Na última cena, depois que se vê o túmulo vazio, aparece, de perfil, o rosto
sereno do Nazareno. “Eu renovo todas as coisas.”
Durante os créditos finais, a música maravilhosa nos envolve de forma
quase mística.
Em algumas entrevistas, o diretor revelou algo muito significativo,
sobretudo para encerrar toda essa polêmica sobre quem crucificou Jesus
Cristo (os judeus? Os romanos?): a mão que coloca os cravos nas mãos e
pernas do Salvador é a dele, Mel Gibson. Decidiu com muita convicção que
seria ele, Mel Gibson – e nenhuma outra pessoa do elenco ou da equipe do
filme – a fazer esse papel. Porque se confessou pecador...e por quem Cristo
morreu. Sim, fomos todos nós, pecadores, que O crucificamos.
Que filme extraordinário! Uma obra-prima. Parabéns, Mel Gibson!

Theresa Catharina de Góes Campos
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Uma Paixão em Florença
Drama romântico, com ação e suspense, “Uma paixão em Florença” (Up
in the Villa - EUA, 2000 - 115 min.), dirigido por Philip Haas, é adaptação
do romance de Somerset Maugham (1874-1965), escritor inglês que
morava na Riviera Francesa e gostava muito de viajar. Com qualidade de
produção, roteiro, direção e interpretação (Kristin Scott Thomas, Sean
Penn, Anne Bancroft, James Fox e Jeremy Davies), fotografia,
reconstituição de época e trilha sonora, merece ser visto mais de uma
vez. Destaques, também, para figurinos, adereços e objetos de cena.
Personagens, situações e diálogos, assim como as locações externas e os
cenários interiores, contam a história de modo a provocar reflexão
crítica, mantendo o interesse pelo desenrolar da trama. Tudo se passa
na Itália, no ano de 1938, período imediatamente anterior à Segunda
Guerra Mundial (1939-1944). Os ricos não enxergam, nem estão
preparados ou cientes das mudanças políticas que irão acontecer, tão
envolvidos se encontram com as futilidades de seu dia-a-dia. Jogos,
piqueniques e festas constituem a sua rotina.
O americano interpretado por Sean Penn mostra-se experiente, decidido
e realista. Encara de frente os riscos da vida... e dos sentimentos
afetivos. Sob a aparência de irresponsabilidade, demonstra ser confiável
quando os amigos precisam dele.
A viúva empobrecida - papel de Kristin Scott Thomas - vê-se diante de
algumas escolhas. O seu passado faz com que encare o presente de
forma extremamente cautelosa.
O ambiente favorece casamentos por interesse. Mas a protagonista é
advertida sobre a tragédia de uma união sem amor.
(Ver, no mesmo estilo e com história passada na mesma época, “Chá
com Mussolini”.)

Theresa Catharina de Góes Campos
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Paixões Paralelas
Drama romântico, psicológico, existencialista, surrealista e
contemporâneo, “Paixões Paralelas” (Passion of Mind - EUA, 1999 de Alain Berliner - 108 min.) foi rodado na França (Provence, Paris e
outras cidades) e nos EUA (Nova York), enfatizando a importância da
presença dos pais (a figura da mãe, sobretudo) na infância e
adolescência, mas também, na idade adulta. Os sonhos, as amizades
e as memórias como elementos determinantes nas relações afetivas
e sexuais.
“Ela é diferente. Eu sou diferente.”
Com Demi Moore, Stellan Skarsgard e William Fichtner nos papéis
principais, a história é narrada com ternura e sensibilidade, a partir
de visão bem feminina, começando com apresentação de créditos de
forma criativa e um belo e longo travelling aéreo em paisagem
francesa.
“Os sonhos podem ser a realidade.”
A prática da literatura para registrar momentos e pensamentos muito
especiais, marcantes na vida de uma pessoa. Escrever para guardar e
compreender. Até que se tenha a maturidade para revelar e
partilhar.
“Não quero que você precise destruir o que faz parte de você.
“diálogos e personagens; cenários internos e locações externas;
maquiagem; objetos de cena, adereços; as cenas românticas.
“Quero ser o seu melhor amigo.” (...)
“Quando se ama alguém, e nos importamos com essa pessoa, temos
que respeitá-la como ela é.” (...)
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“Se você precisa fugir, fuja.” (...)
“Quem sabe de que é feito o sonho? (...) O rosto de um amigo. A voz
sempre calma de meu pai. O aconchego nos braços de minha mãe.”
As últimas palavras do filme são pronunciadas em momento
tranquilo, após decisão fundamental, definitiva:
“Leia estas histórias que eu escrevi. Foram escritas especialmente
para você.”
Um filme para se ver mais de uma vez. Os românticos, com certeza,
concordarão comigo.
Notas da autora:
O texto acima estava perdido, após divulgado num site produzido por
grupo publicitário, que me convidou a escrever comentários de
filmes, o que eu fazia regularmente, um ou dois dias na semana,
durante muitas horas, para seção sob minha responsabilidade
(“Cinema On Line News - O comentário de Theresa Catharina”).
O site “Cinema On Line News” terminou e..., algumas de minhas
colaborações se perderam! Uma “tragédia literária” para mim:
perder meus textos, que me custam bastante trabalho e tempo.
Renovo a alma, quando me reencontro com meus escritos!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Pão e Tulipas
Sucesso de público e crítica, a comédia dramática “Pão e Tulipas”
(Pane e Tulipani - Itália, 1999 - 115min.), dirigida por Silvio Soldini e
protagonizada por Licia Maglietta e Bruno Ganz, agrada
especialmente às mulheres, devido ao estilo da narrativa, aos temas
e personagens, inseridos em circunstâncias familiares e sociais que
destacam problemas enfrentados na rotina feminina. Elas vão
cuidando de seus entes queridos, muitas vezes esquecendo-se de si
mesmas. Mas os homens também podem apreciá-la, porque, como
diz o título, é atual, realista e lírica, mostrando como a vida deve ser
valorizada pelo convívio, sem que a individualidade desapareça.
Homenageia a mulher, por sua sensibilidade, e o homem capaz de
tomar decisões que mudam sua existência. Sobretudo quando o
comentário de uma criança, ouvido com atenção, revela o que se
torna essencial, em meio a todas as superficialidades. Amizade,
alegria, amor, respeito ao próximo, bom humor são componentes
que fazem desabrochar em poesia as vidas aparentemente sem
sabor. E os sonhos transformam-se em realidade. Afinal, há sonhos
bem simples, que apenas dependem de nossa vontade.
Destaques: direção, interpretação, fotografia, trilha sonora, roteiro.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Para Sempre Cinderela
Um belíssimo filme (forma e conteúdo) para todas as idades, “Para
Sempre Cinderela” (Ever After, EUA, 1998 - 121'- de Andy Tennant) é
uma versão que apresenta uma interpretação realista, mais
moderna, do famoso conto de fadas romântico.
Com Drew Barrymore, Anjelica Huston e Dougray Scott, tem ação,
humor, drama, aventura e romance, numa competente
reconstituição de época (França,século XVI). Jeanne Moreau introduz
e narra a história, começando por uma conversa com os Irmãos
Grimm. Eles reconhecem a existência de diversas versões, como a de
Charles Perrault, com abóbora transformada em carruagem e outros
elementos fantásticos. Falam sobre os sapatinhos do baile, que
seriam de pele, vidro ou cristal.
Roteiro criativo, original, narra o conto da Gata Borralheira como
sendo real; somente com o tempo teria se metamorfoseado em
conto de fadas. Enfatiza a leitura como instrumento de
conscientização, mostra as dificuldades na busca da alma gêmea.
Encantadoras tomadas aéreas registrando com abrangência os
cenários naturais; travellings (câmera em movimento), panorâmicas
verticais e horizontais; cores variadas que lembram, às vezes,
quadros impressionistas.
A fotografia, os cenários externos (propriedades rurais e castelos da
França e seus arredores), a trilha sonora de George Fenton, o Coro de
Magdalen College, Oxford; as ruínas de Amboise; os diálogos e os
momentos românticos, a apresentação dos créditos iniciais e o final
são os destaques; assim como o personagem Leonardo Da Vinci e a
obra “Utopia”, de Thomas More, como um dos livros preferidos de
Cinderela e metáfora do filme; e a cena em que se vê, no Mosteiro
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dos Franciscanos, os monges copistas, humildes e anônimos
preservadores da cultura de sua época, absortos em seu trabalho.
E ainda: a maquiagem, a iluminação, as cores; o uso apropriado de
cavalos e carruagens; a sonoplastia; os vestuários e adereços; o
trabalho dos responsáveis pelos animais.
As músicas citadas nos créditos finais são: “Veni Creator Espiritus”,
“Canarios” e “Put your arms around me” (Ponha seus braços a meu
redor).
A linguagem correta, mesmo entre os criados e os ciganos, não é
realista, mas está de acordo com os princípios pedagógicos que
promovem a correção gramatical inclusive entre os mais jovens.
A personagem principal mostra-se inteligente, amorosa, decidida,
amante dos livros; amiga e defensora de seus criados; de natureza
trabalhadora, ao invés de realizar suas tarefas somente por
imposição da madrasta; consciente das injustiças sociais, procura
combatê-las dentro de suas possibilidades, mostrando entusiasmo e
convicção.
Uma obra para ser vista mais de uma vez, com prazer estético e
sentimental renovados.
(...) “Senhor, dai-me forças.” (...) “Como encontrar a alma gêmea?”
(...) “O destino é muito ocupado. Precisamos ajudá-lo.” (...)
“Você tem mais convicções em sua memória (em suas
recordações/lembranças) do que eu tenho em todo o meu ser”. (...)
“— A vida sem amor não vale a pena ser vivida.
—E sem confiança mútua?(...) Não cederei.
—Então, você não a merece.” (...)
“—Você é para ser encantador.
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—E nós devemos ser felizes para sempre.
—Quem disse?
—Eu não sei. Você é quem sabe.” (...)
“Se Cinderela e seu Príncipe viveram felizes para sempre, não sei,
mas o importante é que viveram.”
Comparar com “O Feitiço de Áquila” (Ladyhawke- EUA, 1988 -de
Richard Donner, com Rutger Hauer, Mathew Broderick e Michelle
Pfeiffer - outra belíssima aventura romântica).
Theresa Catharina de Góes Campos
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Paris-Manhattan
(França, 2012 - 80 min. - de Sophie Lellouche)
Um filme agradável e divertido, urbano e contemporâneo, com
humor e muito romantismo, embora também seja realista e
dramático, ao mostrar alguns problemas familiares. E a presença da
violência como uma preocupação constante na rotina das pessoas,
em suas residências e no comércio.
Dirigido por Sophie Lellouche, que ainda escreveu o roteiro e os
diálogos, em “Paris-Manhattan” se destacam: a direção e a
interpretação do ótimo elenco (Alice Taglioni, Patrick Bruel, Louis-Do
de Lencquesaing, Marine Delterme e Michel Aumont); o roteiro, a
montagem, a produção e a trilha sonora, executada pela Orquestra
Sinfônica de Paris. O desfecho não-abrupto, que interrompe a pressa
da cena anterior, tem um charme todo especial, até por sua duração,
conseguindo, em clima de quase tranquilidade, ser engraçado e
romântico ao mesmo tempo...sem que falte o elemento da surpresa.
Selecionei e transcrevo aqui algumas frases do filme, que nos
remetem aos personagens e às cenas de “Paris-Manhattan”:
Nada do que vale a pena saber pode ser compreendido pela mente.
Sem as leis, tudo são trevas.
Você parece tão triste que até sua beleza sumiu.
Woody Allen nos torna mais inteligentes rindo do que bocejando.
É natural nos enganarmos sobre quem nós amamos.
Só vale a pena se for acompanhada.
A verdade é aquela que enxergamos de olhos fechados.
—Pensa que três filmes vão mudar a vida daquele ladrão?
—Sim, porque mudaram a minha.
— O que importa na vida é ter coragem.
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— Está na hora de ter coragem, então.
— Não quero saber. Dói demais.
— O que você não sabe não vai te fazer falta. Vai te matar.
Amor e sexo podem ser um mistério.
Você não acredita em nada. Só em alarmes.
Meus sonhos talvez sejam banais. Mas acredito neles.
Vamos ter que fazer as pazes um dia. Por que não agora?
— Você deve fazer suas próprias escolhas morais.
Mesmo quando isso requer um pouco de coragem.
— Ela acredita em Deus, na família, no amor e na felicidade.
— Case com ela, então! Tenham muitos filhos. E vivam felizes. Quando
morrerem, que sejam enterrados no mesmo túmulo.(...) Continue
insistindo. Tente mais uma vez. Você não é francês? Use o seu charme, o
seu romantismo de francês.
A verdade é que, ao término de “Paris-Manhattan”, inteiramente filmado
na capital francesa (uma cidade visitada por turistas de tantos países),
saímos do cinema com um sorriso nos lábios e de coração leve. Com certeza
embalados pela música, na encantadora apresentação dos créditos finais.
Sem esquecer de que assistimos a uma inteligente homenagem ao cineasta
Woody Allen e à sua obra. E mais convencidos de que os filmes influenciam
nossas atitudes, conseguindo mudanças fundamentais em nossa vida, entre
as quais uma aceitação das dificuldades que fazem parte da existência de
todo ser humano. A compreensão de nossa individualidade não significa
rejeitar o outro, nem os desafios permanentes da inserção nos núcleos
familiares, profissionais e sociais. Quanto ao amor, não há como negar: se
decidirmos agir com um pouco de coragem, nas questões do amor... esse
sentimento tão poderoso com certeza vai dar um sabor muito especial à
vida!

Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília-DF, 16 de janeiro de 2013
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Paulinho da Viola – Meu Tempo É Hoje
Premiado com o Margarida de Prata 2003, outorgado pela CNBB –
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o documentário “Paulinho
da Viola – Meu tempo é hoje” (Brasil, 2002 – cor – 35 mm –Dolby - 83
min.), de Izabel Jaguaribe, tem argumento e entrevistas de Zuenir
Ventura, escritor e jornalista (de 1963 a 1965, ele foi meu professor
de Jornalismo – Técnicas de Redação, na Universidade do Brasil, hoje,
Universidade Federal do RJ).
“O filme mostra a trajetória do cantor, suas influências, seus mestre e
amigos. Em paralelo revela sua rotina discreta e muito peculiar. Há
encontros musicais, com Marina Lima, Elton Medeiros, Zeca
Pagodinho, Marisa Monte, a Velha Guarda da Portela e outros.”
Paulinho da Viola, na intimidade, revela as suas atividades de
marceneiro amador, que lhe proporciona relaxamento, numa espécie
de terapia “para as tensões do próprio ofício de músico. Se eu não
fosse músico, seria marceneiro.”
Sem hesitação, cita as “duas músicas emblemáticas: Carinhoso (de
1917), de Pixinguinha e Asa Branca, de Luiz Gonzaga.”
São destaques no documentário: direção, roteiro, fotografia,
montagem, trilha sonora e as locações diversas. Um painel da música
brasileira.
“O instrumento (de) que eu mais gosto é o violão – tem mais
recursos, mas eu também gosto do cavaquinho.”
A família de Paulinho da Viola – presente no filme, dando vários
depoimentos, como na rotina de sua vida, sente-se à vontade para
recordar momentos especiais. Seus pais, a esposa e os filhos
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conhecem o músico nos detalhes de sua personalidade, na
regularidade de suas atitudes e atividades.
Confirmando a dificuldade dos pais em “vigiar” com eficiência os
filhos menores, Paulinho diz:
“A gente olha a criança...olha e a criança desaparece, não está mais
lá!”
Quando está hospedado em hotéis, ele quer fazer a manutenção do
apartamento – revelam a esposa e os filhos de Paulinho da Viola. Ele
liga para a recepção, fala que tudo está perfeito, mas precisa de um
alicate... Não quer que mandem ninguém...ele mesmo quer resolver
o problema.
“o que importa é o que foi perdido, é ter guardado o seu sorriso.”
Filme simpático, agradável de se ver, aliás, tão simpático como
Paulinho da Viola. Ele toca e canta com tanto sentimento, com o
coração e muita personalidade. Um encanto simples, um charme
discreto, autêntico. Seja tocando sozinho ou em grupo, transmite um
gosto genuíno pela música. Valoriza a amizade, o convívio familiar,
social e profissional. A alegria está presente nas refeições, nas
partidas de sinuca, no seu lento trabalho de “restauração” de carros
antigos.
“Ah, que conflito: roubaram o cabrito de seu Benedito” (numa festa
em Xerém, Rio de Janeiro).
“...provei do famoso feijão da Vicentina/ só quem é do pagode é que
sabe que a coisa é divina...” (“No Pagode do Vavá” – Paulinho da
Viola)
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A cena dos três tocando juntos: o pai de Paulinho, ele e o filho...os
três fazendo música de forma tão harmoniosa, unindo as três
gerações, como eles mesmos afirmam.
“Foi um rio que passou na minha vida e meu coração se deixou
levar!” (de Paulinho da Viola, em homenagem à Portela)
Na celebração de seu aniversário, em família, Paulinho dança com a
esposa, Lila Rabello, mostrando intensa alegria. As filhas do músico
também dançam com ele. Ali, não faltam risos nem melodias nem
ritmos.
“...muito além do mero registro biográfico, capturando um pouco da
essência da tradição musical popular enraizada no Rio de Janeiro.
Duas faces de Paulinho da Viola orientam o filme. A primeira, bem
mais conhecida, é a figura pública, o compositor e intérprete nascido
no bairro do Botafogo, em 1942.
Filho do músico César Faria (violonista do conjunto Época de Ouro),
ele conviveu desde muito cedo com músicos como Pixinguinha e
Jacob do Bandolim. Decidiu se profissionalizar nos anos 60 e
popularizou-se nos anos 70.
Integrantes da Velha Guarda da Portela (que exerceu sobre ele
influência marcante) participam do filme, bem como artistas de
outras gerações e quadrantes............” (Sérgio Rizzo)
E como é lindo se ouvir Marina Lima e Paulinho da Viola
interpretando “Carinhoso”.
Que beleza, a composição “Rua que sonhei”, de Paulinho da Viola, na
voz de Amélia Rabello!
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“E muita gente, se vestindo de alegria, faz de conta que a tristeza já
passou...”
Na tela, o roteiro inclui personagens de todas as faixas etárias,
embora se possa dizer que há um predomínio da Terceira Idade. Na
platéia, vê-se a admiração de todas as idades, com o predomínio dos
jovens. E o silêncio...bebendo a música, afagando nosso coração.
Emocionados, sensibilizados, esperamos que o filme não termine tão
cedo.
Meu tempo é hoje? Na verdade, Paulinho da Viola insere seu passado
no presente...e o presente é o futuro! Ele está cercado das três
dimensões do tempo – muito mais que hoje! O ontem e o amanhã
entrelaçados ao hoje.
“Noel Rosa tinha razão – o samba não é da favela, nem da cidade –
vem do coração.”
Para nossa tristeza, o filme vai terminar...com Paulinho da Viola em
poses diversas, sempre sorridente. Pouco antes, afirmou:
“Meu tempo é hoje. Eu não vivo no passado. O passado vive em
mim.”
(Segundo o crítico Sérgio Rizzo, uma postura pessoal, também
princípio básico da obra de Paulinho da Viola.)
Com aquelas palavras, confirmando o título do filme, encerra-se o
documentário sobre o músico talentoso, uma pessoa realizada como
ser humano, fazendo da vida uma oportunidade única para compor e
cantar com sensibilidade criativa.
A plateia aplaude! Que entusiasmo! Mas como poderia ser diferente?
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Pearl Harbor
“Pearl Harbor” (EUA, 2001, de Michael Bay).
Conta a história do ataque japonês, em 7/12/1941, à base norteamericana de Pearl Harbor no Havaí... por meio de narrativa sobre a
vida de dois amigos de infância, interpretados por Ben Affleck e Josh
Hartnett.No elenco, estão ainda: Kate Beckinsale e Cuba Gooding Jr.
São 183 minutos de ação, romance, violência, efeitos especiais, com
trilha sonora comovente.
Uma frase se destaca, pronunciada pelo estrategista do ataque
aéreo, respondendo a um elogio por seu plano militar: “Um homem
realmente brilhante teria evitado esta guerra.”
Acredito que o grande valor de filmes como esse é revelar, enfatizar
todo o sofrimento causado por conflitos armados: mortes e
ferimentos (físicos e psicológicos).
A importância da amizade, as bênçãos do altruísmo e do amor são
temas marcantes em “Pearl Harbor “
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Pequena Sereia
(The little mermaid - EUA, 1989 - 83 min.)
Volta ao cinema, em versão restaurada pela tecnologia digital e com
direção de John Musker e Ron Clements.
Inspirado no conto clássico de Hans Christian Andersen, é uma das
preciosidades dos estúdios Disney (o seu 28º longa de animação).
Premiado com Oscar de melhor canção e melhor trilha sonora de
Alan Meken e Howard Ashman, o filme conta uma história romântica:
uma das filhas de Netuno, a princesa Ariel, apaixona-se por Eric, um
ser humano; e troca a sua bela voz de sereia por pernas de mulher...
tudo em nome do amor! Um desenho animado encantador... como o
fundo do mar e o canto das sereias.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Pequeno Milagre
História comovente, sensível, “Pequeno Milagre” (Simon Birch - EUA,
1998 - de March Steven Johnson) tem uma bela fotografia e trilha
sonora de qualidade. Outros destaques: direção, interpretação e
roteiro.
Comédia dramática sobre o dom da amizade, é narrada com emoção
por Jim Carrey (de “O Máscara”), que aparece apenas no início e nos
momentos finais do filme.
“Simon Birch me fez acreditar em Deus.” (...)
“Não preciso de provas. Eu tenho fé.” (...)
“Sede fortes e valorosos, Vós que esperais no Senhor.” (...)
“O problema com você é que você não tem fé.”
Joe procura identificar, encontrar seu pai, ajudado pelo amigo Simon.
Há cenas de heroísmo e suspense.
“É morrendo que se vive para a vida eterna.” (...)
“Deus tem um plano para todos nós.” (...)
“Quando morre uma pessoa que amamos, nunca a perdemos de uma
vez, mas aos poucos, com o passar do tempo”.
“Ao paraíso...que os Anjos o levem”. (...)
“O tempo é um monstro com o qual não se discute.”
Com Ian Michael Smith e Ashley Judd, o filme tem momentos
especialmente tocantes.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Pequeno Nicolau
(Le Petit Nicolas) Comédia, 2008, 1h30, livre. Direção: Laurent Tirard
Com: Kad Merad, Maxime Godart, Valérie Lemercier
Diversão inteligente para todas as idades, também encanta o público
adulto, embora a narrativa se desenrole segundo a visão da criança
protagonista. Baseado no livro infantil de Goscinny (Criador dos
quadrinhos Astérix et Obélix) e Sempé.
O garoto Nicolas leva uma vida tranquila. É muito amado por seus
pais, tem uma turma de amigos com os quais se diverte bastante.
Para ele, nada precisa mudar. Mas um dia, Nicolas escuta uma
conversa entre seus pais. Entende que sua mãe está grávida. O
menino entra em pânico e já imagina uma situação que mudaria para
“pior” a forma agradável como transcorre a sua vida: quando um
irmãozinho nascesse, seus pais deixariam de lhe dar atenção e, logo
depois, iriam abandoná-lo na floresta, como aconteceu com os
personagens João e Maria, no célebre conto infantil.
Destaques para a produção, direção, interpretação do elenco; o
roteiro e os diálogos, bem como o vestuário,a maquiagem e
caracterização dos personagens, tanto infantis como adultos.
As situações têm a qualidade da mimesis, tão apreciada pela cultura
greco-romana, no teatro clássico que nos legou. Os espectadores
riem facilmente, com a maior naturalidade. Talvez relembrem sua
própria infância, que só podem reviver na memória e diante da arte
cinematográfica. E isso não é pouco, para se receber de um filme!
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Pequeno Stuart Little
Comédia dramática, com suspense, ação e gatos bem treinados,
produzida pelos Estúdios Disney. Com uma encantadora trilha
sonora, além de muitos efeitos computadorizados e um protagonista
realmente charmoso, “O Pequeno Stuart Little” (Stuart Little - EUA,
1999 - de Rob Minkoff), com voz de Michael Fox, é um filme para ser
apreciado por toda a família. De modo especial porque o tema do
roteiro enfatiza os valores familiares, a tolerância na convivência, a
importância da amizade e da solidariedade.
A mensagem principal ressalta não haver “obrigação” de amar o
outro, que achamos diferente e difícil de compreender, mas
precisamos respeitá-lo como membro da família, com direito a seu
respectivo lugar, no espaço que pertence a todos os integrantes.
São intérpretes principais: Geena Davis, Hugh Laurie e Jonathan
Lipnicki.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Perdão, Cupido
Produção belga de 1992, “Perdão, Cupido” (Pardon Cupidon - de
Marie Mandy- 88') foi inteiramente rodado em Bruxelas. Drama para
adultos, com cenas explícitas de sexo e diálogos pouco criativos.
Com Pietro Pizutti e Sabrina Leurquin, trata de relacionamentos
sexuais liberais entre dois jovens casais. E das consequências do
adultério: os dias seguintes...
O roteiro leva à reflexão crítica sobre os valores e as reações
humanas. Temática principal: a traição nas relações românticoafetivas; a maternidade como nova perspectiva de vida.
Destaques: a fotografia; a trilha sonora; a “inclusão” da cena final de
“Os guarda-chuvas do amor”.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Perdidos no Espaço
(Lost in space - EUA, 1998 - de Stephen Hopkins - 131 min.)
Atração para todas as idades, no gênero ficção científica, revive os
temas e personagens do seriado homônimo, sucesso na TV norteamericana durante a década de sessenta. Aventura familiar narrada
com mais de 750 efeitos especiais primorosos, tem ação, suspense,
drama, humor e romance em clima contemporâneo. Nos diálogos
entre: marido e mulher (William Hurt e Mimi Rogers nos papéis do
Professor e Sra. Robinson), e pais e filhos, refletem-se problemas
bem atuais de relacionamento. Tanto os jovens quanto a esposa
reclamam bastante da falta de atenção do pai; mostram-se
magoados, exigem mudanças de atitude.
Destaque para o tema das relações afetivas.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Perigo na Noite
(Someone To Watch Over Me - EUA, 1987 - de Ridley Scott - 106
min.)
- Uma atraente socialite de Nova York e um policial são envolvidos
numa trama de paixão, neste filme com temas (violência,
infidelidade, nudez) e linguagem para adultos, de suspense bem
realizado.
Recém-promovido, o detetive Mike Keegan (Tom Berenger, de
PLATOON e ATRAIÇOADOS) tem a sua vida complicada quando é
designado para proteger Claire Gregory (Mimi Rogers, de O ESPELHO
TEM DUAS FACES), a bela testemunha de um brutal assassinato.
Seduzido pelo perigo e atordoado com o estilo de vida glamuroso de
Claire, o policial Keegan luta para manter a linha divisória entre
proteção e obsessão -enquanto tenta ficar “um passo à frente “do
assassino psicótico.
O aclamado diretor Ridley Scott (de BLADE RUNNER - O CAÇADOR DE
ANDROIDES e CHUVA NEGRA) oferece ao público, em PERIGO NA
NOITE,uma história com aquela qualidade exigida dos autores
teatrais na Grécia Antiga: a mimese, isto é, a verossimilhança ou a
recriação da realidade, pois a violência do crime está onipresente na
atualidade e desafia a consciência das testemunhas, exigindo a
coragem para não mentir, mesmo com o risco de se tornarem as
próximas vítimas.
Os créditos iniciais são apresentados sobre uma visão noturna da
cidade, em panorâmica aérea muito atraente, a evocar os primeiros
momentos de “Blade Runner” e forçar uma comparação...
Logo em seguida, vemos dois tipos de festas, sendo cada uma, bem
representativa dos anfitriões e seus convidados, pertencentes a duas
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classes sociais distintas que, no caso de se encontrarem
eventualmente, demonstram em poucos instantes que pertencem a
mundos também diferentes: policiais (classe média) e membros da
chamada “alta sociedade” não se misturam (na teoria e/ou na
prática?). As cenas festivas servem igualmente para dar uma ideia da
vida particular dos protagonistas, antes do assassino agir; a
linguagem é vulgar, chula; e o tema – explícito ou não – os hábitos
sexuais dos personagens, apesar das reações e o contexto individual
indicarem algumas diferenças.
Assim, paralelamente ao suspense da ocorrência criminosa, o público
vai se interessar pela trama emocional: o adultério, acompanhado da
angústia como consequência da entrega e da satisfação dos impulsos
circunstanciais.
A história, em si, poderia ser considerada banal e recomendável
apenas pela competência da direção, o ritmo da narrativa, a
pontuação da trilha sonora ou a fotografia. Mas, assim como ocorreu
em “Blade Runner - o Caçador de Androides”, “Chuva Negra” e
outros, este filme de Ridley Scott se destaca porque faz a tão
hodiernamente necessária reflexão crítica e, por conseguinte, conduz
os espectadores a pensarem além do que estão vendo...
Como o enredo se assemelha ao que costuma acontecer à nossa
volta, provoca um questionamento, porém íntimo e pessoal,
silencioso: “O que eu faria, em tal situação? Reconheceria o
criminoso? Trairia meu cônjuge? Pediria que me aceitasse de volta ou
começaria uma vida diferente? Afinal, o que é o amor? A fidelidade é
dispensável ou essencial? Temos opções...ou estamos aprisionados
numa espécie de beco sem saída, impedidos de tomar uma decisão?”
Portanto, ao contrário dos outros filmes de Ridley Scott (“A Lenda”,
“Blade Runner - O Caçador de Androides” e “Os Duelistas”), o tempo
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é hoje, com personagens que são bem semelhantes a nós,
enfrentando um sistema policial e judiciário que não consegue nos
proteger dos assassinos, além de nos vermos também diante das
opções que surgem em circunstâncias exigindo uma decisão quanto à
fidelidade a valores do cotidiano: família, amor, responsabilidade
profissional e nos laços afetivos.
Não há como fugir das perguntas, alegando que se trata de ficção ou
de uma fantasia cinematográfica. Isso é muito bom: ir ao cinema para
ver, ouvir, compreender, sentir e PERGUNTAR... remexendo no
íntimo do que somos como pessoa, diante da consciência que é só
nossa e não se deixa enganar pelas aparências, ilusões ou
dissimulações travestidas de desculpas ou falsas justificativas, que
possamos fabricar de forma intelectual, hipocritamente, diante do
grupo e da sociedade da qual fazemos parte (até a contragosto
tentando, às vezes, de algum modo, ou em determinados momentos,
rejeitar essa sociedade, mudá-la ou transformá-la em uma
comunidade mais humana...).
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Pianista
Com sensibilidade e realismo, o drama de guerra “O Pianista” (The
Pianist – França/Inglaterra/Alemanha/Polônia/Holanda - 2002 – cor,
scope, dolby digital - 148 min.), Palma de Ouro no Festival de Cannes,
demonstra as qualidades indubitáveis do diretor Roman Polanski e
lhe deu, merecidamente, os prêmios: da Academia Britânica de Artes,
o César e o Oscar 2003. Cercado por colaboradores de Andrzej
Wajda, um dos mentores de sua carreira, ele alcançou, portanto, aos
quase 70 anos de idade, o reconhecimento de sua maturidade
profissional. Sua dedicação ao intérprete principal fez com que
filmasse isoladamente, durante um mês, as cenas de Adrien Brody.
Aos sete anos, Polanski experimentou as agruras do confinamento no
gueto de Varsóvia. Em campo de concentração nazista, morreram sua
mãe e sua irmã. “Quando eu conseguia deixar o gueto, acabava
voltando – recapturado ou por opção minha. Não queria viver
afastado (da família).” Lutou, sem êxito, pela permanência de todos
os familiares unidos nos tempos do Holocausto. “Se alguém salvou
minha vida fisicamente, se posso dizer que alguém salvou minha
vida, foi um jovem policial. Pedi para ir em casa buscar pão, já que eu
não comia há dois dias, e ele, sabendo da minha necessidade de fuga,
disse: - Vá, mas não corra.”
Vencedor, também, do César e do prêmio da Academia Britânica de
Artes na categoria de Melhor Filme, “O Pianista” foi considerado o
melhor roteiro adaptado (Oscar para Ronald Harwood, de “O fiel
camareiro”). O norte-americano Adrien Brody (de “Além da Linha
Vermelha” e “Pão e Rosas”) recebeu o Oscar de melhor ator,
precedido da premiação do César. Para o Globo de Ouro, recebeu
duas indicações (filme/ator). Fotografia (a primeira indicação do
diretor de fotografia Pawel Edelman, de “Pan Tadeusz”), montagem e
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figurino foram as outras categorias indicadas para o Oscar (um total
de sete indicações para o Oscar 2003).
O compositor Wojciech Kilar, bastante conhecido na Polônia,
valoriza, com peças de Chopin, a trilha sonora.
“Ninguém toca Chopin como você.” (elogia a estudante de
violoncelo)
A história começa em Varsóvia, onde Wladek toca o “Noturno
Póstumo” de Chopin na rádio local, quando a cidade onde mora com
a sua família é invadida pelas tropas de Hitler, em 1939. O estresse
provoca brigas e discussões até na hora das refeições. A emissora é
bombardeada. O irmão, vendedor e amante dos livros, não esconde
sua revolta diante das humilhações impostas aos judeus. Mas a
rebeldia mostra-se bastante perigosa, quase suicida. A BBC de
Londres informa sobre a declaração de guerra da Grã-Bretanha à
Alemanha nazista. Os jornais, que só trazem notícias ruins, são lidos
com ansiedade. A invasão da privacidade prenuncia os horrores
nunca antes imaginados. A indignidade, o desrespeito como algumas
das muitas provas da insanidade humana. A fome e o que se faz para
aplacar o estômago faminto. A todo momento, luta desesperada para
se manter um mínimo de dignidade. Busca-se trabalho como se fosse
o pão e a água necessários à conservação da vida.
“Fomos bombardeados. Precisamos ficar juntos.”
O pesadelo se revela nos atos de violência, nas ações covardes que
atingem os judeus de todas as idades, obrigados a portar a estrela de
Davi bem visível em suas roupas. Assustados, angustiados, vivem
inúmeras formas de restrições, além de espancamentos: estão
proibidos de sentar nos bancos da cidade, não podem entrar nos
cafés ou parques, nem mesmo andar pela calçada! Em caso de
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desobediência, punições severas. E vem a ordem para 360 mil judeus
morarem no gueto de Varsóvia, enfrentando as mais severas
condições, como a fome e a falta de dinheiro. Logo surgem os
conspiradores judeus, se agrupando, procurando aliciar
combatentes.
“É uma vergonha! (...) Um absurdo!”
Em 31 de outubro de 1940, famílias inteiras são forçadas a sair de
seus lares, na capital polonesa. A realidade tem clima de incerteza e
corrupção; o sofrimento torna pesados os corações daqueles cuja
existência passa a ser uma perspectiva de morte. A dor de ignorarem
o paradeiro de seus entes queridos, sobre os quais nada mais sabem,
depois que foram separados à força. À volta, crueldades de todos os
tipos, perversidades sem fim, tragédia contemporânea. As datas
assinalam situações piores, como se isso fosse possível: 15 de março,
16 de agosto de 1942, 16 de maio de 1943. As execuções diárias. As
terríveis notícias sobre os trens de Varsóvia para Treblinka. A
corajosa resistência dos judeus.
“Eles estão nos exterminando. Éramos 1 milhão, agora somos 60
mil!.” (...)
“Matam principalmente os mais jovens.” (...)
“Enforcam quem ajudar ou tentar ajudar os judeus.”
Famílias obrigadas a caminhar, famintas, conduzidas como se fossem
gado no pasto. No caos, no inferno, a importância dos entes
queridos. O choro dos órfãos; as surras impiedosas; a lama... O
embarque nos trens apinhados. As preocupações que não
abandonam a mente. A penúria, a carência de tudo. Ameaças
constantes, atrocidades, agressões físicas e verbais. O medo que não
pára de aterrorizar os que nada mais têm. As tentativas de fuga
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levam aos “buracos para dormir”. A corajosa resistência dos judeus.
A sobrevivência de Szpilman numa cidade sob ocupação inimiga. A
descoberta de um piano! Todavia, não pode ser tocado...ou
denunciará a presença de Wladek.
“A música foi sua paixão. Sobreviver foi sua obra-prima.”
O pai deWladek compra um único caramelo...tira um canivete e corta
a bala em pedaços, para oferecer a todos os membros de sua família.
Que cena linda e, ao mesmo tempo, aterradora!
“— Tem um pouco d’água? Meu filho está morrendo de sede!”
Thomas Kretchmann (de “U-571 – A Batalha do Atlântico “) e Frank
Finlay também integram o elenco dessa história real (indicada para o
público adolescente e para adultos), adaptada da autobiografia
(“Death of the City”) do brilhante pianista judeu-polonês Wladyslaw
Szpilman, que vivenciou, com os seus familiares e amigos, todas as
dimensões da tragédia em Varsóvia, durante a Segunda Guerra
Mundial.
“Você é um artista. Alegra as pessoas.
(...) Salvei sua vida! Vamos! Não corra!”
Merecem ser destacados, além da produção, direção, interpretação e
roteiro: temática e personagens; a fotografia, cenografia
(dolorosamente realista, autêntica: interiores e cenários externos),
direção de arte, reconstituição de época, montagem; a trilha sonora,
o figurino, a maquiagem e os créditos finais, valorizados pelo
concerto emocionante, apreciado com emoção pela grande maioria
do público, como demonstra a sala esvaziada somente quando os
acordes terminam.
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(Presenciei a saída de algumas pessoas que, de tão comovidas,
precisaram de ajuda para deixar a sala, esquecendo objetos como
óculos; algumas, trêmulas, em conversa com outras, no saguão, não
resistiram ao choro. Encontrei um casal de jornalistas, sendo que o
marido passou vinte minutos relembrando a guerra – suas
experiências e memórias - e soluçando.)
“Os Aliados desembarcaram na França.”
Em troca de comida, Wladek entrega o seu precioso relógio: “Comida
é mais importante que tempo.”
Quando os seus salvadores precisaram fugir para locais mais seguros,
ele ficou sem água. Como um rato encurralado, em meio à
destruição, não sabe como nem para onde fugir daquele inferno.
Continuar respirando exige todos os sacrifícios, enquanto lhe
restarem forças.
O cinema não nos deixa esquecer as histórias não mais recordadas
nos jornais, nas revistas e nos outros meios de comunicação.
Felizmente! É preciso lembrar! Prometer a nós mesmos que não mais
permitiremos que essas atrocidades voltem a acontecer.
Pungente e chocante por cenas violentas que relembram a crueldade
do nazismo, “O Pianista” emociona, inclusive, nos momentos em que
vemos o reconhecimento da importância dos artistas para a
sociedade. E quando lembramos os sacrifícios de muitos, para salvar
seus amigos e, sobretudo, pessoas desconhecidas, que se viram
fragilizadas e abandonadas, a depender totalmente da bondade e
coragem de estranhos.
O suspense do início ao fim faz com que os espectadores possam, de
um certo modo, compreender um pouco a tragédia da separação de
familiares, o genocídio, os aspectos socioeconômicos da Segunda
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Guerra Mundial (1939-1945), o medo, a covardia, a omissão que
permite/reforça o poder dos ditadores e sua força civil e militar.
Como sobreviver em tal cenário real de desolação, ouvindo os gritos
lancinantes
e
testemunhando
esse
quadro
dantesco?
Compreendendo que a sua vida está à mercê de outrem, a todo
momento?
“Sair é fácil. O difícil é sobreviver lá fora.”
A solidão, o estresse dos esconderijos. A descrença, a desesperança,
a ferir o coração fragilizado.
(...) “Temos que continuar transferindo você de esconderijo a todo
momento. Os alemães agora estão matando sem discriminação,
judeus e não-judeus.”
A vida muda de forma tão drástica...o desrespeito à dignidade
humana se instala e tudo se resume, para os mais fracos, a tentativas
de sobrevivência. Comer, saciar a sede, dormir transformam-se em
objetivos fundamentais, diários. Passam a ser metas difíceis, uma
interrogação a cada minuto, perguntas sem respostas, problemas
sem solução. Os absurdos tornam-se rotina. As circunstâncias não
têm sentido.
“— Toque! Toque alguma coisa!” (O oficial alemão lhe ordena/pede.)
Quem estaria mais emocionado? O pianista ou o militar? Este, sentase para ouvir a arte de um homem faminto e sedento, esfarrapado e
sujo, mas ainda assim, um pianista! A música soberana e forte,
sobrevivendo às explosões e aos tiros de canhão! E a comunicação
entre seres humanos se estabelece. Ambos têm necessidades
profundas que, naquele instante, são bem diferentes. A compaixão
do mais forte seria anterior ou posterior à dádiva da música, em meio
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à devastação espiritual e física? O que importa é que, naquele
momento sublime, eram irmãos da mesma humanidade.
“— Como posso lhe agradecer?
— Agradeça a Deus. Ele quis que nós sobrevivêssemos.”
Esse oficial alemão morreu num campo soviético, em 1952. Wladek
viveu em Varsóvia, tocando com orquestras, até 6 de julho de 2000,
quando morreu, aos 88 anos.
Não se pode classificar “O Pianista”, inteiramente rodado na Polônia,
como divertimento, e sim, como obra de conscientização do que não
devemos esquecer. Para impedir que a história se repita, para
vergonha de todos nós! E lembrar, mais uma vez, que a solidariedade
na dor é dever de todo ser humano.
“—Vocês me tiraram tudo que eu tinha. Levaram meu violino.
Levaram minha alma.”
Como descrever o sentimento de ser salvo por alguém? Que emoção
profunda e perene (indelével!), experimentada por quem salvou
outra pessoa, arriscando a sua própria vida!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Os Picaretas
Comédia inteligente sobre artistas, produtores, diretores e a indústria
cinematográfica, “Os Picaretas” (Bowfinger – EUA, 1999 – de Frank Oz – 97
min.) é divertimento garantido, com linguagem comercial e abordando,
com humor escrachado, as dificuldades para a realização de um filme de
baixo orçamento e com pessoas fora do círculo de artistas famosos.
Steve Martin escreveu o roteiro e, com Eddie Murphy, protagoniza a
história, ambos, com muita eficiência, o que significa, fazem rir bastante.
Interpretando um ator negro de sucesso e, ao mesmo tempo, o seu irmão
simplório, Eddie Murphy tem a oportunidade de, com os seus personagens,
mostrar as fobias provocadas pelo sucesso, assim como as suas
desconfianças quanto ao tratamento diferenciado, racista, que ele e seus
irmãos de cor recebem, nos EUA, inclusive nas premiações artísticas. Sua
mania de perseguição está recebendo tratamento em uma clínica de
“controle mental”.
No elenco, também estão: Heather Graham, Robert Downey Jr. e Terence
Stamp.
“Bobby Bowfinger é um produtor que há anos tenta emplacar um sucesso
de bilheteria”. Seu próximo filme tem tudo de que precisa para atrair
multidões e conseguir muito dinheiro nas bilheterias: ação, alienígenas,
uma bela mocinha e Kit Ramsey, “o maior astro de Hollywood. Só há um
pequeno problema: o próprio Kit não sabe que protagoniza a história.”
Quando falta dinheiro, recorre-se à criatividade, a trabalhadores sem
treinamento mas dispostos a trabalhar, sonhando com o sucesso. Buscando
a fama a qualquer custo, uma jovem se faz de ingênua e vai enganando a
todos aqueles que podem lhe ajudar a conquistar a celebridade no cinema.
Até o esperto diretor se deixa iludir...
O grande consolo pode ser definido com as palavras da atriz encantada pela
oportunidade de trabalhar em um filme: “Foi uma linda mentira.”

Theresa Catharina de Góes Campos
429

Theresa Catharina de Góes Campos

Piratas en el Callao
Desenho peruano em 3D atrai 100 mil e já mira “Shrek 2”
LIMA - Um longa-metragem feito por computação gráfica no Peru foi
um grande sucesso de bilheteria em sua primeira semana de
exibição.
Piratas en el Callao, uma produção peruana, foi visto por mais de 100
mil pessoas, levando seu produtor a dizer que o filme pode rivalizar
com a recente popularidade de Shrek 2.
O longa, que foi feito em 18 meses, já arrecadou mais de US$ 500
mil, valor gasto com sua produção.
“A reação do público foi ótima. As crianças riem e até dançam nos
cinemas”, diz o diretor da produção, Eduardo Schuldt, de 32 anos.
Ouro
Em abril, o filme vai ser lançado em outros países da América do Sul e
da América Central e, ainda neste ano, será traduzido para o
mandarim para poder ser lançado na China.
O filme conta a história de Alberto, um menino de 9 anos que volta
no tempo durante uma excursão escolar a um forte no porto de
Callao, no Peru.
O menino então enfrenta piratas holandeses que tentam saquear
embarcações espanholas cheias de ouro peruano.
O livro no qual o filme é baseado é normalmente usado para ensinar
crianças peruanas sobre a história do país. O filme se passa no século
17, quando o Peru era um importante centro comercial na costa do
Pacífico.
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Os eventos acontecem um século depois de conquistadores espanhóis
terem dominado os Incas, capturado o ouro e forçado muitos índios
peruanos à escravidão.
Alberto se torna amigo de outro menino, este do século 19, e os dois
ajudam os índios a escapar dos piratas. O protagonista da história também
se apaixona por uma menina indígena chamada Urpi, nome que significa
“pomba” na língua dos Incas.
Escravidão
“Inicialmente, ele não sabe se deve ajudar os holandeses ou os espanhóis,
por causa do jeito que os espanhóis tratam os indígenas. Então ele tem esse
conflito para resolver”, diz Schuldt.
“A mensagem é clara: que a escravidão não é boa. Mas a principal
mensagem é que nós precisamos aprender com a História, e não tentar
mudá-la.”
Segundo Schuldt, os produtores do filme estão negociando com
distribuidores sobre a possibilidade de lançá-lo nos Estados Unidos, mas ele
admite que primeiro quer conquistar a América Latina.
Ele afirma que, além de ser avançado tecnologicamente, o filme está sendo
um sucesso porque combina uma boa história com a música de uma ótima
banda peruana e as vozes de conhecidos atores nacionais.
“Vamos distribuir o filme em 16 países e estamos muito felizes com isso.
Espero que todo mundo assista.”
Schuldt e toda a equipe envolvida na produção de Piratas en el Callao já
começaram a trabalhar “em um filme de animação mais avançado”, sobre
as aventuras de um dragão no lago Titicaca, que fica entre o Peru e a Bolívia
e é o lago navegável mais alto do mundo. (bbc/Hannah Hennessy)

Theresa Catharina de Góes Campos
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Um Plano Simples
História comum de ambição financeira, “Um plano simples” (A simple
plan - EUA, 1998 - de Sam Raimi - 121 min.) vai revelando como a
ganância pode transformar situações familiares e sociais, destruir
vidas e relacionamentos humanos. Ou será que o dinheiro
encontrado tem o poder de solucionar problemas? E uma vida
humana - tem preço?
Suspense, ação, violência. No elenco: Billy Bob Thornton, Bridget
Fonda e Bill Paxton. Destaques: tema (sempre atual), roteiro (para
adultos) e fotografia; direção e interpretação.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Poder Absoluto
Dirigido, produzido e protagonizado por Clint Eastwood (que também
compôs temas da trilha sonora), “PODER ABSOLUTO” (Absolute
Power - EUA, 1997 - 120 min.) é mais que um simples roteiro policial.
História dramática adaptada do best-seller de David Badalacci, une
ação e suspense num contexto político e afetivo.
O elenco se destaca, igualmente, por ter, contracenando com Clint
Eastwood, atores conhecidos por sua competência, liderados pelo
vencedor do Oscar de coadjuvante (em “Os Imperdoáveis”) Gene
Hackman: Ed Harris, Judy Davis, Laura Lynney, E G Marshall, Scott
Glenn e Melora Hardin.
Não se trata “apenas” de um roteiro de corrupção, mentiras ao povo,
violência contra inocentes; há traições pessoais, negligência, omissão
familiar; além dos temas da solidão e da amizade. Lado a lado de
personagens inconscientes, a trama também mostra ao público
aqueles profissionais preocupados em cumprir os seus deveres
profissionais. E o prelúdio de uma ligação romântica entre pessoas
que não parecem ter se preocupado antes com essa possibilidade,
em suas vidas tão ocupadas.
Destacamos, ainda: a apresentação dos créditos iniciais, bem como a
cena final; os pequenos toques artísticos que enriquecem esse filme
de formato e conteúdo bastante comerciais; a reflexão crítica sobre a
imagem dos políticos que convencem o seu eleitorado e tudo exigem
dos que com eles trabalham; as questões éticas do dia-a-dia,
inclusive os princípios fundamentais na amizade e nas relações
familiares.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Poder
Drama político, “Poder” (Power - EUA, 1986- de Sidney Lumet 111min.) faz uma reflexão crítica sobre o processo eleitoral, a
propaganda e a publicidade político-partidárias, e os princípios
éticos.
O elenco é respeitável: Gene Hackman (de “Mississipi em Chamas”),
Julie Christie e Richard Gere como intérpretes principais.
Este filme não se destaca por qualidades técnicas ou estéticas, e sim,
pela atualidade de seu tema, ao mostrar alguns candidatos e aqueles
profissionais encarregados de “construir” a “sua” imagem pública:
nos palanques, nos meios de comunicação de massa e até no âmbito
pessoal, familiar e social.
Portanto, pode ser um instrumento de conscientização do público, de
modo que provoque perguntas e a formação de uma opinião mais
esclarecida porque mais consciente da realidade política nem sempre
tão transparente através das imagens e das palavras.
Não se trata de cinema-divertimento ou cinema de experimentação
artística; todavia, recomendo essa obra para ser vista por todos,
especialmente universitários, que devem prestar muita atenção às
cenas e acompanhar os diálogos com interesse; também recomendo
que seja vista mais de uma vez, para que possam apreciá-la
devidamente, aproveitando suas lições. O final é positivo e, por
conseguinte, moralista e didático, o que atende às necessidades
éticas de nossa época.
“Poder” merece elogios pela seriedade de sua proposta, como filme
que contribui para uma sociedade mais democrática.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Poderoso Joe
Aventura na selva e na cidade, “Poderoso Joe” (Mighty Joe Young EUA, 1998 - de Ron Underwood- 114 min.) narra a história dramática
de uma jovem que viu sua mãe morrer defendendo gorilas,
enfrentando com coragem a ambição de caçadores; e cresceu fiel a
seus ideais.
Com ação, suspense, humor e romance, tem como artistas principais:
Bill Paxton, Charlize Theron, Regina King e David Paymer. O filme é
apreciado pelos fãs do gênero, de todas as idades.
Destaques: a denúncia contra os caçadores e a defesa de reservas
naturais para os animais selvagens; a trilha sonora de James Horner.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Por Amor
Drama romântico e realista, “Por amor” (For the love of the game EUA, 1999 - Sam Raimi - 137 min.) é protagonizado por Kevin Costner
e Kelly Preston.
O roteiro tem dois temas principais: a carreira em declínio de um
famoso jogador de beisebol; e o seu relacionamento amoroso com
uma profissional insegura no plano afetivo.
Como são pessoas que vivem rotinas bem diferentes, há muitos
conflitos (não apenas de horários e compromissos).
Os objetivos existenciais não coincidem, a menos que ambos
procurem valorizar a convivência, a importância da atração recíproca
e do entrelaçamento de suas vidas.
Destaque: o processo de reflexão e conscientização sobre a
necessidade da dedicação e do empenho constante, num
relacionamento afetivo-sexual.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Por uma Noite Apenas
Wesley Snipes conquistou o prêmio de melhor ator no Festival de
Cannes 98, trabalhando ao lado de Nastassja Kinski e Robert Downey
Jr., em “Por uma noite apenas” (One night stand - EUA, 1997 - de
Mike Figgis - 104 min.).
Drama urbano contemporâneo, aborda temas como: casamento,
atração sexual, amizade, AIDS, adultério.
Destaque para direção e interpretação.
Os acontecimentos vão demonstrar que, em muitas circunstâncias,
“por uma noite apenas” pode se transformar em algo mais presente
e permanente do que alguém imaginaria, provocando mudanças nos
relacionamentos antes considerados sólidos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Prenda-Me se For Capaz
Dirigido – e co-produzido por Steven Spielberg, “Prenda-me se for
capaz” (Catch me if you can – EUA, 2002 – cor, scope, dolby - 141
min.) conta a história de Frank Abagnale Jr., consultor do filme, com
roteiro inspirado em seu livro autobiográfico. Ótima diversão para
adolescentes e adultos, tem como protagonista um jovem novaiorquino que, durante três anos (de 1964 a 1967), antes de completar
19 anos de idade, já era procurado pelo FBI, por falsificar cheques,
dando golpes de milhões de dólares, assumindo identidades falsas...e
conseguindo escapar da polícia. Descontou quatro milhões de dólares
em cheques falsificados! Atravessou os EUA, aplicando roubos e
fraudes milionários, falando mentiras, com atitudes desonestas, mas
despistando os policiais. Mestre na arte do disfarce, com apenas 17
anos se tornou um dos maiores falsários na história dos EUA.
“As pessoas só sabem o que dizemos a elas.” (Frank Abagnale Jr.)
Esclareço aos pais e professores, psicólogos, orientadores vocacionais
e pedagogos, que não se trata de mais um filme sobre a ambição e o
crime premiados com a impunidade. Muito pelo contrário. É
admirável como essa produção mantém o interesse do público, em
clima de suspense, ação, romance, humor e drama até o fim, mesmo
revelando, logo no início, que a lei alcançou o delinquente,
colocando-o atrás das grades. Foi detido pela primeira vez na aldeia
francesa de sua mãe, MontRichard, no Natal de 1967, quando foi
convencido pelo investigador do FBI, Carl Hanratty, a se render
voluntariamente.
Nas primeiras cenas, ele está numa prisão em Marselha, França, no
Natal de 1969. No dia seguinte, o policial conseguia trazer o jovem
prisioneiro para os EUA, onde foi condenado a 12 anos em prisão de
segurança máxima e isolamento.
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“Não posso parar (de lhe perseguir). É o meu trabalho.” (diz-lhe o
policial)
Destaques: temas (bem atuais!) e personagens; produção, direção,
interpretação (Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken e
Martin Sheen); roteiro (Jeff Nathanson), fotografia (Janusz Kaminski),
trilha sonora; figurino (Mary Zophres); cenários que recriam o final da
década de 60; montagem(Michael Kahn); apresentação criativa,
divertida, dinâmica e original, dos créditos iniciais, valorizados de
forma espetacular por imagens e sons; início e desfecho do filme.
Sobre a beleza dos créditos iniciais:
“(...) animação que transporta os espectadores ao passado de
comédias despretensiosas e é pontuada pelo jazz progressivo
composto por Williams, inspirado nas orquestrações de Henry
Mancini que dominaram o cinema americano nos anos 60 (sic).”
(Marcelo Rossi, Correio Braziliense)
Indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante (Christopher Walken,
intérprete de Frank Abagnale Sr., investigado por fraude contábil) e
trilha sonora (John Williams, que reuniu suas partituras originais e
sucessos de Frank Sinatra), “Prenda-me se for capaz “em nenhum
momento se mostra apelativo, nem violento, inclusive abordando
com discrição as temáticas do adultério conjugal, alcoolismo e
divórcio.
“— Você mentiu! (Frank Jr.)
— Às vezes, uma mentira ajuda a viver. Você entende bem disso.”
(Carl)
Entre os aspectos da vida pessoal de Frank Abagnale Jr. e do
investigador do FBI, Carl Hanratty (Tom Hanks), o mais pungente é a
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questão da importância da família, cuja ausência pode se transformar
em condição traumática na vida de qualquer ser humano. O drama
emocional de ambos está exposto na narrativa de forma inequívoca.
Seja como advogado (assistente de promotor público!), luterano (em
família luterana), co-piloto de empresa área ou médico-residente
(pediatra!), o personagem principal é muito bem interpretado – e
com charme, aliás, exigido pelo papel – por Leonardo DiCaprio. Como
professor de francês substituto, o jovem se vê enfrentando a
descortesia de alunos indisciplinados... Entre os jovens de Atlanta,
Georgia, ganha popularidade. E como sabia elogiar as mulheres!
Assistindo a programas e seriados de TV, Frank aprendia o
vocabulário específico para seu desempenho em profissões diversas
que, na realidade, não exercia.
Na década de sessenta, Frank Abagnale Jr., um adolescente normal,
morava com seus pais em New Rochelle, Nova York. Até que a vida
muda completamente, numa reviravolta provocada pelas
dificuldades pessoais e financeiras dos adultos que lhe eram mais
próximos e aos quais dedicava seu amor de filho. O pai, agraciado
com a Medalha de Mérito do Rotary Club, perde os bens familiares,
entre os quais a casa e o carro, por causa de seus problemas com a
Receita Federal.
“Vou casar. Vou reaver tudo que tiraram de nós.” (Frank Abagnale Jr.)
Pai e filho se tratavam com muito carinho. Mais tarde, o jovem Frank
oferece ao pai, graças ao êxito de suas fraudes, um carro novo,
insistindo, ainda, para que ele tente recuperar a esposa (interpretada
pela atriz francesa Nathalie Baye). Quando o advogado lhe dissera, na
ocasião do divórcio, que deveria escolher com quem viver – seu pai
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ou sua mãe – Frank Jr. se mostrara transtornado. Suas cartas ao pai
eram frequentes, esperançosas e bastante afetuosas.
“Jamais denunciarei o meu filho. Se você tivesse filho, você o
denunciaria?”
O promotor de justiça (Martin Sheen) a quem o charmoso
delinquente pediu a mão da filha, percebe a situação.
“— Não sou nada, não sou ninguém. Sou apenas um rapaz
apaixonado por sua filha.
— Não, você é um romântico como eu.”
Observando a vida familiar de Brenda, o jovem trapaceiro se
lembrava, de forma carinhosa, mas melancolicamente, de seus
próprios pais. O advogado e a esposa lavavam os pratos juntos, após
o jantar; conversavam, cantavam hinos luteranos.
Em sua festa de casamento, diz à noiva:
“— Não quero segredos entre nós. Nem mentir para você. Não sou
médico, não sou advogado, não sou luterano. Não tenho 28 anos.” E
combina encontrar-se com ela no aeroporto, dali a dois dias.
Cumpriria sua palavra a Brenda, se não encontrasse mais de cem
policiais esperando por ele.
O jovem falsário decide viajar pela Europa. O investigador do FBI,
alvo das brincadeiras de seus colegas, por conta do insucesso de sua
perseguição implacável, ouve observações como:
“— Se você, Carl, não o pegou aqui, não pegá-lo na Espanha.”
O policial vai demonstrar uma capacidade enorme de compreensão,
reconhecendo as circunstâncias do falsário adolescente e, apesar de
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ter sido enganado e humilhado por ele, dispõe-se a enfrentar todas
as dificuldades para lhe estender a mão, confiando em Frank Jr.,
quando ninguém mais se importava com a sua vida. Agiu assim
olhando para o ser humano, sem esquecer a habilidade demonstrada
pelo jovem impostor, o que o qualificava para identificar fraudes de
todos os tipos.
“– Como você fez para ser aprovado nos exames de Advocacia? O
que fez para colar? Outra pessoa fez as provas em seu lugar? (Carl
insistia em saber...)
- Eu não colei. Estudei e passei!.” (Frank Jr.)
O final do filme, a leitura dos créditos finais, registrando as vitórias da
amizade, do amor e da capacidade humana de realizar o seu
potencial...deixaram-me profundamente comovida: que história
maravilhosa!
Nas palavras de Steven Spielberg: “Mostra que podemos transformar
nossas vidas e sermos uma pessoa melhor.”
Embora eu estivesse lacrimosa, meu coração saiu cantando da sala
de cinema, entoando silenciosos hinos de aleluia.
Theresa Catharina de Góes Campos
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À Primeira Vista
Uma bela e realista história de amor, inspirada em fatos verídicos
narrados por um médico, “À primeira vista” (At first sight - EUA, 1998
- de Irwin Winkler- 126') é protagonizada com muita sensibilidade por
Mira Sorvino e
Val Kilmer. No papel da irmã protetora, está Kelly McGillis.
“Se eu não sentir, se eu não tocar uma coisa, ela não existe para
mim.”
O drama de um rapaz cego desde os três anos de idade e seu
encontro com uma arquiteta nova-iorquina provoca alegrias e
conflitos, além de situações difíceis, requerendo coragem para
assumir atitudes e sentimentos.
“Ver não depende dos olhos, mas do coração. É conhecer o real que
existe em você, o real nos outros e na vida”.
Destaques: temas; roteiro com diálogos interessantes, inteligentes e
sensíveis; fotografia, trilha sonora; as lições de convivência para
cegos e não-cegos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Principal Suspeito
Refilmagem realizada pelo diretor dinamarquês da primeira versão
cinematográfica, “O Principal Suspeito” (Nightwatch, EUA, 1998 106' - de Ole Bornedal) agrada aos fãs de suspense/drama policial,
oferecendo os atrativos do gênero desde a primeira cena (muito
angustiante,violenta!).
O elenco se destaca: Ewan MacGregor, Patrícia Arquette e Nick
Nolte. Os momentos de maior susto, na verdade, não são os de
violência explícita, e sim, aquelas cenas inteligentes, criativas.
Assassino serial desafia a polícia da cidade. Um estudante é apontado
como suspeito depois que passou a trabalhar como vigia noturno em
um necrotério.
A trama enfatiza a imaturidade de jovens adultos, inconsequentes
em suas atitudes; ressalta, igualmente, a coragem da amizade e do
amor; e o grande desafio - amadurecer, viver a vida entre os entes
queridos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Príncipe do Egito
Durante quatro anos, mais de 350 artistas, animadores e técnicos de
35 países trabalharam para realizar o desenho animado “O Príncipe
do Egito” (The Prince of Egypt - EUA, 1998 - 99') de Brenda Chapman
e Steve Hickner).
Ação, suspense, humor, romance.
Diversão para todas as idades, a narrativa bíblica tem Moisés como
protagonista, mostrando a sua história desde a infância, e com
algumas sequências realmente emocionantes, cenas belíssimas e
muitas canções.
A qualidade visual agrada bastante aos adultos, que acompanham a
saga do líder hebreu apreciando, também, a dublagem de atores
famosos, como:
Val Kilmer (Moisés), Ralph Fiennes (Ramsés), Michelle Pfeiffer
(Zípora, a esposa de Moisés), Danny Glover (Jetro), Sandra Bullock
(Miriam), Jeff Goldblum (Aarão) e Steve Martin (Hotep).
O afeto que une os dois irmãos - o líder que conduziu os hebreus à
Terra Prometida e recebeu, de Deus, os Dez Mandamentos; e o
poderoso faraó Ramsés - enfrenta os conflitos de suas origens e
missões diferentes.
*O design dos personagens segue uma linha mais realista que na
maioria dos desenhos animados, apresentando uma distinção visível
entre os traços fisionômicos simétricos e angulosos dos egípcios e os
mais característicos dos hebreus. O cenário de “O Príncipe do Egito”
foi dividido em dois mundos principais: o “majestoso império,
talhado em pedra com ângulos afiados e bem definidos, e o pequeno
ambiente dos hebreus, feito com tijolos de barro.”
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(...)Você não pode ver como o homem vê...(...) Olhe com o olhar do
céu”.
(...)
“... o poder da oração”.
Ralph Fiennes e Michelle Pfeiffer cantam com a sua própria voz.
Há no filme milhares de “extras” animados por meio de inovações
digitais admiráveis que, por computador, foram criados para
sequências impressionantes como a do Êxodo e a passagem pelo Mar
Vermelho. Apenas o Epílogo mostra mais de 146.000 pessoas.
Stephen Schwartz (de “Pocahontas” e “O Corcunda de Nôtre-Dame”)
escreveu as seis canções originais e Hans Zimmer (de “O Rei Leão”,
“Rain Man” e “Melhor é Impossível”) compôs a trilha e fez os
arranjos para as canções. A música é utilizada como instrumento
narrativo.
Destaques: pesquisa histórica, arquivológica e arqueológica; a
participação da Orquestra de Londres (London Orchestra); a
montagem; o roteiro; as cores; os efeitos especiais; a citação,
encerrando os créditos finais, de versículos da Bíblia e do Alcorão.
Ação, suspense, humor, romance.
(...)Milagres são reais. Milagres acontecem quando você crê.
(...) Milagres acontecem se você quiser.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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Príncipes e Princesas
Príncipes e Princesas: um presente de rei!
Desenho animado realmente criativo, prazeroso para crianças,
adolescentes e adultos (sejam estes, leigos ou profissionais da área
de educação), “Príncipes e Princesas” - (Princes et Princesses -França,
1999 - 80 min.) tem roteiro e direção de Michel Ocelot, autor dos 6
(seis) contos narrados (em linguagem lírica encantadora) por este
belo filme.
Original, engraçado e romântico, traz silhuetas dinâmicas, em jogos
de sombras e luz, que se despejam nos fotogramas de belas cores e
sons atraentes. Como na linda cena das formigas-vagalumes,
transformando o cenário numa deslumbrante experiência visual.
“— Mas não há personagem para mim!
— Ora, seja criativa! Escolha um papel e faça dele um personagem
feminino.”
Os diálogos - muito interessantes - revelam a aplicação da técnica de
RPG (“role-playing games”), onde os participantes exercem a sua
decisão pessoal ao colocarem, nas histórias, uma perspectiva
individual, fruto de sua própria inspiração, que vai guiar o processo
de desenvolvimento da trama e do comportamento dos
personagens.
“— Príncipe, você me ama?
— Sim!
— Por quanto tempo?
— Para sempre!”
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Destaques de “Príncipes e Princesas”: produção, roteiro, direção,
fotografia, montagem, trilha sonora (Dolby); direção de arte,
cenografia, figurinos e adereços nos desenhos; movimentação das
figuras; a pontuação musical das histórias; as passagens de um conto
para outro; a transmissão de emoções.
“— E sonhe com os figos!
— Prefiro sonhar com rainhas...”
O fio condutor da narrativa é o trio de protagonistas: uma garota, um
menino e um velho técnico desempregado, que incentiva os jovens a
encenarem peças de teatro, exercendo suas fantasias de forma
fantástica, inclusive procurando textos encontrados em bibliotecas.
Entusiasmados, eles se transformam em herói e heroína dessas
histórias, que interpretam com bastante criatividade. Como
personagens das dramatizações, viajam no espaço e no tempo, para
diversos países, em diferentes épocas históricas. Os contos têm
humor e poesia, além da sagacidade dos protagonistas.
A narração da época medieval envolve estratégias, uso de
instrumentos e armamentos; e a manipulação de situações. O rei
promete dar a mão da princesa em casamento para o homem que for
suficientemente corajoso para entrar na fortaleza onde vive a
bruxa...e conseguir matá-la.
Enquanto os candidatos à recompensa logo se lançam ao ataque, o
herói aguarda, afirmando:
“Ainda não estou preparado: estou pensando. (...)
Continuo observando...ainda não estou preparado para entrar e
enfrentar a bruxa.(...)
Deveríamos conquistar o castelo, e não, destruí-lo.”
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Quando ele resolve deixar seu posto de observação, a estratégia
vitoriosa é perguntar:
“— Posso entrar?
— É o primeiro que pede permissão para conhecer este meu castelo.
Quer entrar?
— Sim!
— Seja bem-vindo.”
A bruxa lhe mostra, gentilmente, com muito prazer, a biblioteca, a
oficina, os seus jardins. E, para surpresa de todos, o herói comunica
ao rei a sua decisão...
Logo após o desfecho dessa história, o público é brindado com uma
pausa, recebendo o convite para conversar um pouco durante um
minuto.
“O filme apresenta um universo de elegantes e encantadoras figuras
que deslumbram espectadores de todas as idades, mostrando a
beleza do Antigo Egito, a poesia da arte japonesa, o romance na
Idade Média e os prodígios do ano 3000.”
Nos vários países, cenários das narrativas, os personagens se
movimentam de acordo com as suas culturas, reveladas, também,
por suas músicas.
No Japão do século XIX, a senhora idosa faz uma pergunta bem
perturbadora ao assaltante que pretendia lhe roubar o precioso
casaco:
“— E você usa a sua força para fazer o bem? (...)
A velhinha se recusa a descer das costas do homem ameaçador.
Esperta, mostra que pode estrangulá-lo. Exige que ele a conduza a
um belo passeio, para ver paisagens deslumbrantes. Ela recita
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poemas. No final da noite, que a velhinha diz ter sido maravilhosa,
ela dá um presente ao ladrão:
“Tome, o casaco é seu.”
Depois da fábula do pobre, mas inteligente e articulado treinador de
aves, passamos a rir com uma história em que a troca de beijos
provoca
sucessivas
transformações,
todas
inesperadas,
aparentemente absurdas. O príncipe e a princesa se transformam em
sapo e lesma; o sapo vira borboleta, e a princesa, um louva-a-deus.
Tudo isso como efeito de um simples beijo!
“— Estou cega!
— Não, ponha a cabeça para fora. Você agora é uma tartaruga.”
O conto prossegue, espirituoso, mantendo a nossa atenção.
Despertamos de nosso sonho, tecido com fios de ouro
brilhantemente coloridos por meio da arte, quando, tão de repente,
ouvimos:
“Por esta noite é só...”
Ah, que pena, o filme terminou. Quem sabe o diretor (o mesmo de
“Kiriku e a Feiticeira”) e sua equipe ainda vão nos brindar, no futuro,
com outra obra cinematográfica, tão encantadora (nota dez!) quanto
a que acabamos de apreciar.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Prisioneiro das Montanhas
Drama pungente, ainda bem atual nesta época de conflitos armados
que se sucedem, desafiando os esforços de pacifistas, “Prisioneiro
das Montanhas” (Kavkazsij Plennik - Rússia/Cazaquistão - 1996 - 95
min. - de SergeiBodrov) é adaptação de obra de Lev Tolstói. Os
intérpretes principais: Oleg Menshikov e Sergei Bodrov, Jr.
Destacamos a direção, interpretação; o roteiro; a fotografia e trilha
sonora; o lirismo de algumas cenas.
Dois soldados russos sobrevivem a um ataque de chechenos, sendo
levados por Abdul para sua vila natal, com oobjetivo de trocá-los pela
vida do filho, prisioneiro dos inimigos. Os habitantes da aldeia
pressionam Abdul para matar os reféns, todavia, sua filha apaixonase por um dos jovens. Em nome do amor, ela assume todos os riscos
para ajudar os dois soldados.
“Prisioneiro das Montanhas” enfatiza o absurdo das lutas entre os
homens, tão semelhantes em sua humanidade, apesar das diferenças
culturais e socioeconômicas.
Sofrem os soldados e as suas famílias...em meio a uma “tradição” de
ódio e desconfiança.
As lágrimas da mãe que procura o filho; o sorriso da jovem que tem a
coragem de salvar e pedir “Não mate mais”...envolvem nosso
coração.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Prisioneiro do Amor
(Schlafes Bruder - Alemanha, 1995 - 127 min. - de Joseph Vilsmaier)
“Quem ama, não dorme”.
É um belíssimo filme, cujas paisagens deslumbrantes servem de
cenário-personagem para uma história de paixões, dores e alegrias
interiores, bem pessoais.
Com: André Eisermann, Dana Vavrova, Eva Mattes.
Lírico, pungente... revelando, também, a falta de caridade e respeito
ao próximo numa pequena comunidade, isolada em região
montanhosa. Drama, ação, suspense, realismo, poesia e misticismo; e
o arrebatamento da música!
Destaque para: a produção, direção, interpretação, fotografia,
reconstituição de época e trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Os Prisioneiros da Honra
Excelente filme sobre o compromisso com a verdade e a justiça, “Os
Prisioneiros da Honra” (Prisoner of Honor – Inglaterra, 1991- de Ken
Russell - 87 min.) é um drama verídico, que abalou a França no final
do século dezenove.
Com Richard Dreyfuss, Oliver Reed e Brian Blessed.
“E ninguém teve dúvidas?” (...)
“Os acontecimentos que envolveram o escandaloso caso Dreyfus,
(...), quando um oficial militar de origem judaica foi usado como bode
expiatório do anti-semitismo vigente. Apesar de racista, um coronel
não acredita na versão oficial, e luta para descobrir a verdade.”
“Querem que aprendam a fazer perguntas?”
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro, fotografia e
trilha sonora.
As calúnias, as mentiras que confundiram e causaram tanto
sofrimento a pessoas inocentes somente adiaram o aparecimento
triunfante da verdade.
Tal lição histórica não deve ser esquecida!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Próxima Parada Wonderland
Comédia dramática, urbana, narrada em estilo cômico, “Próxima
parada Wonderland” (Next Stop Wonderland - EUA, 1998 - 104' - de
Brad Anderson) é romântica e realista ao mesmo tempo, ao tratar
das dificuldades de uma jovem enfermeira encontrar um
relacionamento afetivo que atenda a seus objetivos amadurecidos e
sinceros.
Embalados pela trilha sonora da bossa nova, acompanhamos as
desilusões e os desencontros enfrentados pela moça e por um
dedicado estudante universitário, que também trabalha com afinco.
Ambos precisam vencer a insensibilidade...e até a falta de caráter de
muitos dos que os cercam no dia-a-dia.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Próximo Verão
No gênero drama familiar, romântico, recomendamos “O Próximo
Verão” (L’été prochain) por ser um belo filme (sensível, pleno de
ternura e afeto), sobre o amor que constrói uma família, apesar das
dificuldades e dos sofrimentos da vida.
A história mostra encontros e desencontros, com personagens reais,
revelando suas fraquezas, suas angústias e indecisões. E a força
vitoriosa das relações familiares!
Destaques: direção, interpretação, roteiro e trilha sonora.
“Há dias que são abençoados pelos deuses.”
(Tive o privilégio de assistir ao filme no cinema; em exibição, no
entanto, que não apresentou créditos iniciais nem créditos finais! Até
o momento, não conseguimos identificar o diretor. Esperamos que a
divulgação de nosso comentário resulte no recebimento das
informações que não temos, inclusive porque não encontramos
versão em vídeo.)
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Qualquer Preço
Realizado com muita seriedade, “A qualquer preço” (A civil action EUA, 1999 – 115’), de Steven Zaillian, é uma história verídica.
Destaca-se o intérprete principal - John Travolta - e a competência
dos coadjuvantes: Robert Duvall, William Macy e Kathleen Quinlan.
O roteiro, escrito pelo diretor, tem como tema: na década de 80, o
advogado Jan Schlitmann decide, ousadamente, iniciar uma batalha
judicial representando 8 (oito) famílias da pequena cidade de
Woburn, Massachusetts, contra duas das maiores corporações dos
EUA.
As famílias acusavam as empresas de contaminação da água potável
da cidade, com resíduos químicos, provocando a morte de seus filhos
por leucemia e causando outros problemas sérios de saúde.
Assunto atualíssimo; filme conscientizador, ilustrativo, informativo e
realista; comovente, sobretudo, ao constatarmos o desamparo, a
desproteção dos cidadãos (crianças, jovens e adultos).
Theresa Catharina de Góes Campos
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Quando o Amor Acontece
Para todas as idades, "Quando o amor acontece" (Hope Floats- EUA,
1998- de Forest Whitaker- 113 min.) não oferece apenas
romantismo, pois trata de problemas de nossa realidade diária, na
família e no contexto social, quando enfrentamos perdas e mágoas
afetivas (às vezes, inevitáveis). Nas palavras do diretor, é sobre
"tentar resgatar a esperança na sua vida e encontrar a beleza dentro
de si".
Com: Sandra Bullock, Harry Connick Jr., Gena Rowlands, Michael
Paré, Kathy Najimi.
Rodado, em sua maior parte, em Smithville, uma pequena cidade do
Texas, o filme tem belas cenas externas, emoldurando as emoções
dos personagens. As necessidades familiares são o destaque, com
ênfase na reconstrução existencial, quando as tristezas se acumulam.
"Dançar é uma conversa entre duas pessoas".
Obs. Assisti ao filme no cinema, mas pode ser encontrado em vídeo
(Abril Vídeo/Fox).
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Que É Isso Companheiro?
Foi o filme escolhido pelo nosso Ministério da Cultura para
representar o cinema brasileiro na competição do Oscar - 1998.
Dirigido por Bruno Barreto e com 112 minutos de duração, dramatiza
a luta de jovens militantes de esquerda contra o regime militar
instaurado no Brasil em 1964.
O enredo tem como assunto principal o sequestro do embaixador
americano por aqueles guerrilheiros, dispostos a tudo arriscar e
fazer.
Elenco: Alan Arkin, Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Cláudia Abreu,
Luiz Fernando Guimarães, Nelson Dantas, Matheus Nachtergaele,
Fernanda Montenegro,Selton Mello, Eduardo Moskovis, Milton
Gonçalves, Othon Bastos, Antônio Pedro.
Baseia-se no livro homônimo de Fernando Gabeira, um dos
integrantes do grupo de guerrilheiros.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Rapsódia Em Agosto
O tema de “Rapsódia em Agosto” (Rhapsody in August -Japão, 1991 98 min.), do mestre Akira Kurosawa, é a lembrança que os
sobreviventes não podem nem querem esquecer: o lançamento,
pelos Estados Unidos, da bomba atômica em Nagasaki, às ll.02 h de 9
de agosto de 1945.
Com: Richard Gere e Sachiko Murase.
Avó que perdeu o marido professor, junto a seus alunos, naquele dia
trágico, transmite aos netos suas memórias. Ela faz com que os
jovens também percebam o horror da guerra e dos “valores”
materiais quando predominam na sociedade, com eles arrastando,
escondendo ou destruindo, princípios fundamentais.
Richard Gere interpreta o sobrinho americano que, somente ao
visitá-la, informa-se em profundidade sobre aquele momento
injustificado da história norte-americana, ao final da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945).
Theresa Catharina de Góes Campos
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Ray
“Ray” (Ray - de Taylor Hackford - EUA, 2004 - 153 min.) é uma
cinebiografia inserida na realidade socioeconômica dos EUA, que
inclui a miséria e o racismo dificultando, desde a infância, a vida da
população negra, inclusive dos mais talentosos. Uma história contada
com realismo e sinceridade.
“As pressões do mundo, que nos fazem sentir pequenos.”
Com Jamie Foxx em interpretação extraordinária, no elenco estão,
entre outros atores talentosos: Kerry Washington, Regina King e
Clifton Powell.
Destaco, também: a produção, direção, fotografia, trilha sonora (“Hit
the Road Jack”, “Georgia on My Mind” e outros clássicos), pesquisa,
reconstituição de época, direção de arte, figurinos e o roteiro; a
apresentação dos créditos iniciais e dos créditos finais; a bela cena,
lírica e poética do pequeno e deslumbrante beija-flor...
Músico inventivo, a Ray Charles se atribui a criação de um gênero, o
soul, de enorme popularidade entre negros e brancos - uma
integração racial por meio do ritmo e da arte, “uma proeza
considerável nos EUA conservadores dos anos 50, quando o cantor
despontou. Além disso, marcou também a história do rhythm &
blues, do rock, do jazz e do country. Sua energia vital, em boa parte
responsável pelo carisma que incendiava suas apresentações, o
diferenciava de outros talentos da mesma geração.” (Sérgio Rizzo)
Em Albany, uma cidade pobre do estado da Georgia, nasceu Ray
Charles em 1930, tendo aos 7 anos que enfrentar o drama da
cegueira. Nessa época, perdeu seu companheiro de brincadeiras, o
irmão mais novo, afogado por acidente numa tina com água.
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“Não vou desistir de você. (...) Você é cego mas não é idiota. Não
deixe que tratem você como aleijado.”
A dedicação da mãe, que sozinha sustentava a família, também se
manifestava quando insistia em sua independência como ser
humano, apesar da cegueira. Mas a presença materna não pôde
incentivá-lo por muito tempo. Ray ficou órfão logo após ter
começado a frequentar a escola. Sua rotina seria enfrentar a solidão
da pele e da cegueira. E a covardia dos que se sentem mais fortes,
superiores.
“Sou cego, e não, idiota.”
No teclado de um piano encontrou o seu dom artístico. Tornou-se
uma celebridade mundial da música ao unir, de forma pioneira, o jazz
ao country e ao gospel, gerando um estilo próprio, inimitável.
Entretanto, eram inúmeras as dificuldades que enfrentava no dia-adia, até para receber o pagamento negociado por suas apresentações
artísticas.
O sucesso veio concomitante aos obstáculos: explorado e
discriminado, vítima de preconceitos, maldades e humilhações,
inclusive por parte de negros à sua volta, começa a se expressar
contra a segregação racial nas casas noturnas que o lançaram como
artista. E sofre as consequências, como o cancelamento de contratos
e turnês, e os prejuízos financeiros. Ao mesmo tempo, sua vida
pessoal e profissional é marcada pelo vício da heroína.
“Ray” recebeu seis indicações ao Oscar, entre as quais de Melhor
Filme, Melhor Diretor e Melhor Ator. Documentando a vida e a obra
do músico genial, assim como a sua relação com as gravadoras,
também registrou a luta desigual contra a desonestidade e o
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desrespeito à sua pessoa. Seu desespero com a conscientização de
que ele estava se tornando, pelo vício, um aleijado.
Sua mãe costumava alertar:
“Atrás do mentiroso vem o ladrão.”
O filme relata, ainda, situações de corrupção moral, cenas explícitas
de uso de drogas. Sem omitir, igualmente, a volúpia de Ray Charles
que, mesmo casado com Della Bea, e com filhos, se relacionou extramaritalmente com muitas mulheres.
Sobre a heroína, a esposa lhe advertia:
“Isso é veneno. Não se experimenta veneno.”
Já em sua primeira gravidez, Della Bea descobriu que o marido estava
viciado em heroína. Ficou sabendo, também, de suas infidelidades
constantes.
Somente quando Ray foi ameaçado de prisão, ele decidiu se internar
em clínica de reabilitação. Após o doloroso tratamento, viveu sem
usar heroína por mais de quarenta anos. Além de atuar contra a
segregação racial, ajudou financeiramente várias universidades e
deficientes cegos e surdos.
Um momento histórico: em sessão solene, o governo da Georgia
pede desculpas a Ray Charles por tê-lo proibido de tocar no estado e
declara a música “Georgia on my mind “como hino oficial da Georgia.
Na cerimônia, Della Bea (a quem os produtores do filme, nos créditos
finais, agradecem a cooperação) e Ray Charles Robinson (1930-2004)
demonstram estar conscientes do significado da cerimônia para ele,
reconhecido como vitorioso e admirado por seu talento e a sua
criatividade.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo, 13 de fevereiro de 2005
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A Razão do Meu Afeto
Drama contemporâneo narrado em linguagem também humorística,
“A Razão do Meu Afeto” (The Object of My Affection - EUA, 1998- de
Nicholas Hytner111 min.) é um filme para adultos, abordando
relações sexuais hetero e homossexuais num contexto urbano. As
circunstâncias têm características aparentemente banais, no entanto,
as questões suscitadas merecem reflexão profunda, por suas
implicações individuais e sociais. As decisões afetam o cotidiano de
pessoas diferentes que, às vezes, precisam se conhecer melhor,
juntamente com a sua atitude de compreender o próximo.
Afinal, “Que tipo de amor sustenta um relacionamento permanente?
Até onde a relação depende da paixão sexual? Já que a maioria dos
casamentos bem sucedidos amadurecem numa intensa amizade
romântica, é possível construir um casamento sem fundamentos
sexuais? Só a amizade não basta?” pergunta o diretor.
Jennifer Aniston (de “Nosso Tipo de Mulher”, “Encontro com o
Destino” e “Paixão de Ocasião”) interpreta Nina, uma mulher
profissional que conduz sua vida por padrões atuais de
independência. Paul Rudd (de “Romeo + Juliet” e “As Patricinhas de
Beverly Hills”) é George, um dos personagens gays. Alan Alda (de
“Crimes e Pecados” e “Todos dizem eu te amo”) faz o agente literário
de sucesso, sempre envolvido com celebridades.
Amor, amizade, sexo; maternidade e paternidade; casamento...são
os temas do filme, cujo roteiro se desenvolve de forma agradável,
apesar dos conflitos pessoais.
Embora muitos obstáculos do passado aos relacionamentos afetivos
tenham sido derrubados nos dias de hoje, chamados de nãopreconceituosos, ainda restou a dificuldade maior dos sentimentos
não-correspondidos.
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O Resgate Do Soldado Ryan
O diretor Steven Spielberg registrou, com “O Resgate do Soldado
Ryan” (Saving Private Ryan - EUA, 1998 - 168 min.), o retrato cruel de
toda guerra: vidas perdidas, mutilações, ferimentos graves... e um
sofrimento imenso, indescritível, de militares e civis, sejam
desconhecidos ou familiares.
No elenco: Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Matt Damon,
Giovanni Ribisi, Ted Danson, Dennis Farina.
Drama de ação sobre o Desembarque Aliado na Normandia, em seis
de junho de 1944 e a semana que se segue, o filme tem vinte e cinco
minutos iniciais de cenas onde o horror do conflito é apresentado
com precisão histórica e, portanto, absolutamente chocante.
Lembrei-me, assistindo àquela tragédia da Segunda Guerra Mundial,
das palavras do escritor e aviador francês Antoine de Saint-Exupéry
(que não voltou de sua missão de reconhecimento, em julho do
mesmo ano): “A guerra não é uma aventura. É uma doença. Um tifo.”
O grande mérito dessa obra está, não somente na produção, direção,
interpretação, reconstituição militar, fotografia, mas em sua
capacidade de levantar questionamentos sobre o absurdo das
guerras, quando há momentos em que os princípios fundamentais
sobre a dignidade e o respeito à vida humana são colocados de lado.
A trilha sonora contribui para o clima de desespero individual e
coletivo. O personagem de Tom Hanks, o oficial responsável por
conduzir a busca de um soldado desaparecido, chega a dizer: “A cada
morte me sinto mais longe do retorno à minha família”. Os membros
de seu pelotão sabem que estão procurando por um colega cujos três
irmãos morreram em ação; mesmo assim, questionam sobre os riscos
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que estão enfrentando e sobre o porquê de uma missão para salvar
uma vida, arriscando outras.
A linguagem chula, a irritação no convívio caracterizam a ausência de
romantismo, os temores mesclados à bravura e aos sentimentos de
grupo, de companheirismo e amizade.
Mostrando a guerra com autenticidade, Spielberg fez um clamor pela
paz.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Riff-Raff
Drama contemporâneo sobre imigrantes, trabalhadores e seus
relacionamentos pessoais, afetivos e profissionais, “Riff-Raff” (GrãBretanha, 1991) mostra a conhecida preocupação social do diretor
Ken Loach, focalizando tipos humanos com sua visão realista.
Robert Carlyle, Georg Moss e Emer McCourt lideram o elenco,
atuando com eficiência.
Para contrabalançar cenas em que pessimismo e até preconceitos
raciais e sócioeconômicos se manifestam, há também momentos de
solidariedade e conscientização.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Risco Duplo
Drama familiar e história policial, com ação, violência e suspense do início
aos minutos finais, “Risco Duplo” (Double Jeopardy - EUA, de 1999 - de
Bruce Beresford) é protagonizado por Ashley Judd e Tommy Lee Jones.
A fotografia (lente anamórfica) de qualidade já nos dá uma bonita
apresentação dos créditos iniciais, introduzindo o filme, que aborda temas
como: a ambição desmedida pelo dinheiro; trama de julgamento e prisão;
traição e mentira; a tragédia da condenação do inocente; mas, sobretudo, a
força e constância do amor materno, no contexto doloroso da separação
involuntária entre mãe e filho.
As locações externas na Província canadense de British Columbia (Colúmbia
Britânica, uma das 10 Províncias que formam o Canadá) - belos cenários
naturais, que incluem a cidade de Vancouver - devem ser destacadas. Assim
como a boa trilha sonora - delicada, melancólica, suavemente trágica,
acompanhando as emoções dos personagens e do público.
Outros destaques: o roteiro, com narrativa de ritmo e situações comerciais;
a maquiagem de Ashley Judd. Principal personagem feminina, nela
admiramos sua ternura, seu carinho, enfim, sua feminilidade. Inteligente,
educada e refinada; amorosa, boa esposa e mãe dedicada; em momentos
decisivos, mostrou-se ousada, astuta e corajosa, sob aparência frágil.
Transmite o desespero materno, na busca de vencer todos os obstáculos
que a separam do filho. No rosto e nas atitudes do personagem de Tommy
Lee Jones, por sua vez, encontramos desilusão, ao lado de um caráter
determinado e disciplinador.
“99% das vezes a vida não é o que esperamos.”
Trata-se de um filme emocionante, que vale mais por sua história, o seu
conteúdo, do que pela estética escolhida para narrar os acontecimentos.
Visão feminina, como em “Dormindo com o Inimigo”, ao contrário de “O
fugitivo”.
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Romance Proibido
Com emoção e o suspense dos sentimentos fortes, “Romance
Proibido” (The Playboys Irlanda-1992- 100'- de Gilles Mackinnon) é
realista...mas recebeu pinceladas mágicas do sonho, matéria-prima
da arte, capaz de redimir e salvar, em meio às frustrações e aos
sofrimentos do cotidiano.
Diante dos preconceitos, face à dureza dos corações empedernidos,
só existe um caminho: a coragem de viver o amor que se sente
irresistível, desvendando novas opções.
No elenco: Robin Wright, Aidan Quinn, Albert Finney
Destaques: os temas abordados, a direção, interpretação e
fotografia.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Romuald e Juliette
Comédia dramática inteligente e sensível, “Romuald e Juliette”
(RomualdtJuliette -França, 1992 -112') é uma produção francesa,
dirigida por Coline Serreau, que nos raz rir, nos emociona e nos
transmite valores humanos essenciais. Observando as reações dos
personagens principais - de níveis sócioeconômicos contrastantespodemos também refletir sobre a sociedade em que vivemos; os
anti-valores no mundo dos negócios; as relações familiares e afetivas.
Destaque para a direção e a interpretação de DanielAuteile Firmine
Richard, nos papéis principais (um executivo com problemas
familiares e profissionaiseuma imigrante negra que trabalha na
limpeza de sua empresa).
Filmeparaservistomaisdeumavez!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Ronin
O título - “Ronin”- (EUA, 1997 -122’ - de John Frankenheimer) evoca o
feudalismo japonês e os samurais que são desonrados com a morte
de seus senhores, ficando condenados a vagar, procurando realizar
trabalhos mercenários.
Com muita violência, o roteiro tem como ponto de partida a posse de
uma determinada mala, de conteúdo misterioso. Aliás, o suspense da
história está na ambiguidade dos personagens, das situações e da
identidade dos chefes da missão.
A presença de Robert De Niro e Jean Reno valorizam o filme, no qual
“nada é o que parece ser”. Destaca-se a bela fotografia de algumas
cenas externas, assim como, a exibição de patinação no gelo, o que
agrada aos que apreciam qualidades estéticas.
Theresa Catharina de Góes Campos

471

Theresa Catharina de Góes Campos

Rugrats - O Filme - Os Anjinhos
História encantadora para todas as idades, desde que apreciem
desenho animado, “Rugrats - o Filme - Os Anjinhos” (The Rugrats,
EUA, 1999 - de Igor Kovalyov e Norton Virgien - 80') tem como ponto
de partida a aventura e o drama que representa a chegada de um
bebê à família. A criança que está alvoroçando o ambiente é Dylan
(Dil) Pickles, que chega perturbando o ambiente e os planos do irmão
Tommy e seus amigos, meninos divertidos e com ideias próprias com
relação a seus pais e à sociedade.
Na verdade, as mudanças ocorrem para todos, adultos e jovens, pois
o novo bebê não poderia ser mais exigente, apressado ou egoísta,
exigindo paciência e compreensão. Os pais, Stu e Didi, esforçam-se
ao máximo para superar as dificuldades desses tempos. As crianças,
porém, acham que toda essa atenção manifestada ao recém-chegado
precisa acabar...e decidem levar o bebê de volta ao hospital.
Uma aula de psicologia e realidade sobre as relações afetivas na
família, entre amigos e na sociedade, ressaltando-se as
características comportamentais de crianças, adultos; e alguns
profissionais da mídia sensacionalista (aquela imprensa apressada,
insensível, ávida para inventar...)
Destaques: humor, realismo de personagens e situações; amor entre
pais, filhos e avós; a amizade, o apego aos animais domésticos como
o cachorro de estimação.
Inspirado em série televisiva homônima, é um filme criativo, original,
com efeitos especiais de computação e qualidade de forma e
conteúdo.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Salada Russa Em Paris
(Okno V Parizh - França/Rússia, 1993 - 97 min. - de Youri Mamine)
Entretenimento com lirismo, música, poesia...” Salada Russa em
Paris” magicamente nos conduz por caminhos reais e surrealistas(!).
É fantasia crítica, inteligente, criativa, a caricaturar contextos
políticos e culturais.
A “janela” entre dois países mostra-se como um convite à
convivência enriquecedora entre povos de visão/vivência
diferentes... mas tão semelhantes em sua humanidade. Por que os
“muros”, por quê?!
Destaque para: roteiro, fotografia, trilha sonora, coreografia.
No elenco: Agnés Soral, Serguéi Dontsov.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Sanguinaires – A Ilha do Fim do Milênio
(Les Sanguinaires – França, 1998 – 68 min.
Dirigido e co-escrito por Laurent Cantet, “Sanguinaires – A Ilha do Fim
do Milênio” (Les Sanguinaires – França, 1998 – 68 min. – cor – 35 mm
–dolby) se destaca pelo roteiro (Gilles Marchand foi o co-roteirista),
por seu tema e seus personagens, locações externas na Córsega
(belas paisagens) e sua fotografia (de Pierre Milon). Outros destaques
do filme, que integra a série “2000 visto por...”: produção, direção,
interpretação, apresentação dos créditos iniciais.
Lembramos que aquela proposta cinematográfica reuniu dez jovens
cineastas de diferentes países que, com total liberdade e baixo
orçamento, produziram obras sobre o dia 31 de dezembro de 1999.
Os principais nomes do elenco são: Frédéric Pierrot (François),
Catherine Baugué (Catherine), Djallil Lespert (Stéphane), Marc Adjadj,
Nathalie Bensard e Vincent Simonelli.
Drama existencialista contemporâneo, a ser apreciado por
adolescentes e adultos, tem uma trama de suspense psicológico que
envolve um grupo de crianças e jovens, levados por seus pais a uma
ilha afastada com o objetivo explícito das famílias fugirem da
agitação de Paris, poucos dias antes do ano 2000.
Em 7 de dezembro de 1999, François constata que “Todos querem ir
para Nova York”. Ele propõe aos amigos uma viagem diferente, para
a qual sairiam no dia de Natal, ficando todos os preparativos sob a
sua responsabilidade.
“Encontrei o Paraíso – só paz e ar puro – sem estresse, sem coisas
extraordinárias, sem TV nem rádio, nem contagem regressiva, nem
fogos de artifício.”
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Na ilha onde vão se isolar voluntariamente, não há telefone nem
computador - e a combinação com François foi que as comodidades
tecnológicas não seriam trazidas nem usadas pelos amigos.
Quando chega o jovem vigia, Stéphane, com cinco horas de atraso,
para abrir as portas do local onde se instalariam, todos já se
mostravam apreensivos.
“Não há calefação! Ele não disse? Em geral, as pessoas vêm no
verão.”
Enquanto os adultos aparentemente desejam escapar dos ruídos e
problemas urbanos, os jovens, pelo contrário, desde o início se
mostram entediados, pois gostariam de participar da agitação
própria da época festiva...As crianças, todavia, estão bem à vontade,
se comunicando sem dificuldade com o rapaz desconhecido.
Vivendo situações para as quais, talvez, não estivessem na verdade
preparados, os adultos divergem quanto às regras sociais a serem
observadas naquela circunstância de intimidade forçada. Tentando
impor a sua vontade, François discute muitas vezes e se indispõe com
os companheiros de feriado.
“(...) perde-se em suas idiossincrasias e se afasta de todos.” (Christian
Petermann)
Catherine, sua mulher, reage às suas demonstrações de ciúme com
relação ao vigia local.
A história de “Sanguinaires – A Ilha do Fim do Milênio “demonstra
que existe uma realidade estressante, dentro ou longe das cidades - o
estresse permanente, criado/renovado/alimentado sem trégua pelas
relações humanas.
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Mesmo sem os relógios que Catherine recolheu, o grupo se alegra
com a visão longínqua dos fogos de artifício da cidade mais próxima,
anunciando com luzes coloridas e ruídos que o Ano Novo chegou.
Festejam de imediato, se abraçam e se beijam carinhosamente.
Mas onde estariam François, Catherine e seu filho Bruno? E o burro
que Stéphane procurou, tão preocupado - o que acontecera, de fato,
com o animal? François estaria sofrendo por estar deprimido, além
de atormentado pelo ciúme da esposa e até por não estar liderando
– como gostaria – o grupo de amigos para os quais preparou uma
viagem tão especial?
Perguntas por demais pungentes, que o filme tem o mérito de
levantar...embora não se curve (acertadamente) a qualquer
obrigação de respondê-las.
Theresa Catharina de Góes Campos

476

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

O Santo
Dirigido por Phillip Noyce, o protagonista de “O Santo” (The Saint EUA, 1997 - 116 min.) assume várias faces e muitos disfarces, bem
interpretados por Val Kilmer, o herói anti-herói, ambicioso,
determinado a roubar para enriquecer, mesmo que deva enfrentar
inúmeros obstáculos. Ação, suspense,violência.
Em seu caminho, há também uma heroína (interpretada por
Elizabeth Shue) decidida a defender a ciência e a sua escolha
sentimental.
Destaque para o personagem feminino principal.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Os Santos Inocentes
No gênero drama familiar, social e contemporâneo, “Os Santos
Inocentes” (Los Santos Inocentes - de Mario Camus - Espanha, 1987)
denuncia as injustiças cometidas por grandes proprietários rurais. As
vítimas dessa crueldade que se manifesta no dia-a-dia, nas atividades
e nos trabalhos das pessoas humildes e desamparadas que servem
lealmente aos poderosos, não têm como se defender.
As tragédias se sucedem num ambiente de omissão e de
insensibilidade.
E as dores são sofridas numa grande, dolorosa solidão.
Destaque para: a direção, a interpretação e o roteiro, que revela as
consequências da alienação.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Se Todos os Homens do Mundo
(Si Tous Les Gars du Monde)
Ano de realização: 1955 País: França Duração: 1:47 min.
Diretor: CHRISTIAN-JAQUE
Script: Jacques RÉMY
Adaptação e diálogos: Henri-Georges CLOUZOT et CHRISTIAN-JAQUE
Diretor de photografia: Armand THlRARD
Música: Georges Van PARYS
Produção: Films Ariane, Cinetel, Filmsonor
Formato: Preto e Branco
Em uma co-produção franco-italiana de 1955, a aventura de
solidariedade
“Se todos os homens do mundo” (Si tous les gars du monde/If all the
guys in the world - de Christian-Jacque, 110 min. - em preto e branco)
agrada ao público e aos críticos especializados, por suas qualidades
de forma (produção, direção, interpretação, roteiro, fotografia,
montagem) e conteúdo.
Drama de ação, suspense e conflitos humanos.O diretor também foi
o co-autor do roteiro, interpretado com autenticidade por elenco
protagonizado por Jean-Louis Trintignant, André Valmy (o Capitão),
Jean Gaven (Joos) e Hélène Perdrière.Na filmografia de ChristianJacque, estão:Un Revenant (1946); Carmen (1946); Fanfan la Tulipe
(1952); Nathalie (1957); La Tulipe Noire (1964), Le Gentleman de
Cocody (1965); Dead Run (1969); e La vie parisienne (1977).” Se
todos os Homens do Mundo” constitui um exemplo de película de
mentalidade humanista, com um tema que representa, por si
mesmo, uma unidade didática, estimulante e inspiradora para a
juventude.
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Adoecem os tripulantes de um pequeno barco pesqueiro. Somente
um soro obtido no Instituto Pasteur poderia salvá-los. Através de um
circuito de radioamadores, mobilizam-se algumas pessoas que, aos
poucos, vão ampliando o âmbito de ação.
Apenas um dos tripulantes, o único que não provara o alimento
envenenado, continua de pé. Era justamente o elemento desprezado
pelos demais e que, afinal, se atira nas águas geladas do Mar do
Norte para recolher a vacina...
A simplicidade, o realismo e o suspense imprimem intensidade
dramática ao filme, ao mesmo tempo que por ele perpassa um
grande sopro de solidariedade humana. Indivíduos de diferentes
nacionalidades, importantes companhias de aviação, um jovem
radioamador de Paris, um cego de guerra em Berlim, civis e militares,
homens e mulheres, todos se movimentam a fim de salvar um
punhado de vidas humanas - e o conseguem, após denodados
esforços.
Efeitos especiais dão-lhe um tom de documentário elaborado,
repleto de indícios sugestivos, realçados por uma simbologia eficaz.
Quantas lições para os adolescentes, que despertam para os
problemas mundiais!
“Se Todos os Homens do Mundo” focaliza o heroísmo anônimo,
apagado, demonstrando o que poderia ser o panorama mundial, se
houvesse um pouco mais de boa vontade entre os homens.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Seabiscuit Alma De Herói
Indicado para melhor filme, fotografia, edição e roteiro adaptado,
“Seabiscuit – Alma de Herói “, apesar de todas as suas qualidades de forma
e conteúdo, perdeu o Oscar nessas categorias não somente para “O Senhor
dos Anéis – O Retorno do Rei “. A fotografia de “Mestre dos Mares – O Lado
Mais Distante do mundo”, de Peter Weir, vencedora igualmente na
categoria edição de som, foi premiada.
Na década de 30, o povo americano sofre com a queda da Bolsa e, em plena
depressão econômica, o fantasma do desemprego se materializa e
multiplica, provocando tragédias nas famílias, como a separação de seus
membros, que se vêem obrigados a buscar, em outras cidades, a
sobrevivência. Desde o início, “Seabiscuit – Alma de Herói” (Seabiscuit EUA, 2003 – de Gary Ross – 140 min.) nos comove pelo impacto da situação
na vida de pessoas comuns, com enredo inserido na história americana,
narrado com realismo e sensibilidade.
Inspirado em fatos e acontecimentos, essa história real tem personagens
muito bem interpretados por seu elenco, destacando-se o trabalho
eficiente de Tobey Maguire, Jeff Bridges e Chris Cooper. O filme mostra as
vitórias de um cavalo especial... e a sua importância na vida de três pessoas,
que enfrentaram inúmeros obstáculos, numa batalha diária de superação e
aperfeiçoamento.
Outros destaques: produção, direção, fotografia, trilha sonora, montagem,
reprodução de época, direção de arte, figurinos, maquiagem, locações
externas.
“Seabiscuit - Alma de herói “oferece ao público um drama emocionante em
clima de aventura, ação espetacular e suspense; e, apesar de algumas cenas
de violência (daí o filme ter a recomendação de faixa etária para 14 anos),
deixa recordações sobre o amor e a amizade como sentimentos capazes de
vencer todas as adversidades.

Theresa Catharina de Góes Campos
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Segredo de Sangue
(Hush - EUA, 1998 - 88 min.)
Dirigido por Jonathan Darby, é, no gênero SUSPENSE/ROMÂNTICO,
um filme de qualidade, valorizado, sobretudo, pela interpretação das
duas protagonistas - Jessica Lange e Gwyneth Paltrow.
Com situações familiares verossímeis - e personagens também
realistas - o drama evolui, com os momentos de perigo agravados por
mentiras e tramas emocionais. Acompanhando os diálogos, sentindo
o peso das atitudes de uma mãe possessiva, o público logo se
identifica com as dificuldades enfrentadas pelo jovem casal, cuja
única defesa está no amor que fundamenta sua união. Afinal, a
verdade que liberta não é tão fácil de ser conhecida. Mas de sua
revelação depende o futuro.
Destaque para: Jessica Lange (já premiada duas vezes com o Oscar);
direção, roteiro, fotografia e trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Segredos e Mentiras
No gênero drama existencial contemporâneo, “Segredos e Mentiras”
(Secrets & Lies - Inglaterra - 1995), de Mike Leigh, bem mereceu a
cobiçada Palma de Ouro em Cannes (Melhor Filme e Atriz), assim
como o Globo de Ouro de Melhor Atriz, para a protagonista Brenda
Blethyn. Aliás, foram cinco indicações ao Oscar 1996 (atriz, atriz
coadjuvante, direção, filme e roteiro original).
Outros destaques: produção, fotografia e trilha sonora.
A história soube registrar, com realismo e nível excelente de direção
e elenco (não só a protagonista premiada, como Marianne JeanBaptiste e Timothy Spall), os problemas que todas (ou quase todas)
as famílias enfrentam...ao tentarem, sem êxito e com muito
sofrimento, “esconder a verdade “.
Tais segredos, mais dia menos dia, ficam visíveis; e se tivermos
coragem e amor, essas energias positivas poderão nos libertar dos
preconceitos que nos impedem de crescer como pessoas.
Nós nos subestimamos, quando esquecemos a força avassaladora
dos sentimentos que vencem obstáculos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Seis Dias, Sete Noites
Aventura romântica, humor, ação: “Seis Dias, Sete Noites” (Six days
seven nights - EUA, 1998 - 101 min. - de Ivan Reitman) é uma obra
que diverte o público, ao mesmo tempo que mostra belas paisagens
da Ilha Kauai, no Havaí...cenários e obstáculos na história maliciosa,
sensual sobre relacionamentos pessoais.
Harrison Ford e Anne Heche mostram a sua eficiência nos momentos
cômicos, assim como nas cenas de romance e discussão.
Algumas situações são triviais; contudo, a temática sobre as
diferenças como fatores de companheirismo e complementação
agrada bastante à platéia, além de ser verossímil, com o seu
potencial de levar a uma tolerância positiva na convivência diária.
Vale a pena, também, compreender as dificuldades para a
identificação do sentimento do amor - uma busca que exige reflexão
crítica.
Destaque para: a fotografia, trilha sonora; produção, direção; e a
escolha das locações.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Sempre Amigos
Uma criança inteligente que sofre de doença degenerativa é o
personagem principal de Sempre Amigos (The Mighty - EUA, 1997 100' - de Peter Chelsom).
Sharon Stone interpreta com emoção e sensibilidade a sua mãe,
abandonada pelo pai de seu filho, logo após o nascimento do
menino, quando o médico informou sobre a deficiência.
Estão no elenco, também: Elden Hansen, Kieran Culkin, Gwena
Rowlands e Dean Stanton.
Rodado nas cidades de Toronto (Canadá) e Kentucky e Cincinnati
(EUA), o roteiro do filme baseou-se no livro “Freak the Mighty”, de
Rodman Philbrick, lançado em 1996 e vencedor de vários prêmios.
Kevin tem a Síndrome de Morquio (o crescimento pára, aos seis anos
de idade), entretanto, o garoto enfrenta as dificuldades com muita
criatividade, como se fosse um Cavaleiro do Rei Artur da Távola
Redonda, dedicado a defender e socorrer os mais fracos, agir com
fidalguia e coragem.
Desenvolveu senso crítico aguçado, humor cativante.Ele faz uma
sociedade com o musculoso Max Kane, que vive com os avós e, na
escola, é ridicularizado pelos colegas devido às suas dificuldades de
aprendizado. Assim, os dois se ajudam mutuamente, enriquecendo
suas experiências com alegria e solidariedade. Seus familiares se
aproximam, partilhando momentos festivos.
Destaque para a linguagem utilizada: ao mesmo tempo realista e
mágica; a produção, direção, interpretação; o roteiro; a fotografia; e
a trilha sonora.
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O Sétimo Selo
(Det Sjunde Inseglet - Suécia, 1956 - 100 min.)
Filme sueco, de 1956, dirigido por Ingmar Bergman; drama
existencial, tem um belo “formato” medieval... para falar de temas
universais no tempo e no espaço. Com Max Von Sydow e Gunnar
Bjömstrand.
A presença visível da morte como personagem “inconveniente”, a
desafiar, com a sua segurança, quem gostaria de continuar a viver,
com a determinação de mudar o seu destino pessoal.
A alegria viva, simples, dos que se amam; momentos poéticos, quase
angelicais. A visão do sobrenatural!
Destaque para as perguntas dos diálogos: a produção, direção,
fotografia; e para o roteiro criativo.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Sexto Sentido
Drama de suspense e terror, com ação e romantismo, “O Sexto Sentido”
(The Sixth Sense - EUA, 1999 - 115 min. - de M. Night Shyamalan) tem um
roteiro muito inteligente, que conduz o público em busca da chave dos
mistérios, mergulha-o de forma envolvente na trama de emoções e
sofrimentos, sem lhe revelar, antes dos instantes finais, o que o enredo
contém de mais secreto.
Se refletirmos depois sobre como transcorreu a narrativa, ficaremos
bastante surpresos com a nossa “quase cegueira”, pois o maior segredo, na
verdade, estava claramente visível...
Haley Joel Osment (numa interpretação surpreendente para um papel tão
difícil), Bruce Willis e Toni Collette encabeçam o elenco dessa história sobre
fenômenos paranormais, segundo os princípios doutrinários do espiritismo.
“Todo dom é uma bênção.”
Há poucas e breves cenas românticas.
Os sustos e o clima do filme - grande sucesso de bilheteria - podem
perturbar crianças, adolescentes e até mesmo adultos impressionáveis.
Garoto de nove anos vive aterrorizado porque vê, a todo momento,
pessoas mortas, ouve, conversa e toca em fantasmas. Sua vida em casa, na
escola e nas atividades sociais tem características de comportamento que
lhe causam vários problemas. A mãe mostra-se afetuosa, carinhosa, mas
também enfrenta as dificuldades da separação do marido e da necessidade
de trabalhar em dois empregos.
Sem amigos, o personagem Cole Sear encontra no psicólogo Malcolm
Crowe o seu protetor e companheiro inseparável, compreensivo e paciente
o suficiente para entender os seus traumas. E lhe dar um acompanhamento
paternal.

Theresa Catharina de Góes Campos
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Shakespeare Apaixonado
Autor de clássicos (tragédias e comédias) admirados mundialmente,
em “Shakespeare Apaixonado” (Shakespeare in Love - EUA, 1998 123' de John Madden) o escritor protagoniza uma história romântica,
levando o público a vivenciar o século XVI segundo os costumes e
valores cultuados em Londres. O drama do artista com problemas de
inspiração; os preconceitos da época; as dificuldades financeiras do
teatro...são temas narrados com humor irreverente, leveza, malícia e
sensualidade. O amor surge como solução de vida, criatividade,
entusiasmo, embora esteja fora dos padrões, das conveniências, dos
interesses que tudo parecem dominar.
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro, direção de arte,
reconstituição de época, fotografia, trilha sonora; figurinos, adereços
e maquiagem.
No elenco, brilham: Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Judi Dench e
Geoffrey Rush.
Filme com 13 indicações para o Oscar, e vencedor de três Prêmios
Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme e Melhor Atriz (Gwyneth
Paltrow).
Theresa Catharina de Góes Campos
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Shine - Brilhante
História verídica pungente, humana, sensível, SHINE - BRILHANTE
(Shine - Austrália, 1996 - 105 min) relata o drama e a reabilitação
para o convívio em sociedade do pianista australiano David Helfgott
(atualmente concertista de sucesso), interpretado na tela com
brilhantismo por Geoffrey Rush (Oscar de melhor ator por esse
papel).
Dirigido por Scott Hicks, desde a apresentação dos créditos principais
e as suas cenas iniciais, o filme nos encanta e comove. Impossível não
repetir uma obra com tal profundidade, que aborda as relações
familiares e sociais, além de oferecer um testemunho romântico.
SHINE - BRILHANTE não trata apenas de arte, mas de lições de vida!
Destaque para: direção, interpretação, roteiro, fotografia e trilha
sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Show de Truman - O Show da Vida
Com o seu “O Show de Truman - o show da vida” (The Truman Show EUA, 1998 - 103'), o diretor australiano Peter Weir nos oferece uma
obra importante em seu objetivo de mostrar a onipresença e a
onipotência dos meios de comunicação, especialmente a televisão,
com a publicidade constante e o desrespeito, não apenas à
individualidade, como à liberdade da pessoa humana. Comédia
dramática, com Jim Carrey e Ed Harris liderando o elenco, conta a
história de um homem que, desde a infância, tem sua vida
transmitida (e praticamente decidida/conduzida!) 24 horas por dia.
Uma sátira bem-vinda, inteligente nos seus diálogos e com potencial
para leituras/interpretações diversas (até mais profundas...como, por
exemplo, as relações entre criatura e seu Criador, tema também
abordado em “Blade Runner”).
Em texto de Eduardo Galeno, intitulado “O direito de sonhar”,
podemos encontrar; “As pessoas não serão dirigidas pelo automóvel,
nem serão programadas pelo computador, nem serão compradas
pelo supermercado, nem serão olhadas pelo aparelho de TV. O
aparelho de TV deixará de ser o membro mais importante da família,
e será tratado como o ferro de passar ou a máquina de lavar roupas.”
Voltando ao “Show de Truman”, o filme denuncia as mentiras
divulgadas por motivos financeiros. Apesar de tudo, sempre é
possível acordar do pesadelo para exercer o livre arbítrio.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Silêncio
O diretor Mohsen Makhmalbaf definiu “O Silêncio” (Soukut Tadjiquistão/Irã/França - 1998) como o seu “Gabbeh do som”, ao
retratar com lirismo de imagem, palavras e ruídos, o cotidiano de um
menino cego (interpretado pela garota Tahine Normatova) que
trabalha como afinador de instrumentos. A criança está atenta aos
sons da cidade barulhenta, interferindo poeticamente no silêncio.
Encantado com a “sinfonia” da vida, o menino chega sempre
atrasado ao trabalho.
Singelo, magistral, utilizando-se de não-atores, o cineasta tem um
roteiro simples de ficção-documentário que traduz (registra, recorda)
a infância como fábula. Destaque para a produção, direção,
interpretação; a fotografia; o roteiro; e a trilha sonora.
A menina, que acompanha o garoto cego em seu trajeto diário para
afinar instrumentos musicais, expressa solidariedade, amizade
contínuas, assim como manifesta uma feminilidade de
amadurecimento precoce.
O público, mais uma vez, se deixa atrair pelas cores, por todos os
sons e pelos intérpretes da visão artística de Makhmalbaf - diretor
iraniano de estética apurada, riquíssimo na observação da realidade
e utilização de símbolos e metáforas.
(Ver outros filmes iranianos, como “Gabbeh”, “O jarro”, “A maçã”,
etc.)
Theresa Catharina de Góes Campos
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Simples Como Amar
Comédia dramática urbana, contemporânea, sobre temas referentes
à convivência social e familiar de jovens com deficiência mental,
“Simples como Amar” (The other sister – EUA, 1999 –131’) é também
uma comovente história de amor, dirigida por Garry Marshall.
No elenco, destacam-se: Juliette Lewis, Giovanni Ribisi, Diane Keaton,
Tom Skerritt e Hector Elizondo.
Roteiro, direção e interpretação de qualidade.
O roteiro denuncia preconceitos e revela o potencial de
independência de pessoas com dificuldades de aprendizado,
acentuando a importância da motivação, do carinho e do incentivo
para o crescimento dos seres humanos, inclusive, e sobretudo,
daqueles que são rotulados como muito diferentes e até incapazes.
Mostra, ainda, como as atitudes e palavras de compreensão
solucionam problemas...no casamento, na sociedade e na família.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Simples Desejo
Terceiro longa-metragem do diretor Hal Hartley, “Simples Desejo”
(Simple Men -EUA, 1992 - 104 min.) é tipicamente uma obra
existencialista sobre as relações familiares e afetivas na sociedade
contemporânea. Com: Robert Burke, William Sage, Martin Donovan.
Personagens confusos, desiludidos, fogem de/e buscam novas
situações. O amor que não revelam surge como um sentimento pleno
de emoção e ansiedade que, apesar de contidas, vão se manifestar,
expressando a identidade verdadeira de cada um.
A ausência do pai, as dúvidas sobre a sua condição de criminoso; a
falta de comunicação com a mãe; o comportamento de irmãos
aparentemente separados por diferenças e indiferenças... são
elementos de um quadro humano em que as primeiras impressões
despertam uma interpretação falsa.
As reações inesperadas mantêm o clima de surpresa, cujo final pode
transmitir uma ternura melancólica, talvez difícil de ser pressentida
pelo público.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Simplesmente Irresistível
Alguns podem considerar “Simplesmente irresistível” (Simply
irresistible - EUA, 1999 - 95'- de Mark Tarlov) um filme romântico
sem grandes qualidades, quase tolo... Penso diferente: achei
encantador, agradável, enfim, uma produção que alcança o que
objetivou - falar de amor, da magia que envolve a experiência de
apaixonar-se e seus efeitos no dia-a-dia. Uma joia de comédia
dramática. Com Sarah Michelle Gellar e Sean Patrick Flanery, conta a
história de um executivo de sucesso que tenta não se apaixonar por
uma jovem, dona de pequeno restaurante. Ele acredita estar sendo
“vítima” dos poderes mágicos da moça.
Na verdade, o filme pode ser considerado uma fábula sobre o
entusiasmo de quem ama e decide fazer o melhor, com a motivação
que faltava para crescer como pessoa e profissional.
Destaque: a trilha sonora.
“Diga-lhe que, melhor que estar apaixonado, é amar.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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Simplesmente Martha (Bella Martha)
Trata-se de um filme existencial, romântico e “gastronômico”, cuja
protagonista é uma afamada chefe de cozinha. Martha é uma mulher
tímida que se dedica inteiramente a seu trabalho.
Sua vida faz uma volta de cento e oitenta graus quando sua irmã
morre num acidente e, assim, ela se vê obrigada a tomar conta da
sobrinha. Para isso, ela contará com a ajuda de um simpático
cozinheiro italiano, que fará a sua vida pessoal e profissional muito
mais agradável.
A relação entre os três personagens promete momentos de ternura e
muitas gargalhadas.
Gênero: comédia romântica,familiar,urbana e contemporânea.
Recomendável para todas as idades, pois não tem cenas apelativas.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Sobrou Para Você
Abordando temas muito atuais, de forma acessível, com
sensibilidade, romantismo e humor, “Sobrou para você” (The next
best thing - EUA, 1999- de John Schlesinger - 110 min.) é uma história
dramática sobre relacionamentos afetivos e sexuais, paternidade e
maternidade.
Abbie (Madonna) e Robert (Rupert Everett) são mostrados, nas cenas
que apresentam os créditos iniciais, como pessoas trabalhadoras e
amigas, enfrentando momentos difíceis de desilusão amorosa.
“Exigiu pouco, teve pouco.”
Ambos se lamentam por não encontrarem o companheiro certo,
apesar dos sacrifícios que aceitariam fazer.
“Rastejando por amor e afeição”...
Para os dois, continua a busca do parceiro ideal.
“Não sinto falta de ficar em segundo lugar.”
Como beber, fumar e brincar de amor não solucionam seus
problemas, tudo o que fazem de forma leviana transforma-se em
situações perigosas, inesperadas. As brincadeiras tornam-se ações
arriscadas.
“Você está muito só e nós bebemos demais.”
(...) “— Foi só uma vez!
É o suficiente para uma gravidez.”
Realista, analisando as circunstâncias sob as perspectivas diversas
dos personagens, o filme ajuda na compreensão e no debate dessa
questão fundamental para a sociedade: a formação e manutenção da
família, integrando os seus membros (sexo, personalidade, faixa
etária e características diferentes) da maneira mais respeitosa
possível.
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“Meu Deus, onde estiver, poderia arranjar alguém para mim? “
Destaques: a interpretação dos protagonistas; o roteiro que conduz a
uma reflexão crítica abrangente sobre a complexidade e a
responsabilidade das relações familiares, sociais e sentimentais; bem
como a questão das intenções de caráter efêmero em contraposição
a uma atitude séria nos relacionamentos sexuais; a importância da
comunicação entre as pessoas, mais eficiente que o recurso aos
tribunais e às legislações; as características físicas, emocionais e
profissionais do personagem - surpresa (amadurecido, objetivo,
determinado e conciliador).
Theresa Catharina de Góes Campos
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Sonho de uma Noite de Verão
Comédia dramática e romântica, uma das mais famosas peças do
teatro de Shakespeare, “Sonho de uma noite de verão” (William
Shakespeare's a Midsummer Night's Dream - EUA, 1999 - de Michael
Hoffman - 100 min.) tem beleza de forma, conteúdo e sons.
Versão ambientada no século dezenove, em cidade italiana (com
bicicletas e gramofone), os personagens humanos estão envolvidos
emocionalmente em tramas afetivas. Está próximo o casamento de
Teseu e a amazona Hipólita, quando Egeu vem se queixar da
desobediência de sua filha Hérmia, prometida a Demétrio, mas
apaixonada, e correspondida, por Lisandro. Vemos, então, como a
mulher ainda era considerada propriedade do pai e, depois de
casada, propriedade do marido. À jovem enamorada e rebelde, o pai
ameaça com a morte ou condenação à vida em um convento. Ela tem
a coragem de afirmar que tais penas lhe seriam menos difíceis de
enfrentar do que entregar sua virgindade a quem não deu o seu
amor. Helena também se mostra angustiada porque se apaixonou
por Demétrio, que sente desprezo por ela.
“Deus, como são idiotas esses mortais!”
Todo esse cenário sentimental do amor humano vai sofrer a
intervenção de uma “força superior”.
Quando Hérmia chora, Lisandro a consola dizendo que ele jamais
conheceu amor verdadeiro que tivesse um curso tranquilo.
“O amor não vê com os olhos, mas com a mente. Por isso Cupido é
alado e cego.”
Para a festa de casamento, organiza-se um concurso teatral. E um
pequeno grupo de artesãos locais se reúne para ensaiar o texto que
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vão apresentar: a história trágica do amor de Píramo e Tisbe (lenda
em que Shakespeare se inspirou para escrever a tragédia de Romeu e
Julieta).
Os jovens amantes da Antiguidade enfrentavam a oposição de suas
famílias. Para conversar, utilizavam o buraco no muro que separava
suas casas. Combinam um encontro na floresta. Tisbe chega antes de
Píramo; atacada por um leão, consegue fugir, mas deixa seu véu com
o animal. Píramo, aparecendo logo depois, não mais encontra sua
amada Tisbe, e vendo o Leão com o tecido ensanguentado, em
desespero se mata. Tisbe retorna ao local combinado, deparando-se
com o rapaz morto... Apaixonada, também se mata.
Antes de começarem a apresentação, os atores da Commedia
dell'Arte rezam, juntos, em latim, a Ave Maria. Estão unidos na
ansiedade, com uma amizade fundamentada no amor à sua arte
improvisada, em suas preocupações comuns.
Destaques: apresentação dos créditos iniciais (prólogo do filme);
produção, direção, interpretação; elenco: Kevin Kline, Michelle
Pffeiffer, Ruper Everett, Calista Flockhart, Stanley Tucci, Christian
Bale e Sophie Marceau; fotografia; efeitos especiais; trilha sonora
(árias de óperas famosas, como “Una lacrima furtiva”, “Brindisi”,
“Celeste Aída”, entre outras); execução da Orquestra Sinfônica de
Berlim; direção de arte, reconstituição de época, cenografia,
figurinos, adereços; maquiagem (principalmente a maquiagem de
rosto e corpo dos personagens mitológicos).
No mágico mundo da natureza, aparecem duendes, fadas, sátiros,
faunos, a Medusa, as duas faces de Jano (deus que deu origem ao
mês de janeiro, com dois rostos - um deles, olhando para o passado,
o ano que terminou, o outro, olhando o ano que se inicia, o hoje, o
futuro, o amanhã).
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O rei dos Duendes, Oberon, e sua esposa, a Rainha Titânia,
brigam...para depois fazer as pazes, redescobrindo a sua paixão.
Quando os casais humanos vão se recolher a seus quartos, fala-se da
“hora mágica das fadas”, com a bênção aos casais e à sua prole.
O varredor noturno das ruas da cidade - um disfarce para o duende
Puck, nos convida:
“Juntemos as mãos e seremos amigos.”
Theresa Catharina de Góes Campos
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Star Wars - Episódio I - A Ameaça Fantasma
Ficção científica que continua a saga dos personagens principais e
alguns dos temas básicos da primeira trilogia, que causou impacto no
público e na indústria, “Star Wars Episódio I - A Ameaça Fantasma”
(Star Wars Episode I - The Phantom Menace, EUA, 1999 - 136 min.),
de George Lucas, tem como intérpretes principais: Liam Neeson,
Ewan McGregor, Natalie Portman,Terence Stamp e Samuel L.
Jackson.
Ação e aventura com suspense, ritmo, humor e muitos efeitos
especiais; barulhento e com misticismo, falta-lhe, todavia, o
romantismo da série anterior.
O simpático “desajeitado” Jar Jar Brinks é um monstrinho que
termina sendo nomeado general, após algumas trapalhadas. Mesmo
depois de promovido,continua desajeitado, entretanto, acerta
errando, grita, reclama...
Observa-se uma diversidade de influências, tanto nos personagens
como nos cenários e nos artefatos de guerra. Em muitas cenas,
alguns objetos coloridos movimentam-se de modo fascinante,
atraente, saindo artisticamente da uniformidade ou da discrição de
tons e matizes do grande conjunto.
A Rainha Amidala (Natalie Portman) e seu povo enfrentam um
embargo comercial, precisando da ajuda de dois Cavaleiros Jedis
(Neeson e McGregor). Um garoto especial de apenas 9 anos, Anakin,
é encontrado por ambos, ao lutar contra os inimigos de Amidala. O
menino será o pai de Luke Skywalker, mas não sabe de seu futuro
como Senhor das Trevas.
Enquanto as condições políticas na galáctica em crise estão confusas
e difíceis, o Cavaleiro e Mestre Jedi Qui-Gon Jinn transmite as
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tradições de coragem e paciência a seu discípulo Obi-Wan Kenobi,
num ambiente espacial, terrestre e lacustre de paisagens fantásticas.
A nova história também conta com personagens conhecidos da
trilogia anterior, Guerra nas Estrelas: Yoda, R2-D2, C-3PO e Jabba the
Hutt.
Há violência e diversos monstros, desde os mais primitivos aos robôs
de alta tecnologia; explosões; tiros e mais tiros.
Amidala é uma líder articulada respeitada; estrategista inteligente,
consciente de seu cargo e de sua função. Faz-se obedecer de
imediato. A Rainha usa roupas e adereços de inspiração japonesa;
sua maquiagem também revela influências da cultura oriental
(inclusive seus penteados e adornos de cabeça). Seu look mostra-se
trágico, imponente e melancólico.
Ela é solidária e sensível. Ousada, exótica, ainda que meiga em alguns
momentos. Saudada e elogiada por sua coragem. Unida a seu povo.
Amidala e o seu coro apresentam-se com vestes bem femininas. Ela
participa das lutas com eficiência e iniciativa, atirando com pontaria.
Luta em pé de igualdade, ao lado de seus súditos, dirigentes políticos
e chefes militares. Eles parecem não ter qualquer preconceito contra
a sua liderança. Mesmo quando ela ordena que se rendam.
“Larguem as armas. Fomos derrotados nesta rodada.”
Observa-se, contudo, que as mulheres são realmente minoria. E
sobre esse fato nenhuma explicação é dada.
A tradução para o português de My Lord como Meu Lorde não me
agradou, pois o melhor seria traduzir como Meu Senhor.
Destaques: produção, efeitos especiais, fotografia, trilha sonora de
John Williams; figurinos e adereços; direção de arte e cenografia;
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iluminação. A beleza das verdes paisagens e da cidade escondida, no
fundo do lago. A coreografia e a estética do ambiente nos momentos
em que os Jedis combatem. O interessante modelo branco-pérola da
Rainha, lembrando um vestido de noiva exoticamente deslumbrante,
abrilhantando a Festa da Paz.
O filme passa rápido!
Lendo os créditos finais, comprovamos que, ao contrário de outras
áreas na atualidade, com desemprego alarmante, o cinema oferece
cada vez mais um grande número de postos criativos de trabalho,
mostrando contribuições as mais diversas, proporcionadas pela
tecnologia no campo da arte.
(...) “— Concentre-se no agora.
— Mas o Mestre Yoda nos ensinou a se concentrar no futuro.
— Mas não em detrimento do presente. “
(...) “Não irei tolerar uma ação que nos leve à guerra.”
(...) “O que acontece a um, afeta o outro.”
(...) “Há sempre um peixe maior.”
(...) “O sol acaba com a pele.”
(...) “— Você é um anjo? Dizem que são as criaturas mais lindas do
universo.
(...) “Você deu esperança aos que nada têm.”
(...) “Quero que nada mude. (Anakin)
— Não pode impedir mudanças. Como não pode impedir o pôr-dosol. (mãe de Anakin)”
(...) “Seremos pacientes.”
(...) “Os burocratas comandam.”
(...) “...aquele que trará equilíbrio à Força. “
(...) “Atenção aos sentimentos.”
(...) “O medo leva ao lado negro. O medo leva à raiva. A ira leva ao
sofrimento.”
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(...) “A Força esteja com você,”
(...) “O seu foco determina a realidade.”
(...) “Ele é o escolhido. Vai trazer o equilíbrio.
Com a estréia de Star Wars - Episódio II: Ataque dos Clones (Star
Wars - Episode II: Attack of the Clones), seria interessante, para o
público, fazer uma revisão, quero dizer, assistir novamente, nem que
seja em vídeo, ao Episódio I.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Stigmata
Drama (para adultos) de suspense, terror, ação e temas místicos,
humano-religiosos, “Stigmata” (Stigmata - EUA, 1999 - 102 min.),
dirigido por Rupert Wainright, tem como intérpretes principais:
Gabriel Byrne, Patricia Arquette e Jonathan Price.
“Somos como cegos numa caverna procurando uma luz há 2 mil
anos.”
Perturbador - e barulhento até demais, em momentos de suspense
que não precisariam ser acentuados por acordes altíssimos -, às vezes
amedrontador, também transmite espiritualidade nas cenas
assinaladas por uma trilha sonora bem suave, envolvente e delicada.
Visões, alucinações, enigmas, mistérios indecifráveis.
A dedicação de uma amiga realmente solidária. As dúvidas que fazem
sofrer. A religião organizada, presa a uma férrea disciplina, versus o
contexto científico. As contradições da hierarquia e até mesmo das
teorias científicas, cujas falhas, segundo o Padre Andrew Kiernam
(Gabriel Byrne), levaram-no a escolher a vida sacerdotal.
“Eu não nasci padre. Mas fiz uma escolha.”
O que a ciência não explica, foi preenchido espiritualmente. O grande
mistério da luta constante entre o bem e o mal.
A questão da tradução e interpretação dos Evangelhos.
“O aramaico - um dialeto falado na Galiléia, na época de Jesus”.
(...) “Um dialeto que não é falado há mais de l900 anos.”
A presença terrível das forças do mal, atingindo as pessoas contra a sua
vontade. Como exorcizá-las? Como expulsá-las? Como fazer o bem vencer?
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O personagem do padre-cientista, encarregado de investigar para
esclarecer muitas fraudes, explica à jovem aterrorizada e sofredora que viu
as chagas de Cristo afligindo o Padre Pio, desde os 23 anos.
“São Francisco, no século XIII, foi o primeiro a receber essas chagas.”
As autoridades do Vaticano exigem objetividade de seu sacerdote
pesquisador. Não seria isso uma contradição?
Destaques: temas; produção, direção, interpretação, fotografia, cenas
externas, maquiagem.
“Deus está dentro de cada um de nós”.
Em alguns momentos, há cenários e um clima semelhantes aos de “Blade
Runner, o Caçador de Andróides” (obra seminal!).
“Parta um pedaço de madeira e eu estarei lá. Levante uma pedra e ali me
encontrarás.”
(...) “O Reino de Deus está dentro de você e à sua volta. E não em prédios
de madeira ou mansões.” (...)” Pois Jesus está conosco e com o Espírito
Santo para todo o sempre.
(...) Deus não precisa de igrejas nem de instituições. É apenas Ele e o
Homem.”
Como católica apostólica romana, acredito na Igreja, na importância dos
templos e das comunidades cristãs, sem desconhecer, porém, que as
instituições humanas sofrem com os erros dos homens, uma realidade da
qual não podemos fugir.
Muito lindas, humanas e sensíveis, as cenas do padre e da moça entre as
flores, conversando de pessoa a pessoa, desarmados e cativantes.

Theresa Catharina de Góes Campos

507

Theresa Catharina de Góes Campos

Tarzan
Aventura dramática para todas as idades, em desenho animado com
os mais modernos recursos da tecnologia cinematográfica, “Tarzan”
(Tarzan- EUA, 1999- de Kevin Lima e Chris Buck), tem versão
legendada e dublada, ambas com a qualidade da Walt Disney
Pictures.
Ação, suspense, romantismo e humor, no roteiro movimentado,
inspirado pelo romance de Edgar Rice Burroghs (Tarzan, King of the
Apes - Tarzan, o Rei dos Macacos).
Destaques: a trilha sonora (Mark Mancina, com música-tema
composta e interpretada por Phil Collins) e os efeitos especiais,
conferindo aos fotogramas um dinamismo impressionante expresso
em ritmo quase alucinante. Interação e presença constantes da
natureza. Criatividade, também, na iluminação, nos sons e nas cores.
Emocionantes e ternas são as cenas em que Tarzan, ao juntar sua
mão à mão de Jane, reconhece sua igualdade, sua semelhança,
enfim, sua identidade afetiva com o ser humano.
A dramatização da violência humana e no reino animal constitui
ainda outra boa oportunidade para uma conversa e reflexão crítica
sobre esse problema que preocupa a humanidade. Os atos de
crueldade cometidos por caçadores, com suas armas e armadilhas
guiadas por ganância que parece sem limites.
O caçador Clayton provoca Tarzan, dizendo-lhe:
— Seja um homem, Tarzan.
Ao que ele retruca sem demora:
— Não um homem como você!
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A morte do gorila chefe do grupo é uma boa ocasião para os pais e
responsáveis falarem às crianças sobre a morte, um tema às vezes difícil de
se comentar (até entre os adultos...).
(...) “Eu peço perdão por não entender que você foi sempre um de nós.”
“Tenha fé no que você acredita”, diz a canção logo no início, tendo por
estribilho a mensagem “Confie no seu coração”. (...) “Ponha fé no que você
mais acredita.
(...) “Tome a minha mão/ eu lhe darei toda a proteção/ Eu estarei aqui, não
precisa chorar - você vai estar no meu coração/ de agora para sempre/
sempre/ sempre.” (...)
(...) “Nada pode ser mais triste que as lágrimas de uma mãe.” (...)
(...) “Por que sou diferente?”
(...) “Feche os olhos./ Esqueça o que vê./ O que você sente? / O seu
coração./ E aí somos iguais.”
(...) “Nesta sua jornada/ as respostas você vai procurar.”
(...) “Com fé e compreensão, / o rapaz se torna homem.”
(...) “Aprendendo, você ensinará/ Ensinando, você aprenderá.”
(...) “Eleve e liberte o seu espírito.”
(...) “Por que quem é diferente o ameaça?”
(...) “Quero aprender sobre esses estranhos como eu. / Há algo familiar
sobre esses estranhos como eu.” (Banido do seu grupo dos gorilas, Tarzan
sente-se muito solitário e afirma estar bastante confuso.)
(...) “Eu só quero que você seja feliz, decida o que decidir.”
(...) “E você vai sempre estar no meu coração.”
(...) “Chega das suas macaquices emocionais.”
(...) “Cuide deles.”
(...) “Dois mundos são uma família.”
(Comparar com outros filmes sobre Tarzan, produzidos em épocas
diferentes.)
(Ver também o filme “O garoto selvagem”, de François Truffaut.)
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Temporada Mortal
No gênero drama esportivo (individual, familiar e social), “Temporada
Mortal” (The Deadliest Season - EUA, 1977- 98 min.) tem outro título:
“Morte sobre o gelo”.
Elenco: Meryl Streep, Michael Moriarty, Patrick O'Neal.
Merece ser visto e debatido, por sua atualidade de questionamento.
Feito especialmente para a televisão, conta a história de um jogador
de hóquei que perde o emprego porque, numa determinada partida,
jogou corretamente, isto é, respeitando o adversário e sem recorrer à
violência. Por causa de sua atitude não-agressiva, ele e sua família
são obrigados a enfrentar uma nova situação: mudança de cidade,
atuação em outro time, com salário menor.
Mais tarde, o protagonista incidentalmente machuca (seriamente!) o
jogador de outra equipe, seu amigo e de seus familiares. O esportista
vem a falecer. Começa, então, uma batalha judicial, no esporte e na
mídia, em torno da questão da responsabilidade pela violência.
Os bastidores esportivos, assim como o público, revelam-se
incentivadores de atos agressivos precedidos de nenhuma ou pouca
reflexão sobre as suas possíveis consequências.
À medida que os advogados expõem os seus argumentos, nós
podemos vivenciar as questões éticas e morais presentes, inclusive,
na prática do esporte.
Em 96 minutos, “Temporada Mortal” coloca diante de nós a temática
da violência na sociedade e, em particular, nas partidas esportivas.
Um filme sério, competente e humano.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Tempos Modernos
Em busca dos verdadeiros tempos, eis que nos vemos ante uma realidade
bem diferente...
Cercados de problemas socioeconômicos e psicológicos, tanto individuais
quanto coletivos, achamos de utilidade fazer alguns comentários sobre uma
obra-prima do cinema mudo. Charles Chaplin dirigiu e protagonizou
“Tempos Modernos” (Modern Times - EUA, 1936 - em preto e branco, 87
min.), cujo enredo foi ambientado nos anos 30 da Depressão e, no estilo de
parábola urbana contemporânea, teve o grande mérito de ressaltar as
consequências nefastas da industrialização sem consideração pelo bemestar da pessoa humana.
No filme, as máquinas são engrenagens que escravizam, atormentam e
enlouquecem os operários “em nome” do progresso tecnológico e a serviço
de lideranças gananciosas. Quando a obra foi lançada, deu prejuízo nos
Estados Unidos; posteriormente, já etiquetada de “socialista”, teve a sua
apresentação proibida na Alemanha dirigida por Hitler e no governo fascista
de Mussolini, na Itália. Todos esses obstáculos políticos não impediram a
permanência de sua mensagem, sempre citada como fábula sobre a
sociedade ambiciosa em que vivemos (ou fingimos “viver”)... No papel de
um trabalhador em uma grande indústria, Carlitos lidera o elenco, em que
também se destacam Paulette Goddard (a jovem órfã por quem ele se
apaixona), Henry Bergman, Chester Conklin, Allan Garcia, Stanley Sanford,
Hank Mann. A história denuncia as condições de vida inaceitáveis dos
personagens deserdados, desamparados, explorados e, por isso mesmo,
marginalizados pelo desenvolvimento de que são, tragicamente, a força do
trabalho, mas não, os beneficiários.
A linha de montagem constitui o cenário no qual Carlitos encontra a perda
da razão; em um cabaré, dança e canta palavras absurdas, desconexas, sem
sentido, em cena de insanidade antológica; ao carregar uma bandeira
vermelha, para proceder a um conserto em via pública, vê-se confundido
com um grevista e transformado em líder por acaso. Idealista em busca de
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sua razão para existir, Carlitos continua a nos fazer refletir criticamente
sobre uma realidade socioeconômica que diz respeito a todos nós, e não
apenas aos dirigentes e empresários. Autor da história, do roteiro e da
música do filme (orquestrada por Alfred Newman), Charles Chaplin nos
ofereceu, em 87 minutos, um valioso instrumento de questionamento.
Assim, os dramas individuais compõem o rosto de uma sociedade injusta,
insensível, consumista, sem empatia por seus membros, considerados
meramente como peças descartáveis e de baixo custo, numa engrenagem
que repetidamente corrompe, avilta, massifica. Atentos às imagens
significativas de “Tempos Modernos”, e dispostos, também, a analisar com
responsabilidade e abrangência esta nossa realidade do dia-a-dia, como
pensar e transformar os conflitos entre a máquina e o homem, com essa
trilha sonora de alarmes, campainhas e ruídos diversos, discursos
enganosos e sofismas? Em nossa angústia, trazemos à mente as palavras
redentoras do ator e músico brasileiro, Jorge Mautner: “A imaginação, a
religião e a arte funcionam como o coração em um mundo sem coração.”
Os sentimentos, portanto, os valores espirituais e suas manifestações
artísticas e culturais parecem indicar o caminho para aquela situação em
que o ser humano dispõe, controla, domina os recursos materiais,
colocando-os a seu serviço, em um processo solidário de educação contínua
e permanente.
Como Chaplin, recusamos os “Tempos Modernos” movidos a lucro, suor e
dores íntimas; exigimos uma modernidade autêntica, que proporcione a
todo cidadão a oportunidade de se educar, realizando o seu potencial,
contribuindo positivamente ao crescimento da sociedade como um todo
diversificado, dinâmico, em fluxo constante de superação dos desafios
propostos por avanços tecnológico-científicos.

Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília, 15/08/91
Departamento de Fundamentos da Faculdade AEUDF
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Terra Estrangeira
(Brasil,1995 - 100 min., de Walter Salles e Daniela Thomas)
Paço (Fernando Alves Pinto) deseja conhecer Portugal, a terra de sua
mãe, e o faz após sua morte. Ele aceita entregar um pacote
misterioso em troca da viagem. É quando se encontra com Alex
(Fernanda Torres), brasileira que trabalha como garçonete em
Portugal e vive com Miguel (Alexandre Borges), um músico
contrabandista viciado em heroína.
FICHA TÉCNICA
Direção: Walter Salles e Daniela Thomas
Roteiro: Marcos Bernstein, Millor Fernandes, Walter Salles e Daniela
Thomas
Produtor: Flávio R. Tambellini e António da Cunha Telles
Gênero: Drama
ELENCO
Fernando Alves Pinto (Paco)
Alexandre Borges (Miguel)
Canto e Castro (Porteiro)
Laura Cardoso (Manuela)
Miguel Guilherme (André)
Tchéky Karyo (Kraft)
João Lagarto (Pedro)
Luís Melo (Ígor)
Fernanda Torres (Alex)
Com uma fotografia nostálgica em preto e branco... mas que também
indica o tempo presente, ao revelar o outro lado do sonho para os
que idealizam terras estrangeiras, esquecendo-se da fragilidade
desse “futuro” não experimentado.
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Ótima advertência, pois há muitos jovens que se dizem “loucos” para
deixar o seu país (em troca de quê?) (a qualquer preço?), sem a
devida preparação para enfrentar e vencer os novos desafios.
Destaque para: o tema principal; a fotografia (em preto e branco) de
Walter Carvalho; e a trilha sonora, composta por José Miguel Wisnik.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília, 4 de abril de 1996
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Terra Para Rose
É um documentário comovente sobre o drama diário de agricultores
sem-terra. Em “Terra para Rose” (Brasil, 1987 - 84 min. - de Tetê
Moraes), vemos a história pungente da camponesa Rose, a ilustrar (e
revelar), com nitidez e sinceridade, o sofrimento -e a determinação
também- daqueles que, conscientes de seus direitos, decidem lutar,
para solucionar os problemas de sua sobrevivência e de suas famílias.
A CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - concedeu ao
filme o Prêmio Margarida de Prata.
Participação especial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.
Destaque para: temática, roteiro e montagem. Narração de Lucélia
Santos.
Ver também, da mesma diretora, o novo documentário “O Sonho de
Rose - 10 anos depois”, igualmente premiado com o Margarida de
Prata.
TERRA PARA ROSE
(poema inspirado no filme documentário homônimo de Tetê Moraes
- 1987 - Brasil)
Se Rose tivesse chão
não teria fenecido.
como rosa sem jardim.
Se Rose tivesse proteção
não teria morrido
como rosa esmigalhada.
Se Rose tivesse apoio
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não teria desaparecido
como rosa despedaçada.
Apesar do silêncio forçado
de Rose, ao morrer,
Tetê Moraes projetou
(muito além dos jardins cercados)
a rosácea de seus sonhos
a pedir chão
como quem pede vida...
Brasília, novembro de 1988.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Testemunha Ocular
O drama policial “Testemunha Ocular” (The Public Eye - EUA, 1992 98 min. - de Howard Franklin), cujo protagonista é um fotógrafo
especializado em registrar cenas de crime,aborda, também, alguns
aspectos urbanos, existenciais e psicológicos. Para ele, as vítimas,
fotografadas em seus cenários de morte, são os sujeitos de sua
câmera, e não, os problemas a serem solucionados, pelos detetives
da polícia local.
Na Nova York de 1942, Bernzy está entre os melhores do ramo. Como
repórter fotográfico, entretanto,tem pontos em comum com os
policiais: busca, supostamente, comportar-se com objetividade,
numa atitude de frieza profissional, diante de cadáveres e tragédias.
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro; fotografia;
tema principal e personagens; reconstituição de época (figurinos,
adereços); o clima de romance policial “noir”; o amor numa
perspectiva realista, naturalista, de atração física e afetiva,
amadurecida na vivência do dia-a-dia.
O êxito do diretor revela-se, é claro, na eficiência do elenco: Joe
Pesci, Barbara Hershey, Stanley Tucci.
Uma bela dona de boate pode comprometer a reputação profissional
de Bernzy. Ela quer saber quem sãos os homens dispostos a tomar
seu estabelecimento. Para isso, acredita que o fotógrafo deveria usar,
para ajudá-la, as suas conexões...
Na interação com os detetives, em circunstâncias de sangue e
deformidade dos corpos das vítimas, o fotógrafo se torna,
igualmente, uma “testemunha ocular”, embora o seu depoimento
não seja o que os detetives procuram, de início, para montar as
peças-chaves dos quebra-cabeças.
518

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

A protagonista se impõe como figura marcante de mulher - numa
história em que os homens predominam como personagens sem
sutilezas ou ambivalências (com exceção do fotógrafo). Ela oferece,
todavia, uma ambiguidade própria, burilada pelas dificuldades
vencidas com persistência, numa astúcia aperfeiçoada pelos desafios
enfrentados. O roteiro difere de outros enredos policiais ao focalizar
o fotógrafo como foco principal, em nuanças de sombras e luz, numa
homenagem
implícita
aos
caçadores
de
imagens...em
metáfora/símbolo que, por si só, remete ao cinema e seus
fotogramas que registram criativamente. O repórter, como
profissional, tem mais espaço para a sua individualidade, exercendo,
portanto, maior liberdade que a polícia. Daí a importância do
fotógrafo no plano da comunicação com o público.Seu testemunho
ocular não se expressa por meio de palavras. Mas nem por isso deixa
de ser valioso.
Na observação que o público é incentivado a fazer - numa outra
forma de testemunho ocular - a reflexão deve incluir as questões
éticas que envolvem as ações, atitudes e decisões por parte da polícia
e do fotógrafo.
Agindo a princípio como adversários, vão compreendendo, depois, os
limites do trabalho investigativo. Ângulos, planos e perspectivas do
repórter fotográfico também despertam o público para a realidade.
Uma visão mais profunda, além da violência e das simples
aparências: um enigma pessoal e coletivo.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Thomas Crown
Fui assistir ao filme com bastante má vontade, devido ao título em
português - “Thomas Crown - a Arte do Crime”, quando o título
original é apenas O Caso Thomas Crown (The Thomas Crown Affair,
EUA, 1999 - de John McTiernan - 113 min.).
Contudo, do início ao fim, gostei da forma e do conteúdo, apreciando
personagens principais e coadjuvantes. Trata-se de uma história para
adultos, com temas psicológicos interessantes, além de romantismo,
suspense, ação, erotismo nas cenas de sexo, realismo e sem
violência.
Destaques: produção, direção, interpretação; roteiro, diálogos;
fotografia, trilha sonora; cenários interiores e locações externas;
figurinos e maquiagem.
Os intérpretes principais - Pierce Brosnan e René Russo - esbanjam
charme e capacidade para sedução!
Refilmagem de “Crown, o Magnífico”, de Norman Jewison, esta nova
versão conta em seu elenco, também, com: Denis Leary, Bem Gazara,
Fritz Weaver e Faye Dunaway.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Tigrão - O Filme
Inspirado nos livros do dramaturgo inglês A. A. Milne (1882-1956),
cujos direitos autorais a Disney Enterprises detém, “Tigrão - o Filme”
(The Tiger Movie - EUA/Japão, 2000 -de Jun Falkenstein - 77 min.) é
um desenho animado com base nas aventuras do Ursinho Pooh.
Solitário, ansioso por encontrar animais de sua espécie, Tigrão deixa
a companhia de seus amigos e conhecidos - todos brinquedos do
menino Christopher - e sai em busca de sua família.
Destaques: produção, fotografia, efeitos visuais com ótima
finalização, trilha sonora; o tema principal - a importância da família,
dos amigos e conhecidos.
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Tigre e o Dragão
O Tigre e o Dragão (Crouching Tiger, Hidden Dragon, EUA, 2000, 120min.).
Direção de Ang Lee. Com Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Chang Chen e
Zhang Zi Yi.
Ver e rever uma obra-prima como “O Tigre e o Dragão” de Ang Lee é uma
experiência emocionante. Vencedor de três Oscar: Melhor Filme
Estrangeiro, Fotografia e Trilha Sonora.
Pouco antes, já tinha sido premiado com o Globo de Ouro de “Melhor Filme
Estrangeiro”, de acordo com a votação dos jornalistas estrangeiros, nos
EUA.
Nos principais papéis, os atores: Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Zhang Ziyi e
Chang Chen.
O filme tem espiritualidade, ação, histórias de amor, lendas da cultura
oriental e violência. Inspira-se em romance épico de cinco volumes, escrito
por Wang Du Lu, fazendo uma reconstituição da China, lírica e fiel, no início
do século XIX. A obra foi publicada em quatro volumes, no início do século
XX, época em que as mudanças sociais, determinadas com severidade e
rapidez, fizeram com que o povo chinês almejasse a volta dos valores do
taoísmo. Surgiu, então, um interesse crescente por um gênero literário
popular, o wuxia - narrativa de aventuras com heróis e heroínas das artes
marciais, reafirmando a simplicidade dos tempos antigos.
A coreografia das lutas marciais (kung fu), a beleza da fotografia, da direção
de arte e a execução da trilha sonora pela Orquestra Sinfônica de Shangai
são destaques. Como também, a produção, direção, interpretação, os
figurinos, a maquiagem e os adereços.
Comoveram-me, as palavras inesquecíveis de “O Tigre e o Dragão”: “O que
tocamos não tem permanência”. (...) “Um coração determinado faz os
desejos se realizarem”. (...) “Prefiro ser um fantasma, vagando a seu lado, a
entrar no céu sem você. Por causa de seu amor, eu nunca serei um espírito
solitário”.
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Theresa Catharina de Góes Campos
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Um Tiro de Misericórdia
Drama policial (psicológico, existencial) urbano, “Um Tiro de
Misericórdia” (State of Grace - de Phil Joanou) é um filme para
adultos e jovens amadurecidos, pois focaliza a violência das gangues
e a sua ambição e crueldade, a destruírem tragicamente vidas
humanas, bem como laços de família e sentimentos de amizade,
amor e solidariedade. No protagonista, a reflexão crítica constitui um
tormento de lucidez. Em Kathleen, concentra-se a dignidade e o
auto-respeito de escolhas conscientes.
Destaque para: direção, interpretação, roteiro, montagem, fotografia
e trilha sonora.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Titanic
O cinema volta a reconstituir, com muita emoção e competência, uma
tragédia... que poderia ter sido evitada! “Titanic” (EUA, 1997 - 194 min.),
filme dirigido por James Cameron (roteirista, produtor, e também
fotografou), é reconstituição de fatos, além de romance, ficção, paixão,
crítica de costumes.
Elenco: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Frances
Fisher, Gloria Stuart, Bill Paxton, Suzy Amis, David Warner.
O público entende, logo nas primeiras cenas – contemporâneas -, estar
diante de uma obra bastante elaborada, difícil de ser realizada, criativa.
Sabemos o que vai acontecer com o navio, chamado antes de “infundável”,
mas compreendemos que o roteiro nos conduzirá ao coração dos
personagens principais, divididos por sua classe social.
Quanto aos números, são impressionantes: das 2.327 pessoas que estariam
no Titanic, somente 705 sobreviveram, enquanto 1.522 encontraram a
morte. O índice de sobrevivência, portanto, foi de apenas 32% (passageiros
e tripulantes). A maioria das mulheres que morreram não foram salvas
porque escolheram ficar ao lado de seus maridos.
Cumprindo-se o princípio humanístico “mulheres e crianças têm
preferência para o resgate”, 74% das mulheres e 52% das crianças a bordo
conseguiram sobreviver. Lamentavelmente, vários botes salva-vidas foram
lançados ao mar com um número mínimo de pessoas (abaixo de sua
capacidade!).
A trama une o passado à atualidade..., em nome do amor que salva, de
muitas formas, os seres humanos, apesar dos momentos de desespero.
Inclusive na memória fiel da pessoa que ama com paixão, e tem certeza de
que também é amada.
Destaque para: a produção, a direção, a interpretação; o roteiro, a
fotografia, os efeitos especiais; a reconstituição de época (são quatro dias
no Titanic: de 10 a 14 de abril de 1912); a trilha sonora de James Horner.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Toy Story 3
Animação: EUA, 2010, 1h53, livre. Direção: Lee Unkrich (Distribuição:
Columbia Pictures)
Eis a nova aventura dos personagens de sucesso Woody e Buzz
Lightyear, apresentados pela primeira vez em 1995, na animação
“Toy Story “.
Woody, Buzz, e todos os seus amigos, são despejados para uma
creche depois que seu dono, Andy, vai para a faculdade. Embora
estando animados no começo pelo novo ambiente, e os brinquedos
aparentemente amigáveis que também vivem no local, não demora
muito para se tornarem determinados a voltar para casa, uma
decisão partilhada por Andy, que começa a perceber a importância
de seus brinquedos, que sempre tiveram um lugar no seu coração.
O filme consegue atrair espectadores de todas as idades. Destaque
para a produção, os temas abordados e a trilha sonora
(principalmente, nos créditos finais), além dos efeitos especiais; e
para o realismo de algumas situações e seus personagens.
Assim, “Toy Story 3” (em 3D) é um divertimento familiar de formato
agradável e conteúdo inteligente, com potencial para debate e troca
de ideias. Razões pelas quais eu recomendo ver!
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo, 17 de junho de 2010
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A Trapaça
Dirigido e com roteiro de David Mamet, “A Trapaça” (The Spanish
Prisoner - EUA, 1998 - 110') agrada como um ótimo thriller, do início
ao fim, ao narrar a história de um jovem inventor, interpretado por
Campbell Scott. Ben Gazzara faz o dono da empresa que está
negociando a fórmula no mercado, ao mesmo tempo que deixa o
autor da descoberta aguardando a sua devida recompensa
financeira. Steven Martin também integra o elenco, num papel bem
atual. A principal intérprete feminina é Rebecca Pidgeon.
Filmado em apenas 38 dias, “A Trapaça”,quinto longa-metragem
escrito e dirigido por David Mamet, foi exibido pela primeira vez em
janeiro de 1998, no Festival de Sundance (EUA).
Destaques: a trama, os diálogos e os personagens, realisticamente
inseridos em contexto atual, onde as aparências enganam, tornando
a vida difícil e perigosa até mesmo para uma pessoa inteligente e
moderna. Ação e suspense num filme sem qualquer tipo de
“apelação” (de sexo ou violência).
Considero a escolha do título em português um erro, pois o título
original, The Spanish Prisioner (O Prisioneiro Espanhol), tem a
vantagem de manter os mistérios do roteiro, ao invés de, antes
mesmo do filme ser iniciado, deixar o público esperando uma trapaça
acontecer.
Theresa Catharina de Góes Campos
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A Trégua
Sob a direção de Francesco Rosi e com elenco de competência
liderado pelo excelente John Turturo, “A Trégua” (França/Itália/Suíça,
1997 - 109') é um filme pacifista. Mostra a tragédia da Segunda
Guerra Mundial sem que a temática principal sejam os combates, e
sim, a sofrida volta para casa de prisioneiros do campo de
concentração de Auschwitz.
Libertados pelos russos, os sobreviventes enfrentam inúmeras e
grandes dificuldades, em sua confusa peregrinação para reencontrar
a família. Traumatizados, carentes de tudo, eles passam pelos
mercados negros de Cracóvia e pelos campos de reassentamento de
Katowice, acompanhando os movimentos dos comboios do Exército
Vermelho.
São de origens diversas: italianos, poloneses, alemães, tchecos,
franceses, gregos, judeus e não-judeus. Heróis e traidores,
fazendeiros e ladrões, intelectuais e ciganos reunidos pelo drama da
guerra, atravessam a Europa Central, “redescobrindo o mundo e a
vida, fazendo o necessário para sobreviver”.
Inspirado em história real, já contada em livro autobiográfico por
Primo Levi, o filme comove do início ao fim; destacam-se, além da
direção, interpretação, produção, o roteiro, a fotografia e a trilha
sonora. Jovem químico italiano, o escritor pouco a pouco vai
semeando de amizade as suas lembranças dolorosas do campo de
concentração. Os pequenos atos cotidianos permitem o
renascimento da esperança, capaz de realizar os pequenos
“milagres” da vida.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Três É Demais
Comédia dramática romântica, urbana, contemporânea, nãoprevisível, de aparente superficialidade, mas profunda e de
complexidade psicológica, “Três é demais” (Rushmore - EUA, 1999 de Wes Anderson) apresenta-se como caricatural, satírica e às vezes
cáustica.
No elenco: Jason Schwartzman, Bill Murray e Olivia Williams.
O roteiro surpreende do início ao fim. Em algumas cenas, há
linguagem chula.
O personagem Max diz ao ricaço Herman Blume (interpretado por Bill
Murray):
“Não sei como você enriqueceu, pois não é persistente.”
Outras citações:
“Toda glória é passageira.” (Sêneca)
“Se você leva uma vida extraordinária, partilhe-a com outros.”
(Jacques-Yves Cousteau)
Destaques: direção, interpretação, roteiro; o bom relacionamento do
barbeiro, viúvo, pai do jovem Max, com o seu filho. O pai é
trabalhador, sempre de bom humor, dá bons conselhos ao filho, mas
não se mostra dominador, intransigente. O tema da guerra e as
tragédias que provoca. A mensagem de paz. O final intrigante,
surpreendente.
Theresa Catharina de Góes Campos
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U-571 A Batalha Do Atlântico
Drama de ação e suspense, inspirado em episódios históricos da
Batalha do Atlântico, durante a Segunda Guerra Mundial (19391945), mostra a violência de todo conflito armado, relembrando a
coragem e a dedicação de muitos. Daí ser comovente
acompanharmos a ousadia e o desprendimento dos personagensheróis, contrastando com a individualidade excessiva - orgulhosa e
irresponsável - de alguns líderes.
Destaques: produção, direção, interpretação, fotografia e trilha
sonora.
Na reconstituição dramática realizada pelos filmes de guerra, tornase importante que, ao recordarem esses fatos, registram a perda
prematura de vidas humanas, característica dos eventos bélicos.
O cinema traz o assunto de volta ao público, propiciando uma
reflexão crítica em favor da paz. Antoine de Saint-Exupéry, que
participou como piloto da Segunda Grande Guerra (desapareceu com
o seu avião, em julho de 1944), também não nos deixa esquecer isso,
em todos os livros que escreveu: “A guerra não é uma aventura. É
uma doença. Um tifo.” (Piloto de Guerra - tradução de Monteiro
Lobato).
Theresa Catharina de Góes Campos
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O Último Dia de Sol
O curta-metragem premiado “O último dia de sol” (Brasil, 1999 - 18 min.)
tem argumento, roteiro e direção do cineasta Nirton Venancio.
No elenco, estão os atores experientes Ademir Miranda (interpretando o
pai) e Dora Wainer (a mãe) e o garoto Allyson Amaral, escolhido pela
produção após um processo de seleção que envolveu 200 candidatos. A
filmografia de Nirton Venancio começou em 1981, com o roteiro e a direção
de “Memória das Águas” (documentário em super 8, curta-metragem). No
ano seguinte, Nirton Venancio também escreveu e dirigiu, também em
super 8, outros dois curtas-metragens documentais: “Fortaleza” e “Lira
Nordestina”.
Em 1988, “Um cotidiano perdido no tempo”, em 35 mm, demonstrou, mais
uma vez, as suas qualidades de roteirista e diretor de competência e
sensibilidade.
Dois anos depois, Nirton Venancio dirigiu “Walking on water”, curtametragem em betacam, de ficção, produzido pela Housetop (Inglaterra) e
Verbo Filmes (Brasil).
“O último dia de sol” nos surpreende por sua eficiência neo-realista,
comovente do início ao fim.
Os personagens transmitem seu drama num clima de suspense e profundo
sofrimento.
O cartaz da obra-prima de Vittorio de Sica - “Ladrões de Bicicletas” - que
aparece em uma das cenas de “O último dia de sol” - homenageia a escola
cinematográfica com a qual Nirton Venancio se identifica: o neo-realismo.
Destaques: produção, roteiro, direção, interpretação, fotografia,
reconstituição de época, direção de arte, figurinos, maquiagem e trilha
sonora.

Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília, 15 de agosto de 2001.
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Valente
(BRAVE - EUA - 2012- 100 min.)
Direção: Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell
Roteiro: Brenda Chapman e Irene Mecchi
Distribuidora: Walt Disney Pictures
Desenho animado no gênero de ação e aventura, apresenta como
temas principais as relações familiares e a formação educacional e
vocacional feminina. Em suma, trata de um assunto contemporâneo,
bem atual.
Outra temática importante abordada no filme: os conflitos entre
interesses de grupos armados, que desejam impor os seus objetivos
pela força, assim provocando a desunião, como resultado, entre
outros efeitos terríveis, da violência inútil, enfraquecedora, que tudo
vai destruir.
A presença da magia reflete a fantasia comum aos contos e mitos
infantis.
O humor domina várias cenas, além de caracterizar, de forma
satírica, alguns personagens.
A divulgação do filme enfatiza que, “Desde os tempos antigos, as
histórias de batalhas épicas e lendas místicas foram transmitidas às
gerações nas montanhosas e misteriosas Terras Altas da Escócia. Em
“Valente”, um conto de fadas se une a uma sombria jornada, quando
a corajosa Merida confronta os seus costumes, o destino e o mais
feroz dos animais. “
Destaques para:
- O roteiro, com diálogos espirituosos;
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- A fotografia, com o dinamismo emocionante dos “travellings” de
belas paisagens escocesas;
- A movimentação da protagonista, Merida: desde a infância, a
demonstrar personalidade afirmativa, rebelde e decidida,
expressando sinceridade nas opiniões e no comportamento, sem
timidez em qualquer ambiente;
- As canções e toda a trilha sonora;
- Os figurinos e adereços.
Em linguagem de lenda e parábola, as diversas metáforas do filme
“VALENTE” representam um estilo sensível de narrativa, que
contribui para despertar, nos adultos e jovens, uma proposta para
discussão existencial que sempre se faz necessária: como viver a vida,
individualmente, conforme as suas inclinações pessoais, mas
consciente de seu papel na sociedade. A pessoa encontra o seu lugar,
o seu espaço, sem que essa maturidade signifique uma recusa ao
reconhecimento da comunidade.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo-SP, 22 de julho de 2012
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A Viagem
Tratando de um tema contemporâneo, realista, “A Viagem”
(Brokedown Palace - EUA, 1999 - de Jonathan Kaplan - 100 min.)
conta a experiência dolorosa de duas jovens americanas, presas na
Tailândia pelo crime de porte ilegal de drogas.
Claire Danes e Kate Beckinsale interpretam as moças; Bill Pullman faz
o papel do advogado que tenta ajudá-las. No elenco, também está
Lou Diamond Phillips.
O drama vale como alerta a turistas que se descuidam nos seus
relacionamentos com pessoas desconhecidas em países estrangeiros.
O principal destaque positivo: a temática da amizade que, sendo
autêntica, mostra-se capaz de grandes sacrifícios em prol da pessoa
amiga.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Vida de Inseto
Aventura épica, ação e comédia para todos os que apreciam a arte do
desenho animado (portanto, sem limitação de idade!). Realizado em
Cinemascope pelos mesmos criadores de “Toy Story - Um mundo de
aventuras”, mais uma produção com elevado nível de criatividade: “Vida de
Inseto” (A Bug's Life - EUA - de John Lasseter e Andrew Stanton), em
trabalho conjunto da Walt Disney e dos Pixar Animation Studios.
Emocionante, diverte o público com uma combinação de fantasia, humor,
personagens engraçados, imagens deslumbrantes.
Narra as façanhas e invenções de Flik, formiga que escolhe soluções
pessoais para mudar/melhorar a vida tradicional da colônia em que vive.
Porque o formigueiro está sempre à mercê de gafanhotos preguiçosos,
vorazes e brutais, ela sai pelo mundo à procura de outros insetos que
possam ajudar a colônia laboriosa, mas conformada.
A equipe responsável fez uma pesquisa, durante quatro anos, sobre a vida
dos insetos, construindo uma mini-câmera para acompanhar de perto os
animais. Com este seu segundo longa-metragem revolucionário - épico de
proporções milimétricas - os realizadores oferecem o encanto de um
mundo mágico, habitado por insetos de todas as formas, e de todos os
tamanhos.
O diretor John Lasseter, vencedor de dois Oscar, é um dos maiores
pioneiros na animação por computador. O aclamado compositor/letrista
Randy Newman, que antes trabalhou com os cineastas em “Toy Story”, foi o
autor da trilha épica do filme, bem como da música dos créditos finais
(“Vou viver o melhor que eu puder” - The time of your life).
Flik tem vocação heroica, apesar de não contar com a confiança nem
receber incentivo das outras formigas. Seus planos parecem fracassar
quando os insetos por ele convocados para o resgate da colônia revelam-se
artistas rebeldes de um circo de pulgas. A estratégia escolhida é apostar em
sua criatividade para rechaçar os gafanhotos.
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A Vida dos Peixes
(La vida de los peces - Chile, 2010 - 84 min.,) de Matías Bize, vencedor
do Prêmio Goya, me agradou e comoveu. Além de me surpreender.
Bastante realista, atual, narra um episódio exemplificador da “vida
que teria sido”, mas não se realizou.
A separação aconteceu quando o rapaz (Andrés), apesar de manter,
durante muitos anos, o relacionamento amoroso que aparentemente
estava firme, não se mostrou confiante ou decidido a assumir um
compromisso mais sério com a moça (Beatriz). Disse a ela: “vou dar
um tempo de três meses”... Prometeu um reencontro, ao término
desse período de avaliação à distância, que seria no café onde
costumavam se ver. E viajou para trabalhar na Alemanha. Lá, fez uma
outra vida, inclusive com novos namoros, como se tivesse cortado
todos os laços com o seu país, as suas conexões familiares, as
amizades antigas.Tornou-se jornalista, escrevendo sobre viagens e
atrações turísticas, coletando informações de roteiros, hotéis e
fazendo sugestões.
A moça sofreu demais com o afastamento dele (com a surpresa
traumática do “vou dar um tempo de três meses...”, que se estendeu,
na ausência física e no silêncio, por uma década sem comunicação!),
no entanto, soube reunir forças para seguir em frente. De acordo
com seu relato, casou com um homem que a amava e teve filhas
gêmeas. Andrés, que se afastara por completo, ao fazer um breve
retorno à terra natal, vai ao aniversário de um amigo. Andrés
encontra-se diante da existência que todos construíram sem
abandonar as raízes, a vida com esposa e filhos, o círculo de
amizades, antigas e novas, as gerações mais jovens.
O emigrante Andrés compreendeu que, permanecendo longe das suas
origens, afastado da família e dos amigos, não se mostrou capaz de fazer
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uma vida para si mesmo, um ambiente de convivência e laços afetivos.
Nesse reencontro posterior com o seu passado, cenário de “A vida dos
Peixes”, durante a reunião festiva, embora prosaica, nada especial, ele
interpreta a mensagem da realidade tão visível quanto inegável. Todos os
que deixara para trás seguiram na convivência e na construção dos
relacionamentos iniciados há longo tempo, estabelecidos no passar das
épocas, que atravessaram a juventude sem ficarem esquecidos nas curvas
do caminho. Prosseguiram, com novas fases e características, com algumas
transformações, aceitas com naturalidade.
No desenrolar do filme, repete-se a imagem dos peixes no aquário,
movimentando-se de um lado a outro, entretanto, como o solitário
viajante, não conseguem sair daquela situação limitada em que respiram,
se alimentam e vivem. Andrés percebe, sabe que chegou de outros lugares
carregando a solidão de sempre.
No reencontro com a moça deixada para trás, mostrando ele a
permanência da sua indecisão, Beatriz expressa o sofrimento pelo
abandono. Tem consciência, porém, das circunstâncias diferentes, ao
declarar que, no passado distante, na sua vida só havia o amor por
Andrés....ao contrário da situação atual, sendo ela esposa e mãe.
Presenciamos um último diálogo, na tela, entre os dois. Parece que existe
uma possibilidade nova, uma oportunidade para que se realizem antigas
promessas. Se tomarem essa decisão, estando Beatriz em outras
circunstâncias, ela lhe faz uma pergunta essencial. Se ele seria capaz de lhe
dar apoio e as forças de que ela precisará para viver ao lado de Andrés.
Contudo, uma resposta afirmativa não oferece garantia do que
acontecerá... Afinal, as condições são mesmo diferentes. Porque, no
ambiente dos seres humanos, há nuanças nos sentimentos e no
comportamento exterior das pessoas.
Talvez porque o tempo não volte atrás...porque, na verdade, mesmo de
forma imperceptível, a vida segue, continua e se transforma... O tempo não
pára, não espera por nós.
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(No meu coração, o filme repercute. Pela virtude teologal da Fé, acredito
que Deus espera por nós, tenho certeza. Aquela graça divina, porém, que
nos foi oferecida por Ele, num momento de nossa vida, e não a
reconhecemos como bênção ou não a valorizamos, já se afastou de nós.
Como Deus não desiste de nós, espera por nós, vai nos oferecer, em outro
momento, outra graça, mas diferente da anterior, por nós ignorada, porque
não será aquele instante que deixamos passar, será em outro momento,
por conseguinte, uma dádiva diferente. Não haverá um resgate daquele
tempo que passou, nem oportunidade idêntica, nem semelhante - será um
recomeço diferente, uma nova oportunidade.)
São Paulo, 28 de julho de 2012
A VIDA DOS PEIXES
FICHA TÉCNICA
Diretor: Matías Bize
Elenco: Santiago Cabrera, Blanca Lewin, Antonia Zegers, Victor Montero, Sebastián
Layseca, Juan Pablo Miranda, Antonia Zegers, Matías Jara, Pedro del Carril, María
Gracia Omegna
Produção: Adrián Solar
Roteiro: Matías Bize, Julio Rojas
Fotografia: Bárbara Álvarez
Trilha Sonora: Diego Fontecilla
Duração: 84 min.
Ano: 2010
País: Chile
Gênero: Drama
Cor: Colorido
Distribuidora: Estação Filmes
Estúdio: Ceneca Producciones
Classificação: 14 anos
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A Vida É Bela
Uma história real contada e vivida com humor profundo, “A vida é
bela” (La vita è bella - Itália, 1997- 116 min.), dirigida e protagonizada
por Roberto Benigni, recebeu trinta (30) prêmios internacionais,
incluindo o Prêmio Especial do Júri - no Festival de Cannes 1998.
Janet Maslin, do The New York Times, opinou: “Um filme
apaixonante, extremamente agradável, onde a comédia é a
coragem.” Chegando a Arezzo em 1939, um garçom se apaixona pela
professora (interpretada por Nicoletta Braschi), noiva do Prefeito.
Nessa primeira parte, quase tudo provoca risos na plateia. Em
seguida, vêm os momentos terríveis no campo de concentração,
onde o marido e pai dedicado procura proteger e animar sua família
em perigo constante. Para não traumatizar seu filhinho, cria um jogo
composto de vários obstáculos a serem vencidos no dia-a-dia.
Destaques: roteiro, direção, interpretação.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Villa-Lobos - Uma Vida de Paixão
Biografia dramatizada, pitoresca (e, às vezes, fantasiosa) do maestro
e compositor brasileiro, “Villa-Lobos - Uma vida de paixão” (Brasil,
2000), de Zelito Viana, tem como protagonistas Antônio Fagundes,
Marcos Palmeira (ambos no papel do músico), Letícia Spiller, Antônio
Pitanga e André Ricardo.
Destaques: produção, trilha sonora, fotografia; direção de arte,
reconstituição de época, figurinos e adereços; locações externas e de
interiores; direção e interpretação de Antônio Fagundes, Letícia
Spiller e Antônio Pitanga.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Vírus
Com Jamie Lee Curtis, William Baldwin,Donald Sutherland e Joanna
Pacula como intérpretes principais, “Vírus” (Virus, EUA, 1999 - de
John Bruno - 100 min.) pode ser classificado como aventura
dramática, terror, ação e suspense.
A grande surpresa do roteiro é o amor verdadeiramente autêntico
entre dois personagens, revelado sem sombra de dúvidas nos
momentos em que todas as decisões significam a diferença entre
quem deve morrer ou sobreviver.
Com muitas e terríveis cenas de violência,provocadas por monstros
aterrorizantes,além de mutilações e mortes impressionantes, a
história de ficção e catástrofe absurdas mostra uma equipe de
rebocador marítimo que enfrenta um tufão. Na sequência de
acontecimentos, ameaças e perigos inexplicáveis,os personagens são
forçados a lutar contra formas mutantes.
Os monstrengos seriam computadores e sistemas elétricos da
embarcação, onipotentes e onipresentes. Estariam dominados por
alienígenas? Ou representariam a evolução desordenada das
máquinas, descontroladas e reagindo contra o “vírus humano”?
Destaques: a fotografia; o tema da ameaça representada pela
computação e o perigo dos diversos equipamentos e dispositivos
elétricos; o romantismo nos momentos finais do filme.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Volcano - A Fúria
Dramatizando a hipótese de um vulcão entrar em atividade em Los
Angeles, Califórnia, “Volcano - a Fúria” (Volcano - EUA, 1997 - 104
min. - de Mick Jackson) tem como intérpretes principais: Tommy Lee
Jones,Anne Heche, Don Cheadle e Gaby Hoffman.
Filme no gênero desastre/catástrofe, transmite, com seu roteiro e
cenas de ficção, alguns conhecimentos sobreesse fenômeno da
natureza.
Uma estranha reação ambiental é a causa de um vulcão dormente
tornar-se ativo, cobrindo as ruas da cidade com rios de lava
incandescente.
Lembramos de populações que viveram esse drama recentemente,
lutando contra a lava vulcânica (como Montserrat e outras aldeias e
cidades), e reconhecemos a atualidade do tema, presente nos
noticiários internacionais. Assim como não podemos esquecer os
exemplos históricos de destruição, como ocorreu em Pompéia.
Ação e suspense. Mas os meus destaques são para as cenas de
coragem e solidariedade!
Theresa Catharina de Góes Campos
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Wall Street
A temática da ambição financeira, a ser atingida rapidamente e por
quaisquer meios disponíveis, é o drama abordado em “Wall Street”
(Wall Street - EUA, 1987 - Oliver Stone - 125 min.), tendo como
protagonistas: Michael Douglas (Oscar de Melhor Ator), Charlie
Sheen, Daryl Hannah, Martin Sheen.
Ainda no elenco: Hal Holbrook, Terence Stamp, Sean Young, Sylvia
Miles, James Spader e Saul Rubineck.
Destaques: direção, interpretação, roteiro, temas (atuais, realistas) e
personagens.
Ambiente corrompido pela frenética busca de informações
financeiras secretas, sendo a escolha do dinheiro um objetivo
máximo, eis o ambiente que leva também à opulência, ao
deslumbramento pelo sucesso corroído nos fundamentos por essa
rotina de causa e consequência.
Os segredos da Bolsa de Valores tornam-se o motivo de uma relação
que seria do tipo mestre e aluno, entre um milionário experiente e
um jovem corretor muito ambicioso. Como se deixam dominar pela
atração do dinheiro, da condição de amigos passam a rivais, atuando
com perigo no mercado de ações, desobedecendo, ignorando leis e
normas do sistema financeiro.
Ambos cobiçam, também, a mesma mulher...
O corretor que decide fazer “tudo o que é preciso”, sem limites
éticos, foi educado numa família em que pai e mãe praticam
princípios morais, dando exemplo de integridade nas palavras e
ações. Como operário, o pai (Martin Sheen) vivencia dificuldades
sócioeconômicas, todavia, em nenhum momento se considera
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humilhado por ter pouco dinheiro, além de enfrentar problemas
trabalhistas na fábrica onde ganha o salário. Ou por não ter estudado
tanto quanto o filho, que seria grande motivo de orgulho para os
pais, se a origem de seu novo status financeiro pudesse ser explicado
como proveniente de meios honestos.
Filme para jovens e adultos refletirem sobre o seu papel no mercado
profissional e na sociedade contemporânea, reconhecendo,
identificando valores e anti-valores, capazes de transformar a vida
afetiva e profissional de acordo com o grau de coragem com que se
dispuserem a trabalhar e a viver uma existência digna.
Quando o desfecho demonstra que a impunidade não permitirá a
continuação da desonestidade, o que permanece de positivo é a
solidariedade amorosa dos pais. Não aceitam os erros do filho; por
isso aceitam a sua justa punição, oferecendo-lhe, entretanto, o
bálsamo de seu amor, a sua presença carinhosa, para que não fique,
como ser humano, entregue ao desespero da solidão, comum aos
que perdem seus bens materiais e se veem abandonados pelos falsos
amigos, nos momentos mais difíceis da vida.
Theresa Catharina de Góes Campos
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The Wonders – O sonho não acabou
(That thing you do! EUA - 1996 - 108 min. dirigido por Tom Hanks)
No gênero comédia dramática musical romântica, é um bom filme
para adolescentes e adultos. Dirigido por Tom Hanks, também autor
do roteiro e um dos nomes do elenco, onde estão, entre outros, Tom
Everett Scott, Liv Tyler, Johnathon Schaech e Steve Zahn, mostra um
conjunto de rock que começa a busca de sucesso nacional com a
ajuda de um empresário (Tom Hanks), agente musical experiente,
decidido a tornar famosos aqueles jovens.
Os produtores do filme são:
Edward Saxon, Gary Goetzman e Jonathan Demme
Acompanhamos o grupo em sua rotina de apresentações em feiras,
gravadoras, emissoras de rádio... até no cinema! Fazer sucesso exige
esforço constante e uma determinação que não pode esmorecer.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília - DF, 24 de janeiro de 1997
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Xanadu
(Xanadu - 1980, EUA, 88 min.)
Dirigido por Robert Greenwald, “Xanadu”é um filme musical para os
que apreciam temas românticos, apresentados em linha de narrativa
poética e, sendo assim, com a liberdade lírica de, com ingenuidade e
magicamente, trazerem a mitologia grega aos cenários para
interferir/coexistir em situações de personagens modernos.
Os intérpretes principais - a cantora australiana Olívia Newton-John,
Michael Beck, Gene Kelly (de “Cantando na Chuva”; e “A Lenda dos
Beijos Perdidos”, com Cyd Charisse) e Sandahl Bergman - nos
proporcionam momentos de diversão leve, destacando-se a trilha
sonora, os efeitos de iluminação e a fotografia.
Os números musicais e as coreografias, assim como os diálogos e as
circunstâncias descritas no roteiro, agradam aos que aceitam tudo,
nos sonhos. Sim, porque neste filme de dança, as divindades
mitológicas deixam o Olimpo temporariamente para vir à terra ajudar
os seres humanos a concretizarem os seus desejos, apesar dos
obstáculos, não importando as dificuldades que precisarem ser
vencidas. Afinal, em um sonho, tudo pode acontecer!
Quatro décadas antes, Kira, deusa da dança, já tinha auxiliado um
artista a transformar seus projetos em realidade. Sua intervenção
bondosa se faz de novo necessária para ajudar um jovem e um antigo
dançarino a materializarem o sonho de abrir uma discoteca muito
especial para eles.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Yol
Palma de Ouro em Cannes, “Yol” (Yol - Suíça/Turquia - 1982 - de Serif Goren
- 111 min.) é um filme inesquecível, pungente, de “tirar lágrimas das
pedras”. A palavra-título significa “liberdade”em turco.
Excelente na forma e no conteúdo. Realista, mas com momentos de lirismo.
Clima de suspense devido ao clima de tragédia permanente.
Impressionante, inclusive, porque Serif Goren dirigiu o filme quando estava
na prisão...e conseguiu realizá-lo com eficiência, vigor e sensibilidade,
enviando suas instruções para o exterior, orientando sua equipe e seus
atores, até mesmo em cenários que apresentam dificuldades. Como pôde?
Parece inacreditável, não? Deve ter sido a força maravilhosa da arte,
vivenciada no sofrimento diário, guiada por ideais humanísticos.
Destaques: produção, direção, interpretação, roteiro, fotografia (belíssima)
e trilha sonora; temas e personagens atuais; locações externas.
Intérpretes principais: Tarik Akan e Serif Sezer.
Em dramatização documental, “Yol”retrata homens e mulheres que tentam
sobreviver apesar do país quase destruído, atormentado sob uma ditadura
militar.Uma existência de prisões diversas.
Um ex-prisioneiro político busca se adaptar, na família e junto aos
companheiros. Nada é fácil, sobretudo porque os preconceitos culturais,
sociais e religiosos são inúmeros, principalmente no que se refere às
mulheres.
Negligenciadas, humilhadas e abandonadas, elas também sofrem com
vários tipos de violência física. Nem mesmo como esposas e mães são
respeitadas. A elas não se dá amor, nem liberdade. A elas se nega a vida!
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Zelig
Filme interessantíssimo do ponto de vista psicológico e humano,
“Zelig” (Zelig - EUA, 1983 - 79 min.) é uma comédia dramática dirigida
e protagonizada por Woody Allen. Na linha de falso documentário,
trata-se de produção realizada em preto e branco, mas com algumas
cenas bem especiais fotografadas a cores.
Os efeitos técnicos e de montagem precederam, pioneiramente, os
de “Forrest Gump”, tão elogiados.
No elenco: Mia Farrow (no papel da Dra. Eudora Fletcher), Stephanie
Farrow, Garrett Brown, Will Holt.
Outros destaques: temas e personagens; direção, interpretação,
produção; roteiro e diálogos; fotografia; e trilha sonora.
De humor satírico, a história se passa entre 1920 e 1930, quando
Leonard Zelig seria um personagem célebre, com personalidade
neurótica e capacidades miméticas, com o poder de se confundir,
imitando as pessoas que encontrava. De personalidade porosa, ele
fisicamente se transformava, tornando-se a própria pessoa escolhida
como seu reflexo. Uma neurose manifesta que era aplaudida, lhe
trazendo fama, provocando admiração em todos que presenciavam a
sua metamorfose.
A colagem de filmes noticiosos e uma montagem perfeita permitem a
inclusão, no filme, de alguns momentos significativos do século XX,
quando Zelig aparece entre diversas personalidades da época: ao
lado do Papa Pio XII; entre convidados famosos no garden party do
escritor Scott Fitzgerald; ao lado de Hitler; e muitos outros.
Humorístico e, ao mesmo tempo, dilacerante e complexo, quando se
percebe as razões profundas que levavam ao comportamento
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camaleônico de Zelig. No íntimo, os risos não eram genuínos, nem
fáceis (como pareciam seus trejeitos, suas caretas, os sotaques e
modos de andar incorporados) porque escondiam dramaticamente
uma angustiante insatisfação/decepção consigo mesmo. Para ele,
apenas os outros eram interessantes...
Zelig desperta o interesse profissional de uma psiquiatra que, após
estudar o seu caso e realizar muitas entrevistas e consultas, consegue
fazer com que ele entenda a sua importância como ser humano
único, individual, com luz e beleza próprias, inconfundíveis.
O tratamento psiquiátrico, um autêntico resgate daquela prisão que
era o seu camaleonismo é, também, uma história de amor. Médica e
paciente se apaixonam, entretanto, ela não aceita o seu pedido de
casamento enquanto Zelig não se liberta de seus personagens, tendo
amor e respeito por ele próprio, conhecendo-se como pessoa,
estimando-se, gostando de sua personalidade, reconhecendo o seu
valor.
A Dra. Eudora Fletcher confirma a Zelig: é a ele que ama, e não, as
outras pessoas por ele imitadas. Promete a Zelig o seu amor quando
ele amar a si mesmo. Indica-lhe o caminho da cura, salvando-o de
seus fantasmas.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Cinema É o Tema
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Carta a um colega cinéfilo
Seu depoimento, informativo e comovente, sobre a importância do
cinema em nossa vida, mostrou que, ao longo da existência, vamos
descobrindo, com o passar dos anos, o cerne da alma, naqueles com
os quais convivemos.
O cinema nos dá mais esse presente...abrir os olhos para realidades e
sentimentos mais profundos, perceber uma sensibilidade pouco
óbvia, uma dimensão humana que está além do visível. Toda a
dimensão de uma tomada panorâmica, mas no olhar bem mais
próximo de um "close", ainda que nos "travellings " do roteiro, na
tela ... e no pulsar, na respiração da vida.
Tão preciosa, a recordação de sua mãe, que levou você, recémnascido com um mês de idade, para uma sessão de cinema, porque
ela estava determinada, como pessoa amante da arte
cinematográfica, a não abdicar desse prazer de apreciar um bom
filme.
Um belo exemplo! Uma afirmação de personalidade. Uma atitude de
quem acredita no valor criativo do registro cinematográfico para
renovar as forças necessárias ao viver, no crescimento intelectual que
se processa por meio do reconhecimento de emoções.
Nos dias atuais, seria bem mais fácil para ela, porque existe, desde
anos recentes, em várias capitais do Brasil, nas principais redes
cinematográficas, uma iniciativa de grande sucesso: a chamada
"sessão materna " semanal, especialmente para que as mães,
acompanhadas de seus bebês, possam assistir a filmes com o máximo
de conforto e apoio.
Muito obrigada por me escrever, afirmando ter gostado do meu
poema " No Cinema, todos os dias ".
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Nos versos simples, penso que resumi a experiência maravilhosa - e
repetida - de uma realidade pessoal em que o cotidiano se torna
enriquecido graças ao humanismo expresso e refletido na estética da
arte cinematográfica.
De fato, ARTE E VIDA SE ENTRELAÇAM - você está coberto de razão,
estimado colega Vivaldo.
Pensamos, ambos, exatamente o mesmo, porque vida e cinema se
confundem, como se reproduzem e se refletem, todas as
manifestações artísticas e a vida, cujas fronteiras praticamente não
existem - são abertas, interligadas por uma reciprocidade filosófica e
pragmática. Por isso não podemos separar o cinema da vida. Nem
por teoria.
Mergulham um no outro, têm rosto duplo, recriando, de forma
original, única, o mito do deus Janos (que deu origem ao nome do
primeiro mês do ano - um rosto voltado ao passado, o outro, olhando
o futuro...).
Arte e vida se confundem e se tornam "uma" no binômio
fundamental, transformando-se numa realidade integrada, até no
que parece ficcional, lendário, simbólico ou fantasioso, talvez
absurdo (quando seria absurdo, em que momento ou espaço...ou até
quando?!), inclusive nas metáforas, nas paisagens desconhecidas,
nos retratos íntimos, insólitos, nos contextos não-identificados. Como
negar essa convivência, os laços afetivos entre as duas realidades,
que se moldam ao mesmo tempo que se superam uma à outra nas
utopias sonhadas, enquanto se influenciam e se tornam seminais?
É fácil constatarmos, conforme essas reflexões, que vida e cinema
têm um casamento verdadeiramente indissolúvel. Porque pretender
separar a arte da vida seria provocar uma falsa ruptura, ignorando
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ecos recíprocos, o que desqualificaria a existência humana em suas
múltiplas facetas.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo-SP, 20 de fevereiro de 2012
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Cinema comercial para treinamentos profissionais
BRASÍLIA - Sou regularmente consultada por empresários,
palestrantes e professores sobre o uso do cinema comercial em
treinamentos. No processo de elaboração dos programas para
atividades de motivação e aperfeiçoamento profissional, recorrem a
nosso Cineclube dos Educadores ou à nossa Assessoria de Imprensa.
O que é melhor apresentar: filmes tradicionais para cursos ou usar
filmes do circuito; e por quê?
Ambos os tipos de filmes são utilíssimos: os primeiros, por serem
específicos às necessidades do treinamento; as produções
comerciais, porque são mais abrangentes, diversificadas e, vistas por
um público maior, oferecem oportunidade para um intercâmbio de
opiniões.
Acredito que, mesmo nos dias atuais, as pessoas ainda prestam mais
atenção ao que é dito durante o treinamento quando se utiliza textos
e outros meios tradicionais.
Quanto aos filmes do circuito de exibição, infelizmente, não
despertam o mesmo interesse didático/profissional. Isso porque,
essas pessoas não estão motivadas para entender o potencial de
conscientização e reflexão da arte cinematográfica.
Têm preconceito, porque ignoram o valor do aprendizado via
instrumentos diversos, sobretudo, com materiais não-específicos ou
direcionados de forma objetiva, explícita aos treinamentos. Existe a
necessidade de serem instruídas previamente sobre o valor do
cinema comercial na rotina do aprendizado diário, inclusive nas
atividades de lazer, nos momentos de diversão com familiares e
amigos.
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Mas estou convencida de que o uso dos filmes exibidos nas salas de
cinema altera os resultados do treinamento para melhor. Contudo, é
preciso que a avaliação não seja bitolada. Ou de forma imediatista. É
preciso dar um tempo...
Deveríamos treinar toda uma equipe, quando usamos filmes de
cinema: os professores, os instrutores, os alunos, os avaliadores.
Tenho a convicção, ainda, de que alguns seriados de televisão e/ou as
novelas podem ser tão produtivos quanto os filmes de cinema,
quando utilizados em cursos de treinamento. A escolha do que
apresentar no processo de ensino e aprendizado depende,
essencialmente, de uma cuidadosa análise prévia no que se refere a
seu papel no programa de treinamento.
Sim, tornam-se instrumentos utilíssimos na didática, desde que sejam
comentados, analisados em seus valores e anti-valores, transmitidos
de forma explícita ou não.
É necessário promover a conscientização dos alunos quanto à
importância desses filmes, nas relações profissionais, sociais e
afetivas.
“Que tipo de atividade a senhora acredita que deveria preceder ou
suceder a uma cena de filme durante um treinamento?” – eis a
pergunta mais comum que me fazem.
Dar algumas informações, antes da apresentação do filme, com
destaque para os temas, os personagens, as mensagens; o contexto
socioeconômico; o motivo da sua inserção no programa de
treinamento.
“O que é mais positivo e o mais negativo no uso de filmes de cinema
para fins de treinamento? ”
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É muito positivo demonstrar que, no cinema, com a estética e a trilha
sonora, e o roteiro, os temas e os personagens, os diálogos do
cinema, muito podemos aprender!
De negativo, nada vejo...pois os filmes comerciais, escolhidos por
suas qualidades de forma e/ou conteúdo não devem ( e não
costumam ) ser utilizados como instrumentos exclusivos do
treinamento. Portanto, como atividade única, a apresentação de
filmes comerciais não seria indicada.
Afinal, assim como na vida, o processo de aprendizado demanda,
também, uma diversidade de instrumentos, exigidos pela
complexidade do mundo atual.
Theresa Catharina de Góes Campos
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Cinema e Educação
Adaptação do livro de Irene Tavares de Sá
Todo homem nasce para se realizar como pessoa humana. Quando
isso não ocorre, uma boa parte da responsabilidade recai sobre os
educadores.Porque a educação pode contribuir decisivamente para
que surja um ser humano frustrado, ou realizado.
O cinema pode ser um instrumento útil e eficaz nas mãos do
educador que souber aproveitar-lhe as múltiplas possibilidades,
graças à variedade de seus gêneros e seus extraordinários recursos
técnicos e artísticos. Recomendamos a organização de cineclubes,
pois os mesmos contribuem para que o educando assuma uma
posição de crítica, fornecendo-lhe meios de avaliar, de julgar um
determinado filme, mostrando-lhe a sua beleza e os ensinamentos
que transmitiu.O educador deve ter um caloroso entusiasmo pelo
cinema, como elemento integrante da nossa cultura
contemporânea.O seu critério, ao julgar um filme, obedecerá à
seguinte orientação:“Em que medida este filme contribui para algum
daqueles aspectos que garantem o enriquecimento da
personalidade?”
“O homem que Inventou o Judô”, filme premiado pelo seu alto valor
no Festival de Cinema, no Rio de Janeiro, em 1965, apresentou uma
linguagem incisiva e eficaz, ao condenar a violência e exaltar os
valores autênticos.Relata a vida do homem que divulgou o judô como
esporte humano, submetendo as ações a rigoroso treinamento do
espírito.
Nos cineclubes, os participantes têm a oportunidade de ver
destacada a mensagem de cada filme, seja positiva ou negativa, com
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suas implicações sociais, suas aplicações históricas, seus paralelos,
etc.O cinema presta-se então a uma conversa instrutiva.
“Do Outro Lado da Ponte”, de Le Roy, conta-nos a história de um
diálogo de entendimento entre as raças: uma americana e um
japonês, que perderam seus filhos na Segunda Guerra Mundial e que,
apesar de tudo, sabem “atravessar a ponte”, criada pelo ódio e pela
incompreensão.O tom, a atmosfera, o requinte da forma, a excelente
interpretação, tudo concorre para criar um halo de luz e calor tão
necessários às relações humanas.
A educação deve visar a uma lenta e progressiva integração na
realidade.Muitos filmes ajudam a ver e a compreender a complexa
engrenagem do comportamento humano, com suas contradições,
através de obras realizadas, simples e confusas, pretensiosas ou
autênticas.Escolhamos o melhor e ensinemos a ver, a distinguir, a
apreciar devidamente, a aprender.Toda mensagem contém algum
elemento estimulante para a inteligência e para a imaginação:pode
dirigir-se também à sensibilidade e ativar a vontade.A mensagem
principal preside e unifica o enredo.
Tomemos um filme hindu – “Mãe Índia”, exemplo da produção de
um dos países que se acham à frente do cinema mundial, com mais
de duzentos filmes por ano.Apesar do teor nativista e folclórico de
muitas de suas fitas, temos nesta uma montagem de tipo universal.É
a vida, a miséria e a dignidade de um povo, passadas em revista
através das evocações da anciã que preside à inauguração de um
canal irrigatório em sua aldeia.Encontram-se o presente e o passado,
o progresso e a intemporalidade.Trata-se de um personagem
simbólico, personificando a continuidade da família e de todos os
valores que defende – tradições, ideais e sofrimentos.A velha mãe
presidindo um empreendimento vital para a comunidade.Nela
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integrada, dela recebendo sua cota de dores e alegrias; guardiã de
tradições respeitadas a todo custo – ao preço de todos os
sacrifícios.O valor da terra e sua importância para a família – a nova
família que se forma...Apego ao solo ingrato que se recusou sempre a
abandonar e que recebe, com a inauguração, uma promessa de
fertilidade...Quem melhor do que a figura da mãe, envelhecida na
luta pela sobrevivência do passado e do futuro, para simbolizar isso
tudo no presente?Quantas motivações não contém um filme como
esse?Suscitando observações sobre tantos aspectos duma civilização
milenar, tão rica por sua vez em poesia e simbolismo, ao lado de
problemas tão graves – subdesenvolvimento, superpopulação, entre
outros...
Os filmes de Carlitos, inteligentemente interpretados para um
público jovem, encerram profundas lições sobre muitos problemas
humanos – solidariedade e miséria, solidão e amor, espírito inventivo
e dinamismo...sobre questões sociais e políticas – desde suas
primeiras fitas cômicas até suas conhecidas obras-primas como
“Luzes da Cidade”, “Tempos Modernos”...
O filme “A Hora e a Vez de Augusto Matraga” foi proibido apenas
para os menores de 10 anos de idade!Entretanto, os pais devem
considerá-lo inconveniente para essa idade, devido às cenas de
extrema violência, matanças e trucidamentos.Como episódio
regional, retrata aspectos reais num despojamento excelente, com
interpretações de sensível valor artístico.Quanto ao ambiente, às
situações em foco, aos sentimentos de ódio e vingança, tornam o
filme impróprio para crianças de dez anos.Ver como se ferra uma
homem, como se realiza uma vingança brutal, não nos parece
indicado para o público infantil.A complexa e difusa evolução mística
de um personagem perdido nos matizes contraditórios de uma
reabilitação que culmina na defesa de inocentes e na matança de
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assassinos profissionais, foge também à compreensão de crianças de
dez anos, por serem problemas e cenas de todo inadequadas para
essa idade...Entretanto, a Censura Federal houve por bem cotá-lo
para dez anos!Por quê?! Pelo fato de uma obra ser artisticamente
válida e aceitável como estudo social e psicológico não significa que
se destina ao público infantil.Não é apenas a ausência de cenas
eróticas que torna aconselhável uma obra para a infância.Com
adolescentes a partir de 14 anos, já seria possível discutir o filme
como versão de obra literária rica em conteúdo e nuanças do ponto
de vista social e regional.Seria até mesmo uma possibilidade de
encontro com a obra de Guimarães Rosa, permitindo aos jovens mais
amadurecidos e apreciadores dos livros uma análise dos diferentes
aspectos – literário e cinematográfico.Nós, educadores, não
podemos nos fixar exclusivamente na ausência ou presença de
“cenas imorais”, ignorando a importância de outras influências
psicológicas, deixando de apreciar uma obra do ponto de vista
educativo.Filmes como “Cedo Demais para Amar” e “Amanhã será
Tarde Demais” propõem uma visão moral sobre o amor e o sexo,
permitindo que o assunto seja discutido e que os adolescentes se
liberem de suas dúvidas.Portanto, são filmes “positivos”.Já uma
película como “Vagas Estrelas da Ursa”, levanta questões de tal
ordem que, apesar de suas qualidades estéticas e seu final positivo,
não pode ser aconselhada para jovens, mesmo de 18 anos, sem uma
análise de profundidade...são inconvenientes para qualquer
público.Pois também é realidade que os alimentos se decompõem –
e ninguém se serve deles nessas condições...
Uma “cultura” cinematográfica pode ser iniciada na infância, por
volta dos oito anos.Irene Tavares de Sá nos fala de uma experiência
realizada com alguns meninos dessa idade, quando foi chamada a
atenção deles para a violência e inverossimilhança de certas
situações nos filmes a que assistiram, e eles entenderam, passando a
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aplicar esse critério de observação em outras películas.Cabe-nos
desenvolver desde cedo:o senso estético, para que obras medíocres
não sejam apreciadas; a capacidade de julgar; o sentido do real e do
irreal.A cultura cinematográfica deveria ser assunto de interesse para
os pais, a fim de habilitá-los a acompanhar um pouco melhor o
processo das influências que o cinema pode exercer sobre seus
filhos.
O público jovem da classe média vê habitualmente seis a oito filmes
por mês, sem falar nos da TV.Há quem veja dezesseis por mês!Ou até
quinze vezes o mesmo filme.Novos ídolos surgem e a juventude os
elege e imita, com devoção e entusiasmo.A infância mostra-se
sensível de modo especial aos desenhos animados, que nem sempre
podem ser considerados inofensivos. Alguns desses desenhos
mostram às crianças: pequenas maldades, crueldades; desenvolvem
o instinto de agressividade; ou focalizam problemas de adultos –
rivalidade amorosa, as vantagens de um furto e da astúcia, etc.Não
são, portanto, educativos, ou sequer inofensivos.O importante é não
deformar desde cedo o bom gosto, ou desvirtuar os valores morais,
sociais, artísticos.
O cinema é uma escola de costumes, fato este comprovado pelo
comportamento da juventude: modas, atitudes e preferências.Por
que não utilizá-lo para debates e conversas?Por que não considerá-lo
um instrumento valioso de educação?
No filme “Clamor do Sexo”, temos uma visão familiar falseada; assim
como em “Candelabro Italiano”, a inverossimilhança se manifesta no
plano sentimental e moral.Esses e outros aspectos relativos à
VERDADE devem ser destacados sempre, se quisermos que os
adolescentes formem um justo juízo sobre as obras a que
assistem.Eles precisam se familiarizar com o artificialismo de certas
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situações que SENTEM como irreais ou falsas, e para as quais
podemos despertar seu senso crítico e analítico.Dessa maneira, eles
se tornarão conscientes da carência dos elementos fundamentais,
ausentes em determinada situação onde deveriam estar presentes,
como na “Balada do Soldado”.Em nenhum momento deste filme, por
mais dramático que seja, alguém reza ou eleva o pensamento a Deus
– homem ou mulher, moços ou velhos – quando sabemos que, em
presença da morte, a Avó reza...Essa inautenticidade corre por conta
da posição filosófica do diretor e, por ser inautêntica, precisa ser
comentada.
O filme “Se todos os Homens do Mundo” constitui um exemplo de
película de mentalidade humanista, com um tema que representa,
por si mesmo, uma unidade didática, estimulante e inspiradora para
a juventude.Adoecem os tripulantes de um pequeno barco
pesqueiro.Somente um soro obtido no Instituto Pasteur poderia
salvá-los.Através de um circuito de radioamadores, mobilizam-se
algumas pessoas que, aos poucos, vão ampliando o âmbito de
ação.Apenas um dos tripulantes, o único que não provara o alimento
envenenado, continua de pé.Era justamente o elemento desprezado
pelos demais e que, afinal, se atira nas águas geladas do Mar do
Norte para recolher a vacina...A simplicidade, o realismo e o
suspense imprimem intensidade dramática ao filme, ao mesmo
tempo que por ele perpassa um grande sopro de solidariedade
humana.Indivíduos de diferentes nacionalidades, importantes
companhias de aviação, um jovem radioamador de Paris, um cego de
guerra em Berlim, civis e militares, homens e mulheres, todos se
movimentam a fim de salvar um punhado de vidas humanas – e o
conseguem, após denodados esforços.Efeitos especiais dão-lhe um
tom de documentário elaborado, repleto de indícios sugestivos,
realçados por uma simbologia eficaz.Quantas lições para os
adolescentes, que despertam para os problemas mundiais!“Se Todos
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os Homens do Mundo” focaliza o heroísmo anônimo, apagado,
demonstrando o que poderia ser o panorama mundial, se houvesse
um pouco mais de boa vontade entre os homens.
Na fita “A Bela Americana”, comédia de situação, o tom incide sobre
a solidariedade dos personagens, expressa no espaço limitado onde
todos vivem, no recanto de um bairro.Trata-se de uma comédia de
mensagem filosófica... Dentro da metrópole desumana, um grupo
convive e compartilha das vicissitudes diárias, assumindo
alegremente os problemas próprios e alheios, em ritmo inalterado
até que...O “forasteiro”, que vem alterar a paisagem, mobiliza
atenções e suscita conflitos, é um espetacular carro de luxo – “a bela
americana”, que o herói compra por um preço irrisório.Toda a vida
do modesto operário se convulsiona.Tudo à sua volta se
modifica.Onde alojar o luxuoso carro?O que fazer daquele veículo
que chama a atenção de todos, por onde passa e leva seu dono à
recepção oferecida por uma embaixada, enquanto o guarda de
trânsito solícito, pensando tratar-se de algum embaixador, apita e lhe
abre caminho?O filme constitui um retalho do cotidiano,
convulsionado pela presença do elemento estranho, afinal dominado
pelo bom senso – o belo, luxuoso e inútil “cadilac” foi transformado
em carroça de sorvete e faz grande sucesso no Hipódromo.De
instrumento de luxo e de ociosidade, o belo conversível transformase em instrumento de trabalho.É a prosperidade firmada na
realidade e no esforço cotidiano.A lição parece ser esta:o que
beneficia o homem não é o que lhe chega às mãos sem esforço, mas
o que ele faz com suas próprias mãos, valendo-se de sua imaginação
e inteligência.
A mensagem de “A Ponte do Rio Kwai” está centralizada na palavra
“loucura”, dita no final, pelo médico...Todas as guerras são cruéis,
desumanas e absurdas – hipnotizam oshomens, suscitam baixos
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instintos e grandes represálias...Demonstram quão atrasada se acha
ainda a humanidade, quão primitivo é o homem, quão longe está dos
princípios cristãos e humanitários, por mais que alguns se esforcem
por implantá-los e amenizar as condições impostas pela guerra.E o
médico do filme murmura, inutilmente, sobre o verdadeiro sentido
da guerra: “Loucura, loucura!”
Outro filme que se presta bastante a debates com adolescentes – “O
Melhor dos Inimigos” – temos nesta sátira um pelotão italiano
durante a guerra da Abissínia, defrontando-se com alguns soldados
ingleses, seus inimigos.A sorte dos prisioneiros e dos vencedores
alterna-se por diversas vezes neste curioso filme sobre a
antibravura...O circunspecto comandante inglês, sempre digno
apesar de maltrapilho, conferencia com o desgostoso capitão italiano
sobre as suas mútuas vicissitudes. No fundo se estimam e não se
consideram inimigos...No episódio do lago e da floresta incendiada,
refugiando-se os dois pelotões na pequena ilha do centro do lago,
confraternizam.Mais adiante, organizam um acampamento e jogam
futebol.. Após muitas peripécias, alcançam a estrada e um comboio
militar os recolhe.Há diálogos.Ninguém se odeia, todos precisam
viver e regressar a seus lares, às suas famílias!Antes de se separarem,
trocam cortesias militares.Afinal, por que lutamos uns contra os
outros?!Esta hilariante sátira sobre a guerra e sua estupidez perde
muito em ser descrita.Seu humanismo subjacente, a sóbria
comicidade das situações e dos diálogos deixam no espírito do
espectador a lembrança do que poderiam ser as relações humanas,
se houvesse no mundo um pouco menos de vaidade e ambição; e um
pouco mais de bom senso e compreensão.
Theresa Catharina de Góes Campos
(do livro “O progresso das comunicações diminui a solidão
humana?Uma interpretação histórica das comunicações gráficas e
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audiovisuais, desde a Pré-História até o Intelsat” – de Theresa
Catharina de Góes Campos.Editora Lidador, 1970).

566

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

Em versão alemã, o poema "No Cinema, Todos os Dias"
Querida Theresa, aí o produto da tradução, no idioma tedesco, do
seu apreciado poema "Au cinéma, tous les jours" . Confiemos em
que, na carinhosa intenção do mano Zé Emídio, faça jus ao belo texto
original, o que é bem provável, já que a peça, em seu rico lirismo,
expressa-se em singelas palavras, quase impedindo tradutórias
deturpações, o que até a mim possibilitou o atrevido cometimento
da versão vernacular por você gentilmente abonada, não?. Beijos da
sempre amiga Heloisa Helena
De: Jose Emidio de Castro Guimaraes
Assunto: Fwd: IM KINO, JEDEN TAG
Para: "Guimarães"
Data: Terça-feira, 6 de Março de 2012, 19:07
Oi Helô,
Também gostei muito da poesia de Theresa Catharina!
A propósito: envio-te uma versão em alemão, que pedi à minha
colega Viviane Santana, que também é poetisa, fizesse como brinde
pra vocês.
Beijos e parabéns à autora e às tradutoras.
Zé Emídio

IM KINO, JEDEN TAG (versão alemã da poetisa Viviane Santana)
Es ist Sonntag! Nach der Messe gehe ich ins Kino.
Es ist wahr, am Montag
werde ich noch einmal einen schönen Film sehen.
Und am nächstenTag werde ich, wie immer, im Kino sein.
Im Moment befinde ich mich
567

Theresa Catharina de Góes Campos

bereits im Kino und sehr glücklich.
Unter den Freuden des Lebens,
das Kino ist das großte Glück,
jeden Tag der Woche.
Wenn ich im Kino bin, atme ich,
ich fühle mich lebendig, vereint, empfänglich
für die Schmerzen und Freuden meines Nächsten.
Jeden Tag der Woche
Im Kino fühle ich mich mit der Welt verbunden:
Ich bestätige mich als eine solidarische, als eine bewusste Person;
wissend, dass ich Teil dieser unruhigen Welt bin.
Im Kino, jeden Tag der Woche
fühle ich mich, wenn ich rausgehe, wie eine Person
die sich mehr öffnet, vor allem für die Anderen.
Im Kino lerne ich
als Bürger dieser Welt zu leben.

AU CINÉMA, TOUS LES JOURS
C'est dimanche!
J'irai au cinéma
après la Messe.
C'est vrai que lundi,
j'irai, encore une fois,
voir un beau film.
Et le jour suivant,
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au cinéma je serai,
comme toujours.
Maintenant, je me trouve
déjà au cinéma...
et je suis très heureuse.
Parmi les joies de la vie,
un grand bonheur c'est le cinéma,
tous les jours de la semaine.
Si je suis au cinéma, je respire,
je suis plus vivante, unie, sensible
aux douleurs et joies de mon prochain.
Tous les jours de la semaine,
au cinéma je me sens liée au monde;
je me déclare solidaire, une personne consciente;
je sais que je fais partie de ce monde troublé.
Au cinéma, tous les jours de la semaine,
je me trouve, quand je sors, une personne
plus ouverte, surtout pour les autres.
Au cinéma j'apprends à vivre
comme une citoyenne du monde.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo- SP, le 24 novembre 2011
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A mensagem de cada filme
As platéias cinematográficas recebem, de cada filme, uma
mensagem.Um elo se estabelece entre o que se passa na tela e a
mente e o coração do espectador.Uma paisagem, um diálogo, uma
determinada circunstância, transferem-se da tela e se projetam
muito além do espaço físico, atingindo o ser humano.
Cabe-nos estar atentos, sermos receptivos à Beleza, à Bondade, à
Justiça.Cabe-nos ter o discernimento e a firmeza de rejeitar a
Violência, a Vingança, a Maldade.Cabe-nos a responsabilidade de
valorizar e prestigiar as exibições de valor, rejeitando as medíocres,
as que encerram baixeza e corrupção sem qualquer mensagem
positiva.
Para exemplificar, citaremos determinados filmes e algumas frases
que deveriam ter sido gravadas pelos espectadores.Alguns deles,
apenas se destacaram devido a um instante de sentimento, de
sensibilidade, sem que sejam propriamente uma obra de arte ou uma
ótima película.Mas, de qualquer modo, fizeram uma comunicação,
que registramos aqui.
“A Fonte dos Desejos” (Three Coins in the Fountain)
“-Não há preparação para uma sentença de morte, há?
-Há toda uma vida...”
“Um Fio de Esperança” (The High and the Mighty)
“A mocidade jamais desaparece em um homem... a menos que ele
próprio a mate.”
“Matar ou Morrer” (High Noon)
“Você tem ombros largos e é forte. Mas ele é um Homem.”
“A Experiência Culminante” (The Crowning Experience)
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“Falhei em relação a Charlie porque não lhe dei um objetivo para a
sua vida, um objetivo que curasse a amargura do seu coração.”
“O Vento Não Sabe Ler” (The Wind Cannot Read)
“Levarei comigo sua doçura... sua ternura... sua coragem...Por toda a
minha vida.”
“O Velho e o Mar” (The Old Man and the Sea)
“O homem não foi feito para a derrota.”
“A sorte é algo que aparece sob várias formas e não saberemos
reconhecê-la.”
“Cada dia é um dia novo.”
“A única coisa que não era velha em seu rosto eram os seus
olhos.Eram da cor do mar... sem sombra de derrota.”
“Não posso, agora, pensar no que não tenho.Devo pensar no que
fazer com o que tenho.”
“Cimarron”
“Muitas pessoas sonham em recomeçar uma nova vida em algum
lugar, em algum dia.”
“-Não recebo dinheiro pela morte de um homem.
-Então, por que se arriscou?
-Eu me sinto responsável.”
“Spartacus”
“-Que sei eu? Nada sei... nada!
-Você sabe coisas que não se ensinam.
-Mas eu quero saber.Quero saber.
-O quê?
-Tudo. Por que as estrelas caem e os pássaros, não.
Onde o sol se esconde à noite.De onde vem o vento.
-O vento vem de uma caverna.Um jovem Deus está sonhando com
uma donzela e suspira.”
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“O homem livre e o escravo, quando morrem, perdem duas coisas
diferentes. O homem livre perde a vida. O escravo perde o
sofrimento.”
“Entre nós, jamais haverá despedida. Enquanto um de nós viver,
todos viveremos.”
“À Sombra da Guilhotina” (A Tale of Two Cities)
“Ninguém deveria roubar os sonhos de um homem.”
“Estou contente porque chegou a hora de provar tudo o que eu
disse.”
“Suave é a Noite” (Tender is the Night)
“É bom ver-se alguém amar tão corajosamente e ser amado.”
“Êxodo” (Exodus)
“Não queria que vocêfosse dessas mulheres... Jovens sem amor,
velhas sem amizade.”
“A vida só tem sentido quando é compartilhada com alguém.”
“O importante são as pessoas.”
“Marcados pelo Destino” (Tiger Bay)
“Um amigo nunca mente para o outro.”
“Um dia, serás mocinha... Linda... Alguém te amará.
Então, terás o maior poder do céu e da terra.Com algumas palavras,
poderás fazer alguém feliz, ou infeliz.
Pensa bem, antes de dizê-las.Pensa muito, muito!”
“Onde quer que estejamos, seremos sempre amigos.”
“Dias de Glória” (Days of Glory)
“A vida inteira estive à tua espera.”
“Sede de Vingança” (The Hook)
“Ou será porque o homem, quando mata, mata algo em si mesmo... e
chora por si próprio?”
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“-Lindo dia!
-Menino, qualquer dia em que uma guerra acabe é um dia lindo!”
“Selva Trágica”
“A gente quer que a mulher escolhida jamais tenha sido tocada.É
diferente quando outros vieram antes – e disseram e fizeram com ela
tudo aquilo que nós sonhamos dizer e fazer com ela.”
“Horas Perdidas” (Stolen Hours)
“Tudo é muito lindo.Mas nós só reparamos quando corremos o risco
de perder tudo.”
“Nós sempre somos mais corajosos do que pensamos ser.”
“Casar é como viver... dia a dia... Eu quero casar com você
diariamente.”
“A Sétima Aurora” (The Seventh Dawn)
“Você tem tudo e, todavia, não tem nada.Vocêpróprio não
percebe.Mas, para ser feliz, é preciso acreditar em alguma coisa.”
“Quando se acredita realmente numa coisa, se é capaz de torná-la
real.”
“-Eu não seria capaz de trair o nosso amigo.
-Eu também me neguei.
-Se o fizesse, eu o odiaria, como odiaria a mim mesma.
Não poderíamos nos encarar novamente. Sabe o que vale poder
encará-lo agora? Vale mil anos de vida!”
“Lilith”
“Gostaria de ter um trabalho em que me sentisse útil às pessoas.”
“Morituri”
“Para realizar os seus sonhos vocês precisam de algo mais que
violência.Precisam de um pouco de compaixão.”
“-Acha esta guerra idiota?
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-Todas as guerras são idiotas.Nenhuma é diferente.”
“Gengis Khan” (com Omar Shariff no papel-título)
“Tribos que lutam entre si não formam uma nação.”
“História de um Homem Mau” (The Singer Not the Song)
“Ninguém fica jamais inteiramente só.”
“-As pessoas devem se preparar para sofrer por aquilo em que
acreditam.
-Mesmo os padres?
-Especialmente os padres.”
“Como deve ser incômodo e como deve ser fascinante ser um
homem bom!”
(do livro “O progresso das Comunicações diminui a solidão
humana?Uma interpretação histórica das comunicações gráficas e
audiovisuais, desde a Pré-História até o Intelsat” – de Theresa
Catharina de Góes Campos.Editora Lidador, 1970).
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No cinema, recordando meu primeiro livro...
Assisti à pré-estréia de “A Invenção de Hugo Cabret”, de Martin
Scorsese, em São Paulo, numa excelente sala de cinema, uma
confortável, enorme sala quase lotada, com projeção em 3-D, onde
os espectadores se mantiveram em silêncio durante toda a sessão. O
público aplaudiu, entusiasmado, quando os créditos finais
começaram a passar, ao mesmo tempo em que várias pessoas se
manifestavam em voz alta, exclamando: “lindo!”.
Não esqueço o fato de que Scorsese se dedica, juntamente com
outros diretores famosos, à recuperação de filmes antigos, agora
homenageados numa produção que pode ser vista com interesse por
crianças e adultos.
Uma emoção especial para mim, enquanto apreciava “A Invenção de
Hugo Cabret”: recordei o conteúdo de meu primeiro livro –“O
progresso das comunicações diminui a solidão humana? Uma
interpretação histórica das comunicações gráficas e áudiovisuais....”
(1970), no qual escrevi sobre os primeiros cineastas e suas obras (ver
o cap.11: sob os títulos - Antecedentes do Cinema, O cinematógrafo e
os Irmãos Lumière, Georges Méliès, “o mágico da tela”):
http://www.theresacatharinacampos.com/Oprogressodascomunicaç
ões.pdf
Antecedentes do cinema
A História do Cinema, um dos mais notáveis instrumentos de
comunicação,iniciou-se há sete mil anos. A análise do movimento foi
tentada nas pinturas das grutas pré-históricas de Altamira, na
Espanha. E a projeção de sombras numa parede já era praticada
pelos chineses há cinco mil anos antes de Cristo. Por isso dizemos
que a História do Cinema começou há sete mil anos.
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O cinematógrafo e os irmãos Lumière
Os irmãos Lumiêre iniciaram a comunicação através do cinema. Para
que chegassem ao primeiro aparelho, o cinematógrafo, foi preciso
que resolvessem três dificuldades: a análise do movimento, a fixação
dêste movimento num recipiente qualquer e a sua projeção fora do
aparelho. Louis Lumière mostrou a sua invenção ao público na
histórica sessão de 28 de dezembro de 1895, em Paris, realizando os
primeiros espetáculos regulares de Cinema.
Os irmãos Lumiêre, apresentando o seu cinematógrafo, tinham mais
uma preocupação científica do que um interêsse artístico ou
comercial. As cenas filmadas eram as da vida diária, sem nenhum
artifício, uma espécie de “álbum de família” animado. Pelos títulos
dos filmes podemos ter uma ideia: “A Saída das Usinas”, “A Chegada
do Trem” — filmes de 16 milímetros, com duração de 2 minutos. Aos
poucos, entretanto, as perspectivas vão se ampliando. Lumiêre passa
a filmar acontecimentos fora de casa: um congresso, um jubileu, uma
exposição — uma espécie de atualidades cinematográficas de hoje!
Envia seus auxiliares, os “caçadores de imagens”, para o exterior, a
fim de filmar acontecimentos históricos. Eis que os filmes vão
aumentando de duração e passaram a contar histórias e a transmitir
ideias. Lurniêre realizou ainda o primeiro filme de enrêdo, com os
seguintes elementos: exposição do ambiente, motivos, personagens,
intriga, clímax e desenlace.
Na origem do cinema, já encontramos duas tendências
documentarista (informação) e composição de espetáculos
(diversão). Nesse período, aliás,a maior tendência é para o teatro
filmado.
George Mélies, o mágico da tela
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George Méliês foi chamado “o mágico da tela.” Diretor de uma casa
de espetáculos, prestidigitador e ilusionista, viu logo as enormes
possibilidades da câmera. Seguiu no princípio o exemplo de Lumière,
mas começou a filmar todo o repertório do grande ilusionista
Houdini, e se voltou definitivamente para o teatro, principalmente o
gênero fantástico, o que hoje chamamos “ficção científica”.
Descobriu muitos truques cinematográficos. Seus filmes: “Viagem
Através do Impossível”, “Vinte Mil Léguas Submarinas”, “Viagem à
Lua”, “A Conquista do Polo”, destacaram-se entre mais de 4 mil que
realizou. Em 1908, porém, estava superado.
O cinema deve muito a George Méliês. Foi êle quem introduziu o
sonho, o feérico, partes integrantes da arte. Deu um impulso decisivo
à arte cinematográfica, como criador de filmes de enrêdo; construiu
o primeiro estúdio cinematográfico; foi o primeiro distribuidor de
filmes.
James Williamson
Poucas pessoas sabem que o precursor dos filmes norte-americanos
no gênero “Western” ou “cow-boy” foi o cineasta inglês James
Williamson, autor do primeiro filme com montagem alternada. Até
aquela data, a câmera filmava uma ação contínua representada num
palco ou uma ação qualquer no exterior. Os inglêses gostavam de
filmar ao ar livre, o que os obrigou a interromper a ação. A
montagem alternada apareceu pela primeira vez em “Ataque a uma
Missão”, quando vemos a ação em dois lugares diferentes, montadas
alternadamente, para aumentar o “suspense” da história; a película
inclui igualmente perseguições, correrias e galopadas, ações dotadas
de conteúdorítmico.
Alfred Collins
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Alfred Collins, no seu filme “Casamento num Automóvel”, usou pela
primeira vez a “elipse”, quer dizer, substituiu uma ação por um
símbolo, ou o efeito de uma ação não filmada. Suprimiu tôda uma
cena de casamento na igreja, focalizando, apenas, a aliança no dedo
dos nubentes. Êsse fato nos mostra o quanto a imagem economiza
cenas e palavras. Devemos valorizar, portanto, o próprio cinema
mudo, que não consistia simplesmente de filmes desprovidos de
som, como aconteceria se assistíssemos a um filme atual com o alto
falante desligado. O cinema mudo tinha uma técnica própria, estando
muitas vêzes mais perto da verdadeira arte cinematográfica do que
algumas produções de hoje, que não sabem mais contar em imagens,
baseando-se por demais na ajuda das palavras.
A primeira atriz cinematográfica
Foi na Dinamarca que surgiu a primeira atriz cinematográfica do
mundo, estrêla autêntica, e não uma atriz teatral fazendo cinema. Em
1911 fundou-se naquele país a “Nordisk”, cujo diretor, Urban Gad,
compreendeu que a interpretação de um ator teatral apresentava
características bem diversas da interpretação exigida de um ator
cinematográfico. Sua espôsa, Asta Nielsen, apoiava-se nos efeitos
visuais da interpretação; com uma expressão mímica extraordinária,
sabia alcançar um grau de expressividade única, nessa época do
cinema mudo."
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo - SP, 11 de fevereiro de 2012
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No Cinema, Todos os Dias
(Tradução de Heloísa Helena de Castro Guimarães)
É domingo!
Irei ao cinema
após a Missa.
É verdade que segunda,
irei, uma vez mais,
ver um belo filme.
E, no dia seguinte,
no cinema estarei,
como sempre.
No momento, me encontro
já no cinema
e toda feliz.
Dentre as alegrias da vida,
grande felicidade é o cinema,
todos os dias da semana.
Se estou no cinema, eu respiro,
me sinto mais viva, unida, sensível
às dores e alegrias do meu próximo.
Todos os dias da semana,
no cinema me sinto ligada ao mundo:
eu me afirmo solidária, uma pessoa consciente;
sabendo que faço parte deste mundo conturbado.
No cinema, todos os dias da semana,
me sinto, quando saio, uma pessoa
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mais aberta, sobretudo para os outros.
No cinema aprendo a viver
como cidadã do mundo.
Theresa Catharina de Góes Campos
São Paulo- SP, 24 de novembro de 2011

580

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

Pesquisadora do cinema brasileiro
Berê Bahia é uma dedicada pesquisadora do cinema brasileiro que
trabalha praticamente em tempo integral para coletar dados, reunir
informações e registrar nossa rica memória cinematográfica.
Liderando equipe de colaboradores também devotada a nossos
filmes, produzidos sempre com muita dificuldade, enfrentando
imensos desafios econômico-financeiros, inclusive a questão da
distribuição e exibição, Berê escreveu “Trinta Anos de Cinema e
Festival - A História do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”, obra
bem ilustrada e com detalhes importantes, não somente para os
estudiosos do assunto como do público.
Os que desejarem adquirir esse livro, elaborado com rigor de
pesquisadora, devem procurá-lo, por exemplo, na Livraria do Café La
Película, no Cine Brasília.
Atualmente, a incansável Berê Bahia está com novo projeto em
execução: escreve “Brasília no Cinema - 1960 a 1999”, livro que tem
por objetivo catalogar todos os filmes realizados aqui na Capital
Federal, nos últimos 39 anos.
Fazemos votos de que a pesquisadora seja cada dia mais conhecida...
e consiga patrocínio para os seus diversos projetos de coleta e
registro de informações cinematográficas. O entusiasmo e a
persistência de Berê Bahia merecem suporte digno do amor que ela
dedica à Sétima Arte.
Theresa Catharina de Góes Campos
Cineclube dos Educadores
Brasília, 10 de agosto de 1999
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A trajetória dos vencedores do Oscar 2002
Com o passar do tempo, comprovamos que a cerimônia do Oscar
2002 deu início a um processo de apreciação direcionado aos filmes
selecionados e premiados, nas diversas categorias, além de empatia
com as homenagens prestadas a personalidades da indústria
cinematográfica que se destacaram por seus trabalhos. A dinâmica
dessa premiação começou, na verdade, com os prêmios Globo de
Ouro, concedidos pelos votos dos jornalistas estrangeiros nos EUA,
cuja opinião já indicava, como sempre ocorre, alguns favoritos.
Sabemos que o Festival de Berlim (Urso de Ouro, Urso de Prata) tem
parâmetros menos comerciais. E que as mostras, seleções e
premiações do Festival de Cannes também são orientadas por
características de um certame com programação, estrutura e
características específicas.
Quando a mídia divulga esses prêmios, a platéia universal direciona
seus interesses como espectadores, assim contribuindo para que a
indústria cinematográfica seja beneficiada com os lucros advindos da
presença dessas pessoas cuja curiosidade foi aguçada, sobretudo,
pelo Oscar, cada vez mais conhecido e influente porque o público
televisivo alcança números impressionantes, a cada ano.
A trajetória do Oscar 2002 demonstra o dinamismo que atrai a
preferência do público.
Alguns aspectos dos filmes e seus elencos, bem como das equipes
técnicas, passariam despercebidos, não tivessem sido premiados,
crescendo aos olhos da crítica especializada e das platéias.
Uma mente brilhante
Dramatização biográfica do matemático esquizofrênico John Nash
(Prêmio Nobel em 1994), "Uma Mente Brilhante" conquistou 4 Oscar
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(melhor filme; melhor diretor - Ron Howard; melhor roteiro adaptado
- para o livro de Akiva Goldsman; e melhor atriz coadjuvante - para a
talentosa beldade Jennifer Connelly). As críticas negativas, anteriores
à premiação, praticamente desapareceram, depois dessa vitória. A
campanha agressiva contra o filme e o seu protagonista - Russell
Crowe - sumiu, na verdade, dos periódicos e da mídia, nas emissoras
de rádio e tv.
Os valores de conteúdo de "Uma Mente Brilhante" são os meus
destaques: o conceito fundamental da colaboração na teoria dos
jogos, o que não prejudica nenhuma das partes, porque é do
interesse de todos agir pelo bem comum; o controle da
esquizofrenia, impedindo que o doente fique improdutivo como ser
humano; a força do amor, o empenho do coração, para
transformarem os obstáculos insuperáveis em dificuldades vencidas
com obstinação redentora.
O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel
Considerando-se o cinema, esteticamente, como a arte da fotografia,
premiada com o Oscar 2002 em "O Senhor dos Anéis: A sociedade do
Anel", a nossa sensibilidade visual aprecia, enlevada, os cenários
naturais, os travellings, as panorâmicas horizontais e verticais que
narram a história lendária de personagens humanos e míticos,
envolvidos com uma joia capaz de enfeitiçar as pessoas, tornando-as
escravas do poder, amesquinhando-as por sua ambição desmedida.
O filme recebeu mais três estatuetas: Oscar de Melhor Maquiagem
(mostrou qualidade semelhante à do trabalho encontrado nos filmes
europeus, especialmente os franceses); Melhores Efeitos Visuais
(concorreu com "Inteligência Artificial" e "Pearl Harbor"); e Melhor
Trilha Sonora Original (aliás, deveria ter vencido, também, o Oscar de
Melhor Canção...).
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Moulin Rouge
O musical “Moulin Rouge”, drama romântico em que Nicole Kidman
surpreende, dançando e cantando com muita desenvoltura,
conquistou, com justiça, os Oscar de Figurino e Direção de Arte.
A reconstituição de época, bem como os cenários parisienses típicos,
contribuíram, juntamente com os adereços e a maquiagem, para
ambientar plasticamente a história de amor entre uma prostituta e
um jovem escritor, tão idealista quanto apaixonado. Em algumas
cenas do filme, efeitos especiais e uma fotografia dinâmica,
enriquecida por cores, nuanças e detalhes, numa iluminação
enriquecida por filtros, explodem num visual artístico de beleza
estética. Como se estivéssemos assistindo a uma sucessão de
quadros e cartazes do "Moulin Rouge", conduzidos pela visão de
Toulouse-Lautrec.
Falcão Negro em Perigo
Concorrendo com “Uma Mente Brilhante”, “O Senhor dos Anéis: A
Sociedade do Anel”, “Amnésia” e “Moulin Rouge”, o violentíssimo
drama de guerra de Ridley Scott –“Falcão Negro em Perigo”
conseguiu sair da cerimônia com o Oscar 2002 de Melhor Montagem.
Ganhou, ainda, o Oscar de Melhores Efeitos Sonoros (nesta
categoria, estavam selecionados: “O Fabuloso Destino de Amélie
Poulain”, “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”, “Moulin
Rouge” e “Pearl Harbor” (este, Oscar de Melhor Edição de Som,
derrotando, merecidamente, o seu concorrente único –“Monstros
S.A.”).
À primeira vista, poderíamos discutir bastante sobre essas duas
estatuetas, lembrando, inclusive, as dificuldades para a montagem e
os efeitos sonoros de obras como os outros candidatos aos prêmios
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(em ambas as categorias). Analisando, entretanto, os cenários, o
roteiro, a temática de “Falcão Negro em Perigo” e o grande número
de atores envolvidos nessa produção, acreditamos que, realmente,
não foi nada fácil realizar um trabalho de montagem e de efeitos
sonoros com a qualidade encontrada no filme vencedor.
DENZEL WASHINGTON: MELHOR ATOR
Uma vitória celebrada com entusiasmo, pois Denzel Washington
(“Dia de Treinamento”) precisou vencer colegas/competidores de
valor também já reconhecido, como Sean Penn (“Uma lição de
amor”), Tom Wilkinson (“Entre Quatro Paredes”) e Russell Crowe
(Oscar 2001 por “O Gladiador”), o protagonista de “Uma Mente
Brilhante”. Além de Will Smith, em “Ali”.
Na verdade, muitas pessoas sofreram, como eu, grande
desapontamento, quando Denzel Washington não ganhou o Oscar
antes, por sua interpretação num filme pungente: “Hurricane - O
Furacão” (1999), obra pela qual recebeu o Globo de Ouro, na
categoria Drama, e bem superior a “Dia de Treinamento”, tendo sido
igualmente valorizado no Festival de Berlim .
Em 1987, ele recebeu o Oscar (e o Globo de Ouro) de Melhor Ator
Coadjuvante por sua atuação em “Tempo de Glória”, um épico sobre
a tragédia da Guerra de Secessão. No mesmo ano, também foi
indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante com “Um Grito de
Liberdade” (filme - uma história verídica - que recomendo a todos!).
Melhor Atriz: Halle Berry
Com a sua interpretação em “A Última Ceia”, Halle Berry
surpreendeu, conseguindo vencer as suas concorrentes: Nicole
Kidman (“Moulin Rouge”) e a sempre excelente Sissy Spacek (“Entre
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Quatro Paredes”), além de Renée Zellweger (“O Diário de Bridget
Jones”).
O filme que deu o Oscar 2002 a Halle Berry é um drama
contemporâneo sobre temas de impacto, plenos de controvérsias: o
racismo; a pena de morte e o sistema penitenciário; pobreza,
machismo, conflitos familiares e sociais. E ainda, sobre a solidão nas
relações sexuais no contexto da prostituição. Com cenas muito
fortes, cruas e chocantes, de violência e sexo, assim como diálogos
preconceituosos, “A Última Ceia” traz para o público adulto uma
história em que os protagonistas aprendem a viver, com realismo e
amor, uma vida mais humana, justa e solidária. Uma obra com essa
perspectiva merece ser vista!
A experiência de Jim Broadbent
Intérprete experiente em papel que exigiu muito de suas qualidades,
Jim Broadbent ganhou com “Íris” o Oscar 2002 de Melhor Ator
Coadjuvante. A complexidade de seu personagem, intelectualmente,
nas emoções e nas características físicas, permitiu que ele se
destacasse, mesmo diante de artistas concorrentes como Ethan
Hawke (“Dia de Treinamento”), Ben Kingsley (“Sexy Beast”), Ian
McKellen (“O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” e Jon Voight
(“Ali”).
Shrek leva o Oscar de Melhor Filme de Animação!
A originalidade dos personagens e os elementos inteligentes da
história determinaram, com seu nível excelente de forma e
conteúdo, a vitória de “Shrek”, apesar da criatividade dos outros
candidatos: “Jimmy Nêutron” - o menino inventor que vai salvar seus
pais seqüestrados - e “Monstros S/A” (vencedor do Oscar de Melhor
Canção: “If I didn't have you” - de Randy Newman), filmes em que os
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adultos, acompanhando seus filhos, também se divertem. O que
ocorre, igualmente, com o público juvenil e adulto, espectadores que
sabem apreciar o enredo, a técnica e o dinamismo do roteiro.
“Shrek” levou 5 anos para ser concluído, envolvendo o trabalho de
500 (quinhentas!) pessoas. John Williams mostrou o livro aos
produtores, tal a sua convicção de que seria um ótimo filme de
animação. Em "Shrek", tudo que parece, não é... Precisamos
acompanhar o desenvolvimento da história, os diálogos dos
personagens, participar da aventura, para compreender o que está
acontecendo...e como será a conclusão da história, encantadora e
surpreendente.
Oscar de Melhor Curta de Animação, “The Birds” (“Os pássaros”)
acompanha “Monstros S/A”. Exibido antes, revela como os grupos
resistem à ideia de cooperar com o "forasteiro", o ser “diferente”. E
se dão mal com isso!
Oscar de Melhor Roteiro Original
“Assassinato em Gosford Park” recebeu o Oscar de Melhor Roteiro
Original, de Julian Fellowes, superando os outros selecionados: “O
Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, “Amnésia”, “A Última Ceia” e
“Os Excêntricos Tenenbaums”.
Dirigida com eficiência e talento por Robert Altman, “Assassinato em
Gosford Park” é uma co-produção - Itália/Alemanha/EUA/Inglaterra valorizada por seu elenco (Michael Gambon, Kristin Scott Thomas e
Jeremy Northam, entre muitos atores que, por sua presença, já
recomendam qualquer filme). Uma festa em grande estilo, realizada
em magnífica propriedade rural, expõe a vida dos anfitriões e seus
convidados, integrantes de uma lista diversificada. São patrões e
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criados em mistura de gerações, classes sociais, vivendo histórias
pessoais, relembrando suas mágoas e seus projetos frustrados.
Terra de Ninguém: Melhor Filme Estrangeiro
Drama de guerra com temas e personagens atualíssimos, “Terra de
Ninguém” (No Man's Land - de Danis Tanovic) é uma co-produção:
França/Itália/Reino Unido/Slovênia.
Aos momentos de ação e suspense intercalam-se diálogos e situações
de humor negro, cenas em que a tragédia, de tão absurda, quase
inacreditável, mas real, provoca risos de nervosismo na platéia.
“Durante o conflito da Bósnia, em 1993, dois soldados, um bósnio e
outro sérvio, encontram-se ilhados entre linhas inimigas na chamada
terra de ninguém.”
As tropas das Nações Unidas, seguindo as determinações de seus
comandantes, têm uma presença apenas de fachada, recusando-se a
fazer intervenções. Os jornalistas da imprensa internacional, ávidos
por notícias e fama, recebem ordens de seus chefes no sentido de
ousar cada vez mais, não importando a gravidade da situação ou os
riscos a que expõem a si mesmos e a outros participantes dessas
ações insanas da guerra. Mesmo diante da morte e dos conflitos, a
preocupação da mídia revela-se em uma pergunta imediata e
constante:
- Conseguiu filmar?
Melhor Documentário denuncia racismo
“Murder on a Sunday Morning” (Assassinato em uma Manhã de
Domingo) foi realizado com o objetivo explícito de denunciar os
preconceitos raciais que, de imediato, acusam como autor de um
588

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

crime uma pessoa cujo único “flagrante policial” seria a cor de sua
pele, na hora e nas proximidades do assassinato.
O filme austríaco “The Accountant” (O Contabilista) recebeu o Oscar
de Melhor Curta de Ação.
“Thoth” foi premiado com o Oscar de Melhor Documentário em
Curta-Metragem.
Homenagens muito especiais
Na cerimônia do Oscar 2002, Edmund M. Di Giulio recebeu o Prêmio
Gordon E. Sawyer.
Ao diretor Arthur Hiller foi concedido o Prêmio Humanitário Jean
Hersholt, ressaltando-se a sua dedicação a obras e causas
beneficentes.
Sidney Poitier recebeu um Oscar pelo conjunto de sua obra, como
ator e diretor. A homenagem ressaltou que ele abriu caminho para os
artistas negros atuarem no cinema. Foi elogiado, também, por suas
qualidades de caráter.
O ator e diretor Robert Redford recebeu um Oscar por seus filmes e,
ainda, pelo apoio que dá ao cinema independente, no seu prestigiado
Sundance Festival.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília-DF, 2002
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Homenagem aos comentários cinematográficos de Reynaldo
HOMENAGEM ao jornalista, advogado, escritor e crítico de cinema
REYNALDO DOMINGOS FERREIRA
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Inverno da Alma
Ao traçar o perfil de uma moça de 17 anos, de caráter firme e
determinado, que, ante o desaparecimento do pai, se vê forçada não
só a procurá-lo, mas a assumir também a responsabilidade pela
sobrevivência da mãe ensandecida e de dois irmãos menores, Debra
Granik pinta, ao mesmo tempo, em Inverno da Alma, um quadro
estarrecedor da miséria no meio rural americano sob o domínio de
traficantes de droga.
O roteiro, escrito por Granik em colaboração com Anne Rosellini, é
baseado no romance Winter’s Bone, de Daniel Woodrell, que, ao que
consta, não tem a atmosfera opressiva da película, só atenuada, de
quando em vez, pela inserção de música country, que compõe a
trilha sonora de Dickon Hinchliffe. De fato, desde os primeiros
instantes da narrativa, o cenário que se descortina das montanhas
Ozarks, no Missouri – região central dos EUA –, é de total desolação.
Em primeiro plano, avistam-se taperas imundas, que abrigam uma
gente estranha, faminta e desorientada, vivendo em péssimas
condições. Em volta, há um cemitério de automóveis e de trailers
abandonados.
À porta de uma das taperas, surge o rosto jovem, mas sofrido, de Ree
Dolly (Jennifer Lawrence), para atender ao chamado do policial
Satterfield (Tate Taylor), assistente do xerife da localidade. Ele lhe
comunica o desaparecimento de seu pai, Jessup Dolly, que saiu da
cadeia sob fiança. O dinheiro foi obtido com a penhora da casa, que,
segundo explica, terá de ser entregue pela família dentro de uma
semana, caso ele não apareça para cobrir o débito. Disposta a
encontrar o pai, vivo ou morto, ela sai no seu encalço pelos lugares
mais ermos e sórdidos no meio das montanhas congeladas, sendo
sempre aconselhada a desistir do seu intento.
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Até mesmo o tio Teardrop Dolly (John Hawkes), um drogado, magro e
barbudo, que a trata mal, de início, mas se desculpa depois, lhe diz
que muito provavelmente Jessup tenha sido assassinado. Mostra-lhe
então o barraco incendiado, que lhe servia de laboratório para o
processamento da metanfetamina (droga estimulante do sistema
nervoso central), em cujos destroços, segundo afirma, pode estar o
corpo dele. Ree não aceita, porém, a versão do tio. Ao saber, mais
tarde, pelo xerife Baskin (Garret Dillahunt), que precisa provar a
morte do pai para não perder a casa, ela decide enfrentar o desafio
de ir falar ao poderoso chefão do tráfico Thump Milton (Ronnie Hall),
com quem os Dolly têm algum parentesco.
Não se sabe qual é a ideologia de Debra Granik – realizadora do filme
aclamadíssimo pela crítica internacional, desde que conquistou, em
2010, o Grande Prêmio do Júri do Festival Sundance e dois prêmios
do Festival de Berlim -, nem por qual credo ela reza. Ou não reza. O
certo, porém, é que, pela sua linguagem – principalmente pela
significativa cena final - a protagonista, Ree Dolly, encontra sua força
no poder da esperança, mais perigoso do que o desespero, como
observaria um poeta inglês, tal como ensinam as grandes mulheres
do Antigo Testamento: Esther, Judite e Raquel. Em outras palavras,
Ree só não é trágica porque não se deixa ser aniquilada pelo que ela
tem de melhor em sua formação: esperança, fé e amor.
Para interpretar essa personagem, Granik teve a sorte de encontrar
Jennifer Lawrence, jovem, bonita, de muito talento, que se criou no
ambiente em que transcorre a ação, isto é, nas montanhas do
Missouri. Talvez a beleza da atriz não tenha contribuído para a
caracterização da personagem, o que ela procurou compensar por
uma articulação dos músculos faciais que lhe dá uma expressividade
magnífica dentro da linha imposta pela direção. Observem-se, por
exemplo, o rosto duro e a expressão sofrida de Lawrence, quando
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Ree ouve dos irmãos a preocupação de que ela se aliste no exército
para obter o dinheiro necessário ao resgate da casa e, assim, se
afaste deles. Ela lhes responde: - Eu não sei se conseguiria continuar
vivendo sem ter o peso de vocês nas minhas costas!... Outra grande
atuação é a de John Hawkes, que, no papel do tio Teardrop, trata a
figura com muito desvelo e cuidado nas suas inesperadas mutações
de humor, causadas ora por consumir droga, ora por saber que,
como o irmão, está também ameaçado de morte.
REYNALDO DOMINGOS FERREIRA
FICHA TÉCNICA
INVERNO DA ALMA
WINTER´S BONE
EUA / 2010
Duração – 100 minutos
Direção – Debra Granik
Roteiro – Debra Granik e Anne Rosellini, com base na novela Winter´s
Bone, de Daniel Woodrell
Produção – Anne Rosellini e Alix Madigan
Fotografia – Michael McDonough
Trilha Sonora – Dickon Hinchliffe
Edição – Jennifer Lawrence (Ree Dolly), John Hawkes (Teadrop Dolly),
Tate Taylor (Satterfield), Garret Dillahunt (xerife Baskin), Ronnie Hall (
Thump Milton).
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Xingú
Filme memorável é Xingu, de Cao Hamburger – selecionado para uma
das mostras paralelas ao Festival de
Berlim -, que dá forma exata de narrativa cinematográfica para a saga
dos visionários Irmãos Villas-Bôas, os quais, depois de muitas lutas,
conseguiram fixar, em 1961, no governo de Jânio Quadros, a maior
reserva indígena em território brasileiro, o Parque Nacional do Xingu.
O roteiro de Hamburger (O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias),
em colaboração com Anna Muylaert e Elena Soárez, realizado com
base em pesquisa da antropóloga Maíra Bühler, trata, de forma
apropriada, a aventura dos heróis brasileiros em tom épico, como se
fora um western, captada, em belos panorâmicos, pelas lentes de
Adriano Goldman.
Assim, os fatos reais são relatados – o maior número possível, num
mínimo de espaço de tempo - dentro de um conteúdo romanesco, de
caráter político, pois suscita ideias conflitantes, principalmente com
as desastrosas mudanças, que se perpetram atualmente no Código
Florestal, como sabiamente ressalta Fernando Meirelles, produtor da
película.
A história é narrada sob a ótica de Claudio Villas-Bôas (João Miguel)
que, em 1940, com 26 anos, ansioso por aventuras, em companhia
do irmão Leonardo (Caio Blat), de 23, decide alistar-se na Expedição
Roncador-Xingu, criada pelo governo de Getúlio Vargas para
desbravar o interior do país. Logo, o mais velho, de 27 anos, Orlando
(Felipe Camargo), abandona o paletó, a gravata e a vida rotineira de
um escritório em São Paulo, indo se juntar aos outros.
Os três mosqueteiros, como poderiam ser também chamados os
Villas-Bôas, assumem então a liderança da expedição e, depois de
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passar pelo temido território dos Xavantes, sem maiores problemas,
eles se deparam com os Kalapalos, às margens de um dos afluentes
do rio Xingu. O encontro é aguardado com muita expectativa, já que
se atribuía a essa tribo o assassinato do explorador inglês Percy
Fawcett.
É nessa sequência, principalmente, que se observa a habilidade
técnica de Hamburger – um dos nossos mais sólidos diretores,
segundo Meirelles – que, no manejo de duas câmeras e, com
magnífica pontuação musical de Beto Villares, leva o espectador a
participar totalmente do momento de confrontação vivido por
brancos e índios, estes liderados pelo cacique Izaquiri (Taparé
Waurá). Vale destacar, a propósito, o trabalho perfeito de Chico
Accioly e de Christian Duurvoort na seleção e preparação do elenco
indígena, que apresenta muito bom desempenho.
O acordo entre as duas partes é selado, depois que os Villas-Bôas
oferecem aos Kalapalos facões, rapaduras e objetos de uso
doméstico. Mas, como decorrência do contato dos indígenas com os
brancos, surge entre os primeiros, uma epidemia de gripe, que,
apesar dos esforços dos Villas-Bôas, requisitando equipe médica para
lhes aplicar penicilina, acaba por dizimar a tribo, deixando-a pela
metade. O que faz Claudio, o mais idealista, e também mais
consciente dos irmãos, a reconhecer: - Nós somos o antídoto e o
veneno para eles. Outro drama, que acontece em paralelo, é o da
desobediência de Leonardo – e, posteriormente, de Claudio - ao
pacto firmado, entre os irmãos, de não se envolverem com mulheres
indígenas. O primeiro é logo banido, regressando a São Paulo.
Os três atores encarnam com sobriedade os Irmãos Villas-Bôas.
Felipe Camargo (Som e Fúria) constrói o seu papel de Orlando com a
primordial característica da personagem, a de mediador, do
595

Theresa Catharina de Góes Campos

diplomata, do mais credenciado a negociar o anteprojeto da criação
do Parque do Xingu com autoridades do governo de Café Filho, no
Rio. Caio Blat (Bróder) está correto como Leonardo. E João Miguel é,
na rigorosa obediência à contextualização do filme, como Claudio, o
astro maior. É um ator que vem em evolução, sempre para melhor,
desde que apareceu em Cinema, Aspirinas e Urubus. É dele a cena
mais lírica e bonita de Xingu, quando Claudio seduz Pionim (Awakari
Tumã Kaiabi) ao brilho da luz de uma lanterna. A grande revelação,
entre os indígenas, é Maiarim Kaiabi, como Prepori.
REYNALDO DOMINGOS FERREIRA
FICHA TÉCNICA
XINGU
Brasil – 2011
Duração – 103 minutos
Direção – Cao Hamburger
Roteiro – Cao Hamburger, Anna Muylaert e Elena Soárez, com base
em pesquisa de Maíra Bühler.
Produção – Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro e Bell Berlinck
Fotografia – Adriano Goldman
Trilha Sonora – Beto Villares
Edição – Gustavo Giani
Elenco – João Miguel (Claudio Villas-Bôas), Felipe Camargo (Orlando
Villas-Bôas), Caio Blat (Leonardo Villas-Bôas), Maiarim Kaiabi
(Prepori), Awakari Tumã Kaiabi (Pionim), Tapaié Waurá (Izaquiri),
Totomai Yawalapiti (Guerreiro Kalapalo), Maria Flor (Marina) e
Augusto Madeira (Noel Nutels).
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Paterson
(Paterson - EUA, 2016 - de Jim Jarmusch, 118min.)
Direção: Jim Jarmusch
Roteiro: Jim Jarmusch
Elenco: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Chasten Harmon, William
Jackson Harper, Barry Shabaka Henley
Um filme notável, que narra com simplicidade a rotina de vida de
personagens comuns. Obra sem apelo comercial para o grande
público, revela um olhar mais profundo ao se fixar nas pequenasgrandes coisas de pessoas que realizam suas tarefas com
tranquilidade, uma existência que também pode ser valorizada pela
poesia do cotidiano quase sem surpresas.
"Se você um dia me abandonar / meu coração vai junto / e não
conseguirei trazê-lo de volta"
(no cartaz de divulgação do filme de Jim Jarmusch)
"Paterson", uma pequena joia cinematográfica, minimalista e
criativa, mostra-se um relato atento a sonhos, emoções e
sentimentos.
O casal de protagonistas (Adam Driver, Golshifteh Farahani) tem um
relacionamento amoroso de atenção e carinho recíprocos,
demonstrando estabilidade afetuosa nos ajustes espontâneos do dia
a dia, sem dificuldade, de um cônjuge à personalidade diferenciada
do outro.
O cachorro de estimação, realmente bem treinado, mereceu ser
premiado por sua participação no roteiro.
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Destaques: direção, roteiro e interpretação.
Filme tranquilo e sereno, relaxante, bonito de se ver e prazeroso de
apreciar com a sensibilidade necessária para enxergar o próximo
como seres humanos únicos, no espaço deles e na convivência, em
suas características próprias e dimensões pessoais muitas vezes
surpreendentes na singeleza de seu brilho.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília - DF, 27 de abril de 2017
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Sem Fôlego
(Wonderstruck - EUA, 2017 - de Todd Haynes, 117min)
Ben e Rose são crianças de épocas diferentes que, por iniciativa
própria e secretamente, também desejam vidas diferentes. Ben
anseia pelo pai desconhecido, enquanto Rose sonha com uma atriz
misteriosa. Quando Ben descobre uma pista em um livro de
curiosidades, e no momento em que Rose lê uma notícia no jornal,
ambas as crianças partem em jornadas que transcorrem com uma
simetria, em vários aspectos, fascinante.
Elenco:Julianne Moore, Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Jaden
Michael, Cory Michael Smith, Tom Noonan, Michelle Williams
Direção:Todd Haynes
Roteiro: Brian Selznick
Produção: Christine Vachon, Pamela Koffler, John Sloss
Inspirado no livro SEM FÔLEGO (Wonderstruck, no original) de Brian
Selznick.
Recomendo "Sem fôlego" para todas as idades, por ser um filme
inteligente e criativo, sem apelações, que acompanha as dificuldades
da surdez vivenciadas pelos jovens protagonistas da história. Destaca
a importância dos laços afetivos, a necessidade de amigos. Livrarias,
museus e obras literárias enriquecem a narrativa, sendo fios
condutores no roteiro comovente. Uma pequena joia, com brilho
próprio.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília - DF, 06 de fevereiro de 2018
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-----------http://cinemaeafins.com/2018/01/ficha-do-filme-sem-folego/
https://ambrosia.com.br/cinema/um-belo-filme-que-tira-o-folegodo-publico/
Sobre o livro que inspirou o roteiro cinematográfico de "Sem Fôlego"
(Wonderstruck):
https://www.travessa.com.br/sem-folego/artigo/5faaaafb-af9b4b95-b7bd-b1d84b83b547
http://www.wonderstruckthebook.com/home.htm
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Cidade de Gelo
(The Silver Skates - Rússia, 2020, 2h 17 min, 14 anos)
(...) "Você não faz ideia de como os livros são perigosíssimos.
Queimem todos." (...)
Diretor: Michael Lockshin; roteiro de Roman Kantor, uma adaptação
de "Hans Brinker ; or, The Silver Skates''.
No elenco, Yuri Borisov, Sonia Priss, Fedor Fedotov, Kirill Zaytsev.
(...) "Um juramento feito ao pai é sagrado, não pode ser quebrado."
(...)
O filme russo "Cidade de Gelo" (The Silver Skates, 2020 _ 14 anos _
2h17m) não é conto de fadas, não.
"Deviam curar a alma. É dela que vêm as doenças."
Ambientado no século XIX, teve cenas filmadas em São Petersburgo.
Há semelhanças com obras de Charles Dickens e Victor Hugo.
Realista, no contexto das desigualdades socioeconômicas, aborda
temas históricos ainda atuais, nas relações familiares e nas questões
de igualdade feminina.
(...) "Nada de bom virá do dinheiro obtido de forma desonesta."
Trata-se de uma aventura romântica, cujo roteiro também oferece ao
público cenas de ação, fantasia e suspense.
(...) "às vezes, as decisões mais difíceis são as mais simples." (...)
Destaque para a produção, direção, fotografia, coreografia, direção
de arte; os cenários internos e externos; o vestuário e os adereços.
602

Imagens e Palavras... O Coração e a Razão no Cinema

(...) "Acredito mais no que temos de igual do que em nossas
diferenças." (...)
A história de “Cidade de Gelo” se desenvolve focada no jovem
protagonista Matvey (Fedor Fedotov). Ele é o melhor entregador de
uma confeitaria, em São Petersburgo, na virada para o século 20.
Consegue ser o mais veloz nas entregas por causa dos patins de prata
especiais que foram trazidos por seu pai da Holanda há muitos anos.
Filho de um pobre acendedor de lâmpadas, seu único tesouro é esse
par de patins que ganhou do pai. Quando é demitido injustamente,
ele se junta a uma gangue de ladrões, liderada por Alex.
Alisa sonha em estudar ciências e se sente prisioneira na mansão de
seu pai. Ela discorda das opiniões conservadoras da família sobre o
papel da mulher na sociedade.
CIDADE DE GELO termina com cenas inspiradoras, que enfatizam a
paixão pelo conhecimento e as mudanças de vida que um amor
verdadeiro provoca, em profundidade, nos seres humanos.

Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília - DF, 7 de julho de 2021
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Sem Reservas
SEM RESERVAS (No Reservations)
Site oficial:wwws.br.warner bros.com/no reservations/main site
Direção: Scott Hicks – EUA – 2007 – 104 min. - Livre
Inspirado no filme "Mostly Martha".
Gênero: Comédia dramática romântica
Distribuição: Warner Bros.
Elenco: Catherine Zeta-Jones e Aaron Eckhart
Sinopse: Kate é uma respeitável chef conhecida pelos seus pratos
maravilhosos e por sua falta de autocontrole. Em meio a um inferno
astral, ela se vê obrigada a cuidar de si mesma e da pequena sobrinha
Zoe, que fica a seus cuidados após a morte da mãe. Manter a calma
não será fácil, ainda mais depois da chegada do novo chef Nick
Palmer, que parece "roubar" seu lugar na cozinha.
NOTAS DA EDITORA:
I - Destaquei do roteiro ...
"A vida é imprevisível." (terapeuta) (...)
"Às vezes é bom confiar nas pessoas." (Nick) (...)
" - Deveria haver um livro de culinária para a vida. (Kate)
- Cada um sabe de si. As melhores receitas são as que nós criamos.
(terapeuta)"
II - Recomendo assistir também ao filme "Simplesmente Martha Bella Martha", de produção européia e anterior a esta versão de
2007 (EUA).
Theresa Catharina de Góes Campos
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Posfácio
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Comentários de filmes têm relevância permanente
De: Theresa Catharina de Goes Campos
Data: 10 de maio de 2010 22:39
Assunto: SEUS COMENTÁRIOS de filmes SÃO E SERÃO
PERMANENTES, por isso eu os publico...
Para: REYNALDO FERREIRA
Amigo Reynaldo:
(...)
Quanto aos seus excelentes comentários de filmes, farei algumas
observações a respeito da importância PERMANENTE do que escreve
e tenho a honra de publicar nos meus sites:jamais me preocupo com
o fato de a obra cinematográfica estar ou não em cartaz...porque a
presença do filme não se dá apenas nas salas de exibição comercial,
num espaço de tempo reduzido, na maioria das vezes (no Brasil, por
exemplo, em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, inúmeras
produções permanecem meses em cartaz, atendendo ao interesse do
público).
Acontece que o cinema vai MUITO ALÉM da sua exibição nos
cinemas: permanece em vídeo nas locadoras, universidades, mostras
especiais, em bares e cafés, centros culturais, paróquias religiosas,
embaixadas, bibliotecas das escolas de linguas, cineclubes diversos,
livrarias e supermercados; faz-se, também, presente nos "cinemas"
que alguns se orgulham de ter em suas modernas, bem decoradas
residências...e como recursos importantes nas aulas de professores,
em todos os níveis, nos ciclos de conferências e nas palestras,
demonstrações de publicidade; inspira e fundamenta os autores de
roteiros cinematográficos, de teatro, peças publicitárias audiovisuais
e teledramaturgia; aparece como lembrança apropriada em diversas
ocasiões, das festas natalinas aos aniversários e outros eventos; e na
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tv, o filme não demora para ser anunciado, repetidamente, em todas
as horas do dia e da noite, como a grande atração “inédita”...,
especialmente no caso das produções que se tornaram clássicas ou
lembradas como favoritas para as costumeiras programações de
Natal, Semana Santa, Páscoa e Dia da Criança.
Já ouvi sacerdotes comentando obra cinematográfica nos sermões,
bem como, juntamente com pastores de igrejas diversas, escrevendo
para sites da internet sobre os filmes.
Em trabalhos solicitados durante cursos de mestrado e doutorado, há
espaço para o cinema, que enriquece a argumentação, podendo os
filmes serem objetos de estudo ou incluídos nas teses, o que não
ocorre unicamente nas faculdades de comunicação.
Encerro essa extensa lista de exemplos lembrando os inúmeros
prêmios internacionais concedidos a filmes por organizações
religiosas, honrarias que costumam ser divulgadas em tempo nem
sempre concomitante à exibição comercial dos premiados.
O jornalismo que escolhi praticar objetiva o que seria ou deveria ser
de interesse permanente, e se detém exatamente no que foi
apresentado, de modo geral, como atração de 24h ou notícia
semanal, para registrar o passado próximo ou remoto. Trata-se de
jornalismo não-descartável, focado em conteúdo válido além dos
periódicos diários e semanais, e do imediatismo no rádio e na tv.
Temas que não devem ser esquecidos pela sociedade continuam
relembrados, analisados, pesquisados e denunciados, felizmente, nas
telas dos cinemas...promovendo a conscientização do público, no
pensamento e na ação.
Valorizo também a perspectiva pessoal, uma individualidade
consciente, defendida por alguns jornalistas famosos, em livros e
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confidências sobre escrever textos fundamentados em sua
experiência pessoal. E o cinema revela habitualmente uma visão
pessoal.
Por tudo isso eu lhe reafirmo: os seus textos informativos e críticos
sobre filmes são e serão sempre muito bem-vindos!
Abraços cordiais e os agradecimentos de
Theresa Catharina
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Quem nos concede uma segunda chance, aceita nos estender a mão
em momento crucial, demonstrando uma atitude de generosidade
que resgata a confiança recíproca.
Theresa Catharina de Góes Campos
Brasília-DF, 14 de abril de 2013
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Cinema é minha respiração; meu cérebro que aprende e medita,
antes de agir; meu coração que segue batendo... para que eu me
sinta viva! (...)
Sei definir muito bem: os filmes e livros que satisfazem a meu
coração são aqueles que, no fim da sessão e da leitura, já me fazem
sentir com saudades, do filme ou do livro. Porque deixam em mim a
vontade de repetir: assistir ao filme mais uma vez, ler de novo... A
beleza deles (do cinema e da literatura) segue comigo, me
comovendo, presente em meus pensamentos, me enriquecendo
espiritualmente. Dessas experiências, saio carregando um tesouro
que resplandece, apesar de invisível - dentro de mim e no exterior um tesouro que não se toca, porque é para sentir, pelo menos em
parte, a ser descoberto pouco a pouco. (...)
Cinema e Literatura: Imagens e Palavras para Sentir e Refletir.
Theresa Catharina de Góes Campos
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