
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Crônica de Leno, participante do grupo 

A grande sacada de Walter Carvalho, diretor de Raul – O 
início, o fim e o meio, foi a de dar espaço a uma diversidade 
incrível de vozes para reconstruir a vida e a carreira artística de 
uma das mais geniais figuras da música brasileira. 

Raulzito ocupa todas as janelas, portas e frestas. Ele está 
presente durante toda a exibição, mesmo quando pela boca de 
amigos, parceiros, ex-esposas, filhas, 
irmão, mãe, fãs e de pessoas comuns, que 
adoravam suas atitudes, seus gestos e as 
canções inesquecíveis. 

O roteiro é obvio, mas a montagem, a 
mistura de imagens de arquivo, 
documentos, escritos, desenhos e a 
sequência de depoimentos dão um ritmo 
nada monótono ao filme que, para mim, já é 
um clássico. 

O artista, seus amores, seus amigos, 
sua dependência química, seu lado 
paterno, suas descobertas, suas 
inspirações, suas controvérsias. Tudo está lá. Até Caetano 
Veloso, grisalho e sincero, está lá. Pedro Bial, distante do papel 
de garoto BBB, fã declarado do cara, também está lá. E, para 
minha surpresa, Paulo Coelho, fundamental letrista da fase 
mística do nosso eterno roqueiro, também está lá, humilde, 
falando abertamente o que fez naqueles tempos de sexo, 
drogas e rock and roll. 

Durante os cem minutos da sessão a que assisti, foi como 
se a terra tivesse parado para ouvir o Maluco Beleza, com a 
descoberta, ao final do filme, de que a sua lucidez era, de fato, 
uma metamorfose ambulante, uma mosca que pousou na nossa 
sopa!  Até a próxima!    Leno F. Silva 

 

 

 

 

 

Ecos do Grupo Cinema Paradiso 
Em 16/04/12, o grupo discutiu Raul, o início, o fim e o meio, de 

Walter Carvalho, só que foi no mesmo domingo em que discutimos 
Xingu, o que acabou tomando quase todo o tempo da reunião. Sobrou 
pouco tempo pra falarmos do documentário, que agradou bastante o 
grupo todo.  

 Alguns comentaram que não eram muito fãs de suas músicas e 
que só foram ver o filme por força da “lição de casa”, mas passaram a 

dar muito mais valor ao artista Raul Seixas com 
esse filme, porque o “porra-louca” cede espaço 
para uma grande pessoa. Não foi meu caso, que 
sempre adorei as canções de Raul, mas nunca 
me afinei com sua “piração exotérica”. Pra mim, 
foi uma satisfação perceber que a música ocupou 
o primeiro plano do documentário, inclusive com 
excelente qualidade de som (o que, 
paradoxalmente, nem sempre é valorizado em 
documentários musicais).  

Comentamos que a geração artística de 
Raul viveu de forma muito mais arriscada, 
rompendo com muitos parâmetros.  

Foi comentado que Walter Carvalho 
realizou um documentário convencional sobre um artista bastante 
irreverente e nada convencional. Forma e conteúdo eram opostos, o 
que resultou num excelente filme.  

Comentamos sobre algumas escorregadas, como a recriação da 
cena em que a empregada o achou morto. Forçou a barra, foi para o 
melodrama. Desnecessário. Alguns acharam excessiva a participação 
de Paulo Coelho, que, para muitos de nós, é insuportável. Mas 
concordamos que foi irônico saber que ele apresentou todas as drogas 
a Raul, sumiu de sua vida em 1974 e reapareceu, inteiraço e cheio da 
grana, em 1984. O que salvou foi a mosca, cuja presença 
incomodativa deveria ganhar o Oscar!      

(*) Nasceu em 08/04/1949, em Portsmouth, Inglaterra. Realizou muitas produções para TV. Para o cinema, realizou Ethan Frome (1993), Um 
amor assassino (1994), Sua majestade, Mr. Brown (1997, com Judi Dench). Seu filme mais premiado até agora foi Shakespeare Apaixonado 
(1998, novamente com Judi Dench). Depois disso fez O Capitão Corelli (2001), A Prova (2005), Killshot – Tiro Certo (2008) e No Limite da 
mentira (2010). Para O Exótico Hotel Marigold volta a chamar como protagonista sua atriz-talismã Judi Dench, além de outros veteranos como 
Tom Wilkinson, Bill Nighy, Maggie Smith, Ronald Pickup e o jovem Dev Patel (de Quem quer ser um milionário). 
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O que nosso informal Grupo Cinema Paradiso tem a ver com um 
grande e bem sucedido projeto de cinema itinerante como o Tela 
Brasil, que leva a emoção do cinema pelo Brasil afora, muitas vezes 
propiciando pra muita gente a sua primeira experiência com o cinema? 
Talvez um primeiro ponto de encontro seja a emoção do menino Totó, 
do filme Cinema Paradiso, que faz da sétima arte a principal razão pra 
se viver na pequena e pobre Giancaldo. A obra de Giuseppe Tornatore, 
que inspirou o nome do nosso grupo, certamente já influenciou muita 
gente, inclusive os cineastas Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi, 
idealizadores do Tela Brasil. Mas há mais relações entre esses dois tão 
diferentes projetos que, talvez, nem todos os leitores do nosso jornal 
conheçam. 

Primeira parte: em agosto de 2001, nosso grupo fez uma de suas 
reuniões mais concorridas (27 pessoas, sala abarrotada) e o filme da 
pauta era o longa de estreia de Laís Bodanzky (com roteiro de Luiz 
Bolognesi) Bicho de Sete Cabeças. Muitos adolescentes fizeram 
questão de trocar ideias e expressar a emoção que o filme lhes 
causara. Foi uma reunião histórica, com muita polêmica, mas unânime 
em aprovar Laís como cineasta promissora. O filme é tão pungente 
que, quando pedi à minha filha Cecília (à época com 16 anos) que 
escrevesse um pequeno artigo pro nosso jornal, ela disse que só 
conseguiria escrever um poema (edição 81).   

Em 2008, escolhemos o segundo longa metragem da dupla, 
Chega de Saudade, para discussão. Outra reunião bem polêmica. A 
abordagem do filme sobre a terceira idade que frequenta bailes 
incomodou e as rugas assumidas de Cássia Kiss e Betty Faria geraram 
intenso debate! Como um todo, o grupo gostou MUITO do filme. 

Em 2010, nova aposta do grupo na 
dupla de cineastas – desta vez a discussão 
girando em torno do mundo adolescente 
representado em As Melhores Coisas do 
Mundo.  Começa aí nossa primeira 
aproximação. Eu sugeri o filme ao grupo 
porque o havia assistido na sessão de pré-
estreia, que foi seguida de debate com os 
diretores, atores e outros convidados. Nessa 
ocasião, eu lecionava em um curso de 
Pedagogia com alunos da periferia de São 
Paulo, egressos de escolas públicas. 
Embora os personagens do filme sejam da Vila Madalena, de escolas 
particulares, assumi o risco de criar um projeto interdisciplinar na 
faculdade, com vários professores do curso. Foi uma delícia! Alunos de 
todas as idades AMARAM o filme, revelando que a obra tocava em 
questões universais da adolescência. Essa apreciação foi respaldada 
pela reunião do nosso grupo, que fez um bom contraponto a outro filme 
nacional sobre a juventude: Sonhos Roubados, de Sandra Werneck. 

Segunda Parte: o casal de cineastas Laís Bodanzky e Luiz 
Bolognesi não se contentava em apenas fazer filmes: queriam que o 
cinema tivesse alcance, que seus e outros filmes fossem vistos por 
muita gente. Mais ainda: queriam saber o que as pessoas achavam 
dos filmes que viam. Em 1996, conseguiram, por empréstimo, um 
projetor 16 mm e alguns curtas metragens, colocaram tudo no porta-
malas de uma perua saveiro e saíram projetando filmes em praças 
públicas e escolas da periferia de São Paulo. Estava criado o Cine 
Mambembe. Depois de um tempo, saíram viajando pelo Brasil, 
exibindo filmes em muitas cidades que não têm mais (ou nunca 
tiveram) salas de cinema. Essa viagem resultou no documentário “Cine 
Mambembe descobre o Brasil”, bastante premiado (inclusive, 
internacionalmente).  

Em 2004 (depois do grande sucesso de Bicho de Sete Cabeças, 
já comentado), eles conseguiram patrocínio e o Cine Mambembe se 
transformou em Cine Tela Brasil, projeto que percorre o Brasil inteiro, 
agora montando uma incrível sala de cinema para 225 pessoas, 
cadeiras confortáveis, projetor 35 mm, som surround, projeção 
cinemascope e ar condicionado. Sempre oferecendo filmes nacionais.  

Anos depois, em 2007, outro braço desse projeto era criado: as 
Oficinas Itinerantes de Vídeo Tela Brasil. Duas equipes de educadores 
ensinam, por duas semanas, todas as etapas da produção audiovisual, 
resultando em 3 curtas metragens por oficina. Ao final do processo, os 
curtas são exibidos na sala do Cine Tela, com presença de um 
convidado “ilustre” ligado a cinema (um crítico, um ator, um cineasta) 
que bate um papo com os participantes e comenta os filmes realizados. 
Todos os filmes desta experiência estão disponíveis no portal Tela 
Brasil: www.telabr.com.br.  

Esse portal foi o passo com objetivo de integrar toda esse 
conjunto de atividades e democratizar a formação sobre o “fazer 
cinema”, pois dá muitas dicas sobre produção audiovisual. Outra 
novidade do portal: diante da forte presença estudantil no projeto, foi 
disponibilizado material pedagógico para os professores trabalharem 
filmes brasileiros com seus alunos. O interesse gerado por esse link fez 
com que os idealizadores confirmassem: Cinema tem tudo a ver com 
Educação.  

Terceira Parte: Uns meses depois, no aniversário de 15 anos do 
nosso grupo (agosto de 2010), exibimos no CineSESC o filme de 
François Truffaut, Os Incompreendidos, e fizemos um debate com 
Sérgio Rizzo e Contardo Caligaris. Estava presente a psicóloga Sônia 
Parente que estava na organização de um congresso nacional sobre 
Psicologia e Adolescência. Dias depois, Sônia me procurou e me 
convidou para participar de uma mesa do congresso que falaria sobre 
Cinema e Adolescência. Aceitei de pronto! Em seguida, ela me 
perguntou se eu assistira As Melhores Coisas do Mundo. “Muitas 
vezes”, respondi, e contei sobre o projeto da faculdade. Sônia me 

informou, então, que a mesa de debates 
seria composta por mim e por Laís 
Bodanzky.  Na ocasião, eu estava na reta 
final da minha tese de doutorado, sobre 
Cinema e Educação.  

Em 15 de outubro de 2010, Laís e eu 
nos conhecemos nessa mesa. Eu já sabia 
bastante sobre seu trabalho e ela ficou 
sabendo das minhas pesquisas de recepção, 
do projeto com seu filme e do grupo de 
cinema. Foi amizade à primeira vista. Eu 
queria entrevista-la para minha tese e ela 

também demonstrou que queria continuar aquela conversa. Um mês 
depois, ela me chamou e me convidou para integrar a equipe do Tela 
Brasil, a partir de 2011. Mais um braço era criado, desta vez com mais 
ênfase à Educação. O “Educativo” integraria todas as iniciativas já 
feitas (mas ficando mais tempo em cada cidade - 3 semanas) e iria 
além: proporcionaria formação de professores para o uso do cinema. 
Laís me chamou para organizar esta parte, ao lado de Henry Grazinoli 
(roteirista e educador audiovisual da maior competência, que hoje é 
também meu querido amigo). Melhor ainda: as viagens começariam 
dias depois de eu entregar minha tese. Tudo conspirou a favor!  

Estreamos no Educativo Tela Brasil há exatamente um ano, no 
Complexo do Alemão, RJ. Em junho do ano passado, um novo gestor 
associou-se ao casal de cineastas: Marcos Barreto, o administrador 
mais sensível e amante das artes que já conheci. Ainda no ano 
passado, o Educativo aconteceu em Barra Mansa (RJ), Americana 
(SP) e no extremo sul da cidade de São Paulo (Parque Santo Antônio). 
Neste ano começamos em São Roque (SP) e, no segundo semestre, 
voltaremos ao Rio e zona sul de São Paulo. Estamos cada vez mais 
afiados, porque, em São Roque, o projeto “bombou”: alcançamos mais 
de uma centena de professores, as sessões todas cheias de 
estudantes, a oficina deu super certo, os debates foram incríveis.  

Falar de cinema e promover debates para professores têm sido 
um enorme prazer. Mas tenho clareza que aprendi a fazer isso com as 
reuniões do Cinema Paradiso. Acho que deu pra perceber agora a 
ligação entre um projeto miudinho e outro tão grandioso, certo? 
Abraços,                                      Cláudia Mogadouro 

UM GRUPO DE AMIGOS E UM GRANDE PROJETO: TUDO POR AMOR AO CINEMA!  

http://www.telabr.com.br/

