
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Não há dúvida de que, dentre as muitas lembranças da infância 
que nos vêm à tona, a primeira ida ao cinema está entre as mais 
indeléveis, mesmo entre os que se declaram não cinéfilos. 

É com prazer, pois, que relato minha primeira viagem ao 
cinema... Na verdade, estarei falando de um conjunto de passeios ao 
cinema, que formam um leque de boas lembranças da infância.  

Tinha de 7 para 8 anos de idade. Corria o 
ano de 1969. Anos de chumbo aqueles, mas para 
um pequeno garoto, a vida se resumia à rua (sim, 
fui um moleque de rua!), à escola, ao seriado 
Perdidos no Espaço e, claro, aos desenhos 
animados. Foi quando recebi um aviso surpresa 
de minha mãe: “desta vez você vai ver um 
desenho no cinema.” Não poderia fazer outra 
pergunta que não: “mãe, o que é cinema?” 
Estava acostumado à TV, devorava com os olhos 
os eternos desenhos animados da Hanna 
Barbera – quem da minha geração não os viu? 

Encaro, pois, a novidade: sala grande, tela 
enorme. Era o Cine Metro, no coração de São 
Paulo, na cantada e decantada Av. São João... O 
desenho não começava e olhava aflito para a tela 
– cadê o desenho, por que não começava? 

Enfim o desenho! Começava a exibição de 
Mogli – o Menino Lobo (Disney, 1967; estreou 
no Brasil em dezembro de 1968. Foi o último trabalho em que Walt 
Disney trabalharia). Na trama, Mogli é um menino criado por lobos. 
Mas sua vida está em risco: o tigre Shere Khan acaba de voltar à 
floresta e deseja devorá-lo. Os lobos que o adotaram decidem que 
Mogli deveria, por segurança, voltar à civilização. Mogli resiste - quer 
ficar na floresta.  

Mogli era um personagem diferente demais para mim – estava 
mais familiarizado com o Top Cat (o gato Manda Chuva) e o 

indefectível Guarda Belo; com o Pepe Legal e o burro Babalu... De 
qualquer modo, foi algo “do outro mundo” conhecer um cinema.  

Logo em seguida, à época da Apollo 8 (sei disso porque minha 
mãe me falava das notícias sobre essa aventura espacial), eu e meu 
irmão éramos brindados com desenhos do Tom & Jerry, nas sessões 

dominicais do Cine Metro (que costumava passar 
programação infantil). Meu pai, quem nos levava, 
sempre gostou dessa dupla gato & rato – era 
outra “criança” conosco! Uma delícia essa época! 
Vimos juntos muitos dos desenhos que depois 
seriam vistos na TV. 

Nesse meio tempo, algo fora do padrão: 
meus pais queriam assistir ao filme Tarde 
Demais para Esquecer (de 1957, de Leo 
Mcarey); não tinham com quem me deixar, fui a 
tiracolo... Nada entendia daquela história, mas... 
Ficou na lembrança o título! Anos depois, já 
adulto, veria o filme!  

 É por fazer vivas as memórias daqueles 
bons tempos em que nos iniciamos no cinema, 
que devemos fazer com que sejam reproduzidas 
nas vidas de nossos filhos, netos, sobrinhos, 
afilhados, esses mesmos momentos – filme bem 
escolhido, com zelo e carinho - como algo muito 
especial a fazer parte da vida de uma criança: a 
sua primeira viagem a um cinema! Será uma 

perene lembrança!... Que seja das boas!   

E por evocar tais lembranças, fica o convite aos amigos do 
Cinema Paradiso: compartilhem esses primeiros momentos de cinema 
em suas vidas! Escrevam para esta coluna! 

Marcos Paulino 

 

 

 

 

 

 

(*) Nasceu em 06/04/1948, em Paris, França. É um dos principais diretores franceses, herdeiro da Nouvelle Vague. Filho do ator Maurice 
Garrel, iniciou a carreira realizando curtas na década de 1960. O grupo Cinema Paradiso já discutiu seu filme Amantes Constantes (2004) que 
lhe rendeu o Prêmio Louis Delluc e o Leão de Prata em 2005. Seu filho Louis Garrel, protagonista de Um Verão Escaldante, é um dos 
principais atores franceses da atualidade. O filme traz também Monica Bellucci, a bela atriz italiana, além de Jérôme Robar e Céline Sallette. 
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UM VERÃO ESCALDANTE 
(Un Étè Brûlant) 

 
Direção: Philippe Garrel (*) 

 

MEMÓRIAS DE UM PEQUENO FUTURO CINÉFILO 

A pedido de alguns leitores e participantes do grupo, retomamos a coluna Memórias do Cinema. São crônicas sobre as lembranças de suas 
primeiras experiências com a sétima arte (nesse caso, não vale filmes em casa). Contamos que os leitores escrevam as suas memórias.  

Lamentamos profundamente o falecimento do nosso querido cineasta Carlos Reichenbach. Luto no cinema. 



A cidade do Rio de Janeiro está sediando pela segunda vez a 
conferência das Nações Unidas pelo Desenvolvimento Sustentável 
(Rio + 20). A primeira vez – há exatos 20 anos – o evento internacional 
(também conhecido como Cúpula da Terra ou ECO-92), aprovou o 
Programa 21, um plano de ação mundial para promover o 
desenvolvimento sustentável, e a Declaração do Rio sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento – basicamente, um conjunto de princípios 
que definem direitos e obrigações dos Estados em relação à natureza 
e ao desenvolvimento. 

Em 1992, o então presidente dos EUA – George Bush pai –  
anunciou no Rio que o estilo de vida norte-americano não estava 
aberto a negociações. Ficou muito claro, especialmente para os outros 
países, que o desenvolvimento sustentável do planeta passava 
também pela igualdade de distribuição das riquezas e tecnologias e 
pela mudança no estilo de vida de todos. Em 1997, acompanhamos a 
famosa convenção internacional sobre mudança climática, que se 
desdobraria no Protocolo de Kioto para a redução das emissões de 
gases do efeito estufa. 

Felizmente, os norte-americanos não estão mais representados 
por governantes tão arrogantes e hoje se dispõem a repensar seu 
estilo de vida, assim como todos nós.  

Como cidadã e educadora – no campo do cinema e educação – 
defendo ações “macro”, relacionadas às 
políticas públicas como soluções para a 
sustentabilidade. Mas, individualmente, me 
sinto responsável também por fomentar essa 
discussão entre professores, crianças e 
adolescentes.  

Não acredito que filmes mudem o mundo 
“por si só”. Mas entendo que eles podem ser 
excelentes problematizadores de alguns temas 
ligados às transformações que queremos. O 
Grupo Cinema Paradiso é uma prova viva 
dessa proposta. 

Soube que, há um ano, a Missão do 
Brasil na ONU promoveu a exibição, em Nova York, do filme Rio, de 
Carlos Saldanha, como marco de abertura do evento Rio + 20. Tirando 
todo o marketing turístico e político que isso possa representar, 
aproveito esta edição para falar um pouco sobre o filme que considero 
uma das boas animações dos últimos anos. Acho que essa produção, 
assim como o excelente Wall-E, da Pixar-Disney, podem ser um 
caminho lúdico e revelador sobre a questão do desenvolvimento 
sustentável. Não que eles apresentem essa discussão com 
profundidade. São desenhos e não discursos, mas podem propor 
debates interessantes e educativos.  

A animação Rio foi realizada pelo estúdio norte-americano Blue 
Sky, com direção de Carlos Saldanha – cineasta carioca, cuja carreira 
internacional com animação tem sido bastante reconhecida (Robôs, A 
Era do Gelo 1, 2 e 3). . 

O filme tem como tema central a ameaça de extinção da arara 
azul; para salvar a espécie é preciso o acasalamento das únicas duas 
araras existentes: Blu – o macho que mora em Moose Lake, 

Minnesota, EUA – e a fêmea Jade, que se encontra no Rio de Janeiro. 
Não são poucos os problemas para que esse encontro tenha sucesso. 
Principalmente, porque, se já não bastasse a ação humana destruidora 
da fauna e da flora, existe o tráfico de animais com os objetivos mais 
escusos possíveis.  

Logo no início da trama, o ornitólogo Túlio descobre Blu, morando 
na livraria de Linda, uma moça tímida, que criou Blu desde criança, 
como se fosse um animal doméstico. Blu toma cappuccino, acessa o 
computador, assiste a Animal Planet na TV e não aprendeu a voar. 
Após muita relutância, Túlio convence Linda e Blu a embarcarem para 
o Rio.  

Jade, a ararinha azul fêmea está em uma estufa própria para o 
acasalamento, mas, ao contrário de Blu, ela é das matas, é arisca, não 
quer ficar na estufa. Jade planeja uma fuga, porém, antes de alcançar 
seu intento, o casal de araras é sequestrado e acorrentado por 
traficantes. Após tentativas de fuga, conseguem escapar do cativeiro, 
mas não sabem como se livrar das correntes. Nesse momento, Jade 
descobre que Blu não sabe voar.  

Blue e Jade são da mesma espécie, porém, cresceram em 
ambientes opostos, são completamente diferentes no “jeito de ser”. 
Mesmo assim, eles vão se afeiçoando e conquistando amigos que 
pudessem ajudá-los a se desfazer das correntes. Enquanto isso, uma 

ave horrível, a cacatua Nigel,  persegue aos 
dois para que voltem ao cativeiro e sejam 
embarcados para o tráfico. 

Para que se conte a história de forma 
rápida, o roteiro optou por um salto no tempo. 
Logo no início do filme, Linda encontra arara 
Blu ainda criança. Em poucos segundos, 
durante os créditos iniciais, há uma elipse e 
Linda chega à vida adulta. O que marca esta 
transição são fotografias na parede, porta-
retratos e imagens coladas numa geladeira que 
mostram momentos marcantes dos anos de 
companheirismo vividos pelos dois amigos. A 

clareza dessa cena feita só com imagens me lembrou a também 
excelente animação Up – Altas Aventuras.  

A canção original, de autoria de Carlinhos Brown e Sérgio 
Mendes, concorreu ao Oscar, mas não ganhou. Confesso que torci 
pelo prêmio, mas, diante das lindas outras canções do filme (da Bossa 
Nova e de Jorge Ben), acho-a fraquinha. 

Como ponto fraco, acho que o filme fica muito no cartão-postal 
“carnaval, samba, futebol, mulheres sensuais”. Se pensarmos bem, 
muito do que sabemos sobre outros países vem do cinema e 
provavelmente são superficiais também. Assim mesmo, a trama traz 
maior complexidade que alguns filmes para adultos.  

Outro detalhe é que a arara azul não existe nas florestas do Rio 
de Janeiro e, sim, na Bahia. Mas tudo bem, licença poética pra 
combinar tudo com o evento Rio + 20. Relevo. Com todos esses 
poréns, acho uma delícia assistir a essa animação. 

Cláudia Mogadouro 
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