
  
 

 Desde sempre convivi com 
pessoas realmente cinéfilas, o que 
faz com que me coloque apenas no 
patamar de admiradora do cinema 
e, por favor, não mais do que isso. 

Meu primeiro encantamento 
com o cinema foi aos cinco anos 
com A Guerra dos Dálmatas 

(1961), e a lembrança mais fortemente guardada é a de estar no colo 
do meu pai, em prantos, pedindo que ele salvasse os cachorrinhos das 
garras daquela mulher malévola, de cabelo de duas cores e piteira nos 
dedos.  

Outros encantamentos vieram, com  filmes e tecnologias.  
Adorei Pollyanna (1960), a menina que fazia o jogo do contente, e 

Fantasia (1940), obra-prima do fantástico e até hoje inigualável Walt  
Disney. Também não me esqueço de Parent Trap (1961), história de 
duas gêmeas idênticas que se conhecem em um acampamento de 
férias e descobrem que os pais, ao se separarem, separaram também 
as filhas ainda bebês. Pesquisando o nome deste filme, descobri que a 
atriz que fazia as gêmeas nesta primeira versão é a mesma que fez 
Pollyanna – Hayley Mills. Será que foi por isso que gostei tanto de 
ambos os filmes?  

Muitos outros filmes me arrebataram ao longo de minha vida, mas 
o espaço é pequeno para mencioná-los aqui. 

E o que falar da tecnologia do cinema? 
O CinemaScope no cine Comodoro, com som sorround, me 

intrigava. Não entendia como uma banda podia vir da esquerda para a 
direita da tela com o som acompanhando os instrumentos como se 
fosse “ao vivo”. 

O cinema 180° no estacionamento do Shopping Ibirapuera, nos 
anos 1980, foi uma novidade que entontecia as pessoas, mas o 360°, 
que conheci na minha visita ao Epcot Center em 1989, tinha barras de 
ferro, nas quais os espectadores se agarravam para não cair durante a 
projeção. 

A tecnologia 3-D da minha infância mesmerizava a todos os 
espectadores, que nem sonhavam com o 3-D digital da atualidade. E o  
4-D, então, feito especialmente para aqueles que não se satisfazem 
“apenas” com três dimensões e querem sentir literalmente as emoções 
do filme! 

A cada novidade, um espanto.  
Mas com tudo isso o meu grande carinho mesmo vai para o 

modesto cinema do meu bairro, onde eram exibidos filmes do 
Mazzaropi, aos quais ia assistir com dona Tita, uma senhora vizinha, 
que, não tendo companhia para ver as chanchadas do Jeca Tatu, me 
convidava. E eu ia – lá com os meus dez, onze anos no máximo. Não 
tinha grande predileção pelo estilo, é verdade. Ia mais para agradar à 
senhora.  

Fui a tantas exibições do Mazzaropi que já me sentia íntima do 
Jeca, e quando soube que o sr. Amácio Mazzaropi morava próximo à 
casa de um amigo no Brooklin, tinha a impressão de que iria vê-lo a 
qualquer momento na padaria da esquina. 

Soube recentemente, num documentário por ocasião de seu 
centenário de nascimento, que Mazzaropi era um lunático. Chegou a 
vender sua única propriedade, a casa onde morava, para financiar seu 
sonho, apostando sempre no personagem que considerava o retrato do 
brasileiro. 

Acredito que essas incursões pelos filmes do Mazzaropi me 
fizeram respeitar o cinema nacional. Com uma ou outra restrição, 
assisto a qualquer filme brasileiro, apesar de ser fã confessa do cinema 
americano – muito mais até que do europeu. Questão de hábito, acho.   

O cinema do bairro se chamava Astral e dentro dele caberiam 
certamente todas as salas do Reserva Cultural de hoje. Talvez porque 
eu fosse pequena, achava-o portentoso. A sala de projeção com 
grandes poltronas em couro tinha uma luz mortiça, que vinha das 
laterais enfeitadas de planetas esculpidos em gesso. Ficava olhando 
aqueles astros, voando pelo espaço sideral até que as luzes se 
apagassem e começasse o Primo Carbonari. Aí mergulhava em outro 
mundo mágico. 

Tempos passados.  
O cine Astral saiu de cena há muitos anos. Foi teatro do Sílvio 

Santos, ainda na época da extinta TVS, ficou fechado anos a fio e hoje 
abriga uma grande loja, de marca conhecida.  

O Mazzaropi também saiu de cena há muitos anos: da vida e das 
telas. O que ficou foi apenas a minha lembrança. Essas lembranças 
que passam por minha cabeça como um filme.  

Tempos passados.  
Muita saudade...  
Glória Rocha 
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Disparam-se duas séries que se põe a correr, e estamos a 
incorrer em má-literatura: adoro filmes que parecem contos/ nas 
estruturas puras periga o esvaziamento do conteúdo. Polanski e 
Deleuze. Há-pois, farei minha interpretação do filme. O tom afirmativo 
se deve menos à certeza do que à opacidade de nossa linguagem que 
sempre quer formular uma verdade. 

O conto não é bem uma forma, mas um gênero. Todo gênero é 
um natimorto, um filho ímprobo de um algo outro que para se (a)firmar 
precisa negligenciar o que inexiste. No cinema, alguns belíssimos 
“contos” com que me deslumbrei recentemente: Cópia Fiel de 
Kiarostami, O Ano Passado em Marienbad de Resnais, Histórias 
que só existem quando lembradas de Julia Murat e por aí outros... O 
que para mim definiria o não-nascido gênero “conto” no cinema (ou 
essa analogia malcriada) seria a construção de um filme em função de 
um enredo ou de um procedimento de filmagem, não de um 
personagem – este último estilo consagrado pelos Hollywoodianos. 
Pois é, bem pensado, caro leitor: seria melhor falarmos de um “estilo 
conto”. Então, aí vai o nome de meu filhinho: o 
“estilo conto” seria uma definição genérica (e 
política nos tempos da psicopatologia insistente 
de quase todos os filmes que nos chegam às 
salas) para um procedimento cinematográfico que 
privilegia um constructo fílmico e não a estória de 
um personagem, a elaboração de um sentimento 
ou de uma moral, e por aí vai... Godard X 
Truffaut. Porém, deveríamos adicionar ainda à 
definição do “estilo conto” uma espécie de sensação de concisão. Por 
exemplo, eu não pensaria nos filmes de Chaplin como “estilo conto”, 
apesar de serem uma das mais grandes afirmações de procedimentos, 
tampouco os de Kubrick. Talvez um diretor no “estilo conto” possa ser 
Antonioni, jamais Fellini. Procrastinemos as definições. Pois-pois, 
vamos lá comecei inserindo movimento, que foi ficando estático em 
um devir da definição “estilo conto”, que está para, finalmente, se 
congelar e esvaziar em minha “análise” do filme de Polanski. Se 
segue... 

Com-ciso, com-fuso: o filme de Polanski começa com um 
enquadramento fixo em alguns garotos que se localizam entre duas 
árvores. Estão enraizadas (pais-tradição-momento) as bases das duas 
séries que serão disparadas. Uma música nos insere no clima incerto 
do filme que oscila entre o riso que beira o que não podemos mais 
sentir como humor – música de insinuar sinuosidade. Um menino 
contra uma gangue ataca com um pau o rosto de outro menino – ui, ui, 
que filme que começará? – E na paulada se disparam as duas séries: 
o filme começa. Os dois casais estão discutindo um termo, já estamos 
situados entre civilização e barbárie. Mas não é disso que se tratam as 
séries, elas são puros pontos que não denotam um conteúdo, um 
tema, mas sim um movimento que corre pelo filme. Diria que as duas 
séries são: por um lado a série do interior, do apartamento, e por outro 
lado a série do exterior, do mundo. Explico-me: o filme vai se 
construindo e se dramatizando no paralelismo dessas duas séries. 
Polanski nos dá uma situação comunitária-caseira, disparada pela 
briga de dois filhos, em contraponto a uma situação da indústria 
farmacêutica. Duas séries éticas distintas, o homem e sua sociedade. 
Se apenas uma das séries fosse formulada estaríamos ou no campo 
de um filme sobre dramas familiares, ou talvez em alguma adaptação 
de John Grishman (O Dossiê Pelicano, A Firma). Mas não, o que 
vemos-sentimos são personagem vivendo questões éticas que dizem 
respeito a seus filhos, seus relacionamentos, suas famílias, mas 

também sobre a sociedade estadunidense (estamos em Nova York, 
não entremos por demais em um discurso globalizante). Quase 
caímos no império do drama familiar, quando se afoga o celular, 
quando perdemos as tecnologias, voltamos aos explícitos dos conflitos 
humanos. Mas, como o celular possui uma fabricação resistente 
preparada especialmente para o filme do Polanski, ele pós-afogado 
em um vaso-de-tulipas, ressuscita e o mundo exterior volta a dar as 
caras: estamos salvos... Sim, Walter...  

Todavia, encontrar no filme de Polanski essas duas séries - 
brilhantemente formuladas com uma fotografia que seria assunto para 
outro texto (Laura!) – só é possível se identificarmos algo como o que 
Deleuze chama de “precursor sombrio”. Um significante que permite 
que essas duas séries se conectem e que o espectador estabeleça 
entre elas relações. Nosso amiguinho oculto, não é algo humano, mas 
o hamster. O animal, aquilo que simboliza o que está na iminência de 
emergir do conflito tenso entre o convívio humano e o contrato social. 
O conflito familiar dos pais e o conflito social do produto farmacêutico 

estão no limite da barbárie, estão para trespassar 
o esclarecimento - estão? Creio que minha 
sensação do filme vai por aí, sem ser concludente, 
tampouco humanitária, um filme preciso em um 
momento de indecidibilidade entre o politicamente 
correto e o incorreto. Para não incorrer em uma 
estética da barbárie ou do bárbaro, Polanski 
precisa vomitar no expressionismo de Kokoschka 
e desfigurar a figura de Francis Bancon. É preciso 

um filme de diálogos esvaziados, personas caricatas quasi-ridiculum, 
de riso cômico doentio, de uma música única e indecidível (já que o 
celular está na opção vibrar), e por aí vai... todo o novelesco da globo 
para uma novela de nosso tempo (me prometam que esquecerão essa 
minha frase ridícula). Por fim, vale salientar o papel importantíssimo de 
nosso amiguinho hamster: ele é o que permite o filme acabar como um 
sistema aberto de interpretações, por aparecer no final (apesar da 
ironia de vermos também os meninos novamente entre as duas 
árvores); mas o mais importante, quando a situação está em seu auge 
de conflito entre casais e os Cowan estão para ir embora, o que 
mantém os casais unidos é o “inumano” ato de abandonar o bichinho 
de estimação sozinho nas ruas, no mundo - assassino!  - que é o 
marido do casal Longstreet.  

Peço desculpas pelo texto tortuoso (torturante?). Eu poderia ter 
sido mais esquemático, mas eu preferi me divertir. Para terminar, hora 
do mea-culpa: o filme de Polanski não se resume a esse esquema, 
nem a construção de estruturas que ponham em conflito o humano e o 
social, as éticas; pois, como espectador, duvido que alguém tenha 
ficado impune a torcer ou simpatizar com tal ou qual personagem do 
filme. Ou até mesmo nos reconhecermos. Nós como sujeitos 
adentramos a tela e da tela pululam personalidades. Que o filme não 
tenha acabado em orgia, pancadaria ou conciliação é um alívio para o 
“estilo conto”, entretanto, permitamo-nos o humanismo de julgar, 
mesmo que de brincadeirinha, o particular e não apenas o geral.  

Lucas Paolo Vilalta 

Nota: Depois da discussão do grupo, e da descoberta do vizinho-
Polanski, era assaz-necessário reformular este texto, mas o deixemos 
assim como um registro de uma primeira leitura.
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