
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

No dia 5 de fevereiro, iniciamos nossas atividades de 2012. 
Estávamos saudosos. De início, discutimos algumas questões 
“administrativas”. Não vão estranhar! Eu sempre falo que o grupo não 
se leva a sério e é verdade! Mas, um mínimo de organização se faz 
necessária, caso contrário não resistiríamos a mais de 16 anos de 
existência. Resolvemos retomar o nosso fundo financeiro, de forma 
permanente. Ele existia para custear o jornal, porém, com a internet, 
isso não tinha mais sentido e nós o desativamos. Mas outras despesas 
surgem, especialmente na época do nosso aniversário, no meio do 
ano. Vamos transformar nosso site em blog, mas precisaremos de 
algum dinheiro pra fazer isso. Então, vamos manter a nossa conta de 
poupança e nossa “tesoureira” continuará sendo a Esther. Vamos 
divulgar a cada edição a conta e as contribuições serão voluntárias. Os 
amigos do grupo optam por depositar ou pagar 
pessoalmente na reunião.  

Outra mudança: pretendemos exibir, antes de 
cada reunião, um curta metragem. Os curtas são um 
formato importante e temos pouco hábito de assisti-
los. Vamos tentar incrementar essa novidade. 
Vamos ver o que vai dar... Essa decisão teve muita 
influência do Marcos Paulino que sugere algo assim 
há muito tempo...  

A discussão sobre Tomboy foi muito 
interessante. No início, discutimos o significado do título. É um termo 
de origem britânica que indica uma menina moleca (em Portugal, 
“maria rapaz”). São meninas que brincam com os meninos, jogam 
futebol, não correspondem à feminilidade esperada de uma menina. 
Comentamos que as sinopses anunciadas estragam a intenção da 
diretora, pois imaginamos que ela gostaria de ter causado surpresa no 
espectador mostrando só depois de uns 15 minutos de filme que se 
trata de uma menina (a cena da banheira).  

Todos os presentes gostaram do filme, acharam-no delicado, 
singelo, com o mérito de discutir a indefinição da identidade sexual da 
criança em uma família muito amorosa e equilibrada. Seria muito fácil 
– e raso – dizer que a menina queria se passar por menino como 
revolta em relação a uma família desestruturada. 

Apesar de muito equilibrada, entendemos que o filme sugere que 
o pai gostaria de ter tido um filho menino (o que se concretiza, no final 
do filme). Várias cenas revelam essa impressão: a cena em que o pai 
ensina Laure a dirigir, quando ele lhe dá cerveja na garrafa e sustenta 
que ela se daria muito bem no pôquer. Esse mesmo pai a carrega no 
colo, quando ela está chateada. Muitos pensaram na possibilidade de 

Laure se comportar como um menino para atender às expectativas do 
pai. 

A mãe, ao contrário, muito sutilmente demonstra um desejo de 
que a filha se mostre mais feminina. Uma manifestação disso é que 
Laure conhece várias crianças no novo bairro, porém, ao contar para a 
mãe, enfatiza o fato de ter conhecido uma menina (Lisa). A mãe fica 
contente, embora surpresa (ela também quer atender às expectativas 
da mãe). 

As psicólogas do grupo comentaram que é comum a 
bissexualidade até uma certa idade. Laure está exatamente na fase 
em que essa ambiguidade deixa de acontecer... (os peitos vão crescer, 
ela irá menstruar, desejos surgirão). O limite da realidade (em 
contraposição à fantasia e à mentira) é o início das aulas que a obriga 

a acabar com a farsa. Muitos entenderam que 
essa não seria a primeira vez que Laure se finge 
de menino, mesmo porque a irmã não se 
surpreende com o fato. 

Falamos sobre o fato da diretora ser 
homossexual assumida, porém ela afirma não 
levantar essa bandeira. Alguns acharam que essa 
informação nos levaria a pensar que a menina 
Laure tem inclinação para ser homossexual. Mas, 
ao contrário, parte do grupo achou que a opção 

da diretora foi mostrar a infância, o mundo infantil, com toda a sua 
ingenuidade, criatividade e crueldade. Foi lembrado que nossa análise 
parte da visão do adulto; no entanto, o filme deixa a câmera na altura 
das crianças.  

Outra discussão que dividiu o grupo foi o julgamento de que a 
mãe foi incoerente, ao forçar a barra para que Laure colocasse o 
vestido e fosse à casa dos amigos. A família parecia compreensiva e 
complacente com a situação. O tapa dado pela mãe foi impulsivo 
(perdoável), mas a atitude do dia seguinte, quando ela poderia ter 
esfriado a cabeça, refletido, conversado com o pai... foi desmedida. 
Outra parte do grupo achou positiva a atitude da mãe, pois a 
brincadeira extrapolou, ela bateu em um menino e mentiu. Para essas 
pessoas, na educação dos filhos, muitas vezes cometemos exageros, 
mas é preciso dar o limite. 

Por último, foi abordada a História da Sexualidade de Foucault, 
comprovando que a educação diferenciada para meninas e meninos é 
sempre uma construção social, cultural e opressora. 

Cláudia Mogadouro 

CINEMA PARADISO 
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A SEPARAÇÃO 
(Jodaeiye Nader az Simin) 

 
Diretor: Asghar Farhadi (*) 

 

(*) Nasceu em 1972, no Irã.  Fez curtas e séries para TV. Em 2001 co-escreve o roteiro de Eterfae Past. Em 2003, dirige seu primeiro longa, 
Raghs dar Rhobar. Seu quarto filme, Procurando Elly  (2009), ganhou o Urso de Prata de melhor diretor no Festival de Berlim. O filme A 
Separação (2011), já ganhou diversos prêmios, entre eles, Globo de Ouro 2012 de Melhor Filme Estrangeiro e o Urso de Prata do Festival de 
Berlim. A Separação concorre ao Oscar 2012 de melhor filme estrangeiro e melhor roteiro original.  
 

ALGUMAS DECISÕES DO GRUPO E ECOS DA DISCUSSÃO DE TOMBOY 
 

http://guia1.folha.com.br/guia/cinema/drama/479472/a_separacao


O cinema está em constante transformação desde que surgiu, 
em 1896. Antes, ir ao cinema era um programa pra se sair de casa. 
Hoje as pessoas baixam filmes no computador pessoal e já podem ver 
filmes em 3D na sala da sua casa. Tudo isso é muito bom, mas nós 
sabemos do prazer que ainda é ir ao cinema e parece que os 
cineastas estão sentindo necessidade de uma volta às origens. Há 
dois filmes em cartaz, com muitas indicações ao Oscar que, cada um a 
seu modo, faz homenagens ao início do cinema. Um deles é A 
Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese e o outro é o filme 
mudo O Artista, de Michel Hazanavicius. Para este diretor – assim 
como para muitos cinéfilos, críticos, cineastas –, o mestre dos mestres 
foi Charles Chaplin. Faço aqui a minha homenagem, contando a 
história desse gênio do século XX que ainda hoje nos encanta com 
sua arte.  

Charles Spencer Chaplin nasceu em 16 de abril de 1889, em 
Londres. Teve uma infância desafortunada. Seus pais, músicos e 
atores de music hall, se separaram quando ele tinha apenas 3 anos, 
sendo que ambos eram desestruturados emocionalmente. Sua mãe 
perdeu a voz, o que arruinou sua carreira e contribuiu para sua doença 
psíquica. Seu pai era alcoólatra e morreu de cirrose quando Charles 
tinha 12 anos. Sua infância e de seus irmãos transcorreu, na maior 
parte do tempo, na rua e em orfanatos.  

O cineasta François Truffaut, ao se 
referir à maestria e rapidez com que 
Carlitos fugia da polícia e representava a 
miséria, diz: 

Se volto a sua infância (de Chaplin), 
tão frequentemente descrita e 
comentada a ponto de talvez 
perdermos de vista a sua crueza, é 
porque convém examinar o que há 
de explosivo na miséria – se ela é 
total. (...) embora não tenha sido o 
único cineasta a descrever a fome, 
foi o único a conhecê-la, e isso é o 
que iriam perceber os espectadores 
do mundo inteiro quando os filmes 
começaram a circular a partir de 1914. (Truffaut,in BAZIN,2006:9) 

A elaboração que Chaplin fez dessa experiência de abandono e 
miséria na infância tornou-se a base do seu humanismo e 
posicionamento político que denunciava a desigualdade social, 
presentes em todos os seus filmes.  

Chaplin, na juventude, trabalhou em circos, onde pôde 
desenvolver a mímica, a dança, a música, a arte dramática e, em 
especial, a comicidade. Entre 1910 e 1912, fez sua primeira turnê para 
os Estados Unidos, onde voltou no final de 1912 e foi visto pelo 
produtor de cinema Mack Sennet. Ele quase não foi aceito para o 
cinema em seus primeiros testes, pois representava para circo-teatro e 
não conhecia os recursos da iniciante sétima arte, mas rapidamente se 
adaptou e se destacou por fazer números cômicos com movimentos 
sutis e delicados, o que era incomum para a época.  

Seu personagem O Vagabundo – conhecido como Carlitos, no 
Brasil – foi criado em 1914 e trouxe romantismo às comédias pastelão, 
o que provocou grande identificação do público. Carlitos era um 
andarilho, pobretão, marginal, perseguido pela polícia, porém, 
elegante, romântico, solidário. Seu humor carregado de humanismo 
ganha as plateias do mundo todo e contribui decisivamente para 
elevar o status do cinema, antes visto apenas como entretenimento, à 
denominada “sétima arte”.  

Entre 1914 e 1917, Chaplin passou a assumir os roteiros e a 
direção dos curtas metragens. Só no ano de 1914, chegou a fazer 34 

filmes para Mark Sennet. Em 1917, a First National o contrata 
oferecendo muito mais liberdade no processo de produção dos filmes. 
Nessa época, com o personagem Carlitos já consagrado, Chaplin 
realiza os seguintes filmes: Ombro, Armas!, Vida de Cachorro, 
Carlitos em Apuros, Idílio Campestre, Um Dia de Prazer, Os 
Ociosos. Em 1919, associa-se a outras cineastas na produtora United 
Artists, onde trabalhou com total liberdade e controle de todo o 
processo de produção até 1950, o que permitiu que imprimisse sua 
marca nos filmes, o que era (e ainda é) bastante raro na indústria 
cinematográfica estadunidense.  

A liberdade no processo criativo tem seu ápice em 1921, quando 
realiza O Garoto, considerado um dos maiores filmes da história do 
cinema. A partir de 1923, todos os filmes que realizou são 
considerados clássicos: Em Busca do Ouro (1923), O Circo (1928), 
Luzes da Cidade (1931), Tempos Modernos (1936), O Grande 
Ditador (1940), Mousieur Verdoux (1947), Luzes da Ribalta (1952). 

Segundo os críticos franceses entusiastas do cinema de Chaplin 
(André Bazin, François Truffaut, Eric Rohmer, entre outros), o 
personagem Carlitos se mantém vivo, embora transformado em outros 
protagonistas, pois a essência humanista e provocadora de Chaplin se 
mantém em toda a sua obra.  

Chaplin resistiu bravamente ao cinema sonoro, pois defendia que 
a arte do cinema deveria se basear na 
mímica, na música, na expressão corporal. 
Para ele, os diálogos empobreceriam o 
cinema (o que foi verdadeiro nos anos de 
transição do cinema mudo para o sonoro). 
Como protesto ao advento do cinema 
sonoro, realizou Tempos Modernos como 
uma metaliguagem, questionando o 
desenvolvimento tecnológico, que 
teoricamente poderia contribuir para a 
libertação da humanidade, mas que 
estava acirrando a escravidão do homem 
pelo homem. O filme é quase todo mudo, 
sendo que as falas só acontecem entre os 
personagens opressores e através das 

máquinas.  

Chaplin usava o humor inclusive para fazer duras críticas 
políticas, como foi o caso de O Grande Ditador, realizado bem no 
início da 2ª Guerra Mundial, o que mostra sua lucidez e clarividência 
diante de um cenário político assustador. Após satirizar Hitler, ele 
encerra seu filme com um discurso contundente e pacifista, que ainda 
se mantém atual e necessário.  

A posição política de Chaplin, que se alinhava com a esquerda 
mundial, incomoda profundamente os norte-americanos. Ele passa a 
ser perseguido pelo macarthismo e, quando viaja para estrear seu 
filme Luzes da Ribalta na Europa, recebe a notícia de que seu visto 
de permanência nos EUA fora cassado, o que o abala profundamente. 
Ele passa a viver em Vevey, na Suíça, até sua morte, aos 88 anos. 
Realizou na Europa dois filmes: Um Rei em Nova York (1957) e A 
Condessa de Hong Kong (1967).  

Charles Chaplin só retornou aos Estados Unidos, em 1972, para 
receber o Oscar Honorário pelo conjunto de sua obra, quando recebeu 
a mais longa ovação em pé de toda a história do Oscar (10 minutos).  

Cláudia Mogadouro  

 BAZIN, André Charlie Chaplin, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2006 
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