
 

 

 
Será que temos que deixar que a cultura midiática “tome conta” 

das nossas crianças? Tempos atrás, formar culturalmente nossos 
filhos significava levar ao teatro, instigar para a literatura, ver bons 
filmes, sem grandes patrulhas. Na minha infância, a televisão não 
tinha nem um décimo da força que tem hoje. Quando me tornei mãe 
(1985), ouvia de amigos meus que eu iria ceder à Xuxa e afins, caso 
contrário criaria uma criança “alienígena”, que não teria com quem 
conversar na escola. Esse dilema permaneceu em minha vida por 
muitos anos, ainda bem! O dilema nos leva à reflexão. Pais que não 
têm essa dúvida ou proíbem TUDO (alegando a “cultura imperialista”) 
ou deixam tudo rolar numa boa, sem questionamentos, ficando à 
mercê dos interesses do mercado.  

Deixo claro que ADORO os desenhos da Disney. Difícil encontrar 
algum adulto que não tenha uma relação afetiva com esses desenhos: 
super bem feitos, com personagens tão bem construídos e narrativas 
tão sedutoras. Mas será que é só essa a estética existente? Quando 
falamos em formação cultural e artística é muito importante pensarmos 
que é na infância que nossas matrizes culturais (e audiovisuais) se 
formam. Uma das grandes dificuldades é a falta de opção de cultura 
midiática que não seja a norte-americana ou suas imitações.  

Há dez anos, a cineasta e atriz Carla Camurati nos deu um 
presente: organizou o I Festival Internacional de Cinema Infantil. Pude 
levar minhas filhas ao cinema para assistir a curtas metragens, 
animações e longas de outros países, com outras linguagens e ritmos. 
Obras encantadoras de todos os cantos do mundo. Embora ainda 
pouco divulgado, essa iniciativa comemora seus 10 anos de 
existência, já ampliando seu alcance para muitas outras cidades além 
de São Paulo e Rio. Na edição deste ano, no estado de São Paulo, o 
festival também acontece em Campinas e Santos. Em outubro e 
novembro, o festival segue para Belo Horizonte, Brasília, Natal, 
Aracaju e Salvador. 

Na programação, há filmes da Dinamarca como Meu Amigo 
Storm, da Índia, como Keshu e da França como Loulou e outros 
Lobos; Lotte e o Segredo da Pedra da Lua vem da Estônia e 
Letônia; do Japão, chega o desenho Komaneco, o Gatinho Curioso; 
de origem russa, há Histórias Preciosas; há co-produções inusitadas 
como Budrus, dos EUA, Israel e Palestina; Também serão exibidos 
desenhos já conhecidos como Manda-Chuva, o Filme (México e 

Argentina), Carros 2, dos EUA e o 
poético As aventuras de Azur e 
Asmar, dirigido por Michel Ocelot, da 
França. 

Os brasileiros não podiam ficar 
de fora: Eu e Meu Guarda-Chuva, 
Garoto Cósmico, Corda Bamba, 
entre outros, representam nosso 
cinema. 

Além da exibição de filmes, serão 
propostas atividades para as crianças que darão ainda mais qualidade 
à experiência com o cinema. Um dos programas mais concorridos do 
FICI, a sessão Dublagem ao vivo. Enquanto o filme é exibido, a 
dublagem é feita por profissionais, em tempo real, dentro da sala de 
exibição, permitindo à plateia acompanhar e conhecer de perto o 
trabalho dos dubladores.  Outro grande sucesso do FICI é O Pequeno 
Cientista. Após a sessão, as crianças fazem diversas experiências 
científicas sobre o tema abordado no filme, orientadas por um 
cientista. E, ainda, a sessão O Pequeno Jornalista, que após a 
exibição promove um debate entre um jornalista convidado e as 
crianças, que irão escrever e debater sobre o filme em questão. 

A 10º edição do FICI – Festival Internacional de Cinema Infantil 
acontecerá em São Paulo, Campinas e Santos entre 21 e 30 de 
setembro, nos cinemas do Shopping Eldorado, Metrô Santa cruz, 
Iguatemi (Campinas) pode ser conferida no site:  
http://festivaldecinemainfantil.com.br/2012/index.php/festival/sobre. 

Para não pensarmos que o festival vai embora e os pais 
interessados se sentirão solitários, é bom saber que o CineSESC tem 
investido fortemente na formação audiovisual das crianças, mantendo 
todo domingo a sessão CINECLUBINHO. 

A exibição começa às 11h, mas a diversão começa às 10h, com 
performances artísticas e intermediação com as crianças. A 
programação traz um filme diferente a cada domingo. Veja mais no 
portal do SESC-SP: 
http://www.sescsp.org.br/sesc/busca/index.cfm?unidadesdirector=50 

O que é muito legal é o quanto os pais podem se divertir junto 
com as crianças. É tão bom mostrar aos filhos que a vida pode ser 
criativa e divertida!  

Cláudia Mogadouro 
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Diretores: Ugo Giorgetti (*) 

CINEMA PARADISO 
 Boletim n. 321                                                 São Paulo, 21 de setembro de 2012. 

(*) Nascido em São Paulo, em 1942, atuou por muito tempo na publicidade. Seu primeiro trabalho no cinema foi o curta metragem Campos 
Elíseos (1973) e, em seguida, o média metragem Prédio Martinelli (1975). Entre os seus vários documentários, está o seu primeiro longa que 
fala de Eder Jofre – Quebrando a Cara (iniciado em 1977, mas só lançado em 1986). Na ficção, realizou Jogo Duro (1986), Festa (1988), 
Sábado (1995), Boleiros – Era uma vez o Futebol (1998), O Príncipe (2002), Boleiros 2 – Vencedores e Vencidos (2004), Paredes Nuas 
(2009, telefilme), Solo (2010) e agora Cara ou Coroa (2011). Seu documentário Pizza (2005) – também telefilme – foi exibido e discutido em 
nosso 17º aniversário, no CineSESC. Palmeirense não fanático, escreve desde 2006 uma coluna sobre futebol no jornal O Estado de São Paulo.  
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Por José Geraldo Couto, editor do  Blog do Zé Geraldo 
Escrever sobre filmes brasileiros é pisar em ovos. 
O crítico que deseja tratar de modo franco e independente das 

produções nacionais enfrenta duas ordens de pressão: de um lado, da 
ditadura do sucesso; de outro, da chantagem do fracasso. Eu explico. 

A ditadura do sucesso 
Se o crítico desanca um êxito de bilheteria como Tropa de elite, 

Chico Xavier ou Bruna Surfistinha, é acusado de arrogância, 
preconceito contra o grande público ou, pior ainda, inveja e despeito. 

Usa-se para isso, de modo distorcido e leviano, uma frase 
célebre de Tom Jobim: “No Brasil, o sucesso é ofensa”. No contexto, o 
compositor, se não me engano, estava se referindo a Pelé – e 
claramente pensando em si próprio -, mas desde então a frase tem 
sido usada para desqualificar qualquer crítica a “vencedores”, sejam 
eles Ronaldo ou Xuxa, Fernanda Montenegro ou Luciano Huck. O 
êxito nivela “pelo alto”, o único critério de avaliação passa a ser a 
bilheteria, a audiência, o índice de popularidade.  

Não preciso dizer o quanto essa lógica 
rebaixa o pensamento, embota a sensibilidade, 
empobrece o espírito. 

Por acaso, escrevi sobre os três filmes 
citados acima, e posso dizer com segurança 
que procurei ver cada um deles em sua 
especificidade de proposta e realização, sem 
nenhum parti-pris. Isso não significa que as 
críticas sejam acertadas, mas que seus defeitos 
se devem a minhas parcas luzes, não a algum 
tipo de preconceito. 

O problema é que os realizadores desses campeões de 
audiência querem o melhor de dois mundos: os milhões da bilheteria e 
o aplauso unânime da crítica. Querem que seus filmes sejam vistos 
como produtos altamente vendáveis e como obras de arte.  Nem 
sempre é possível. 

A chantagem do fracasso 
Entre os blockbusters da Globo Filmes e os pequenos filmes “de 

autor”, que mais ou menos se conformam com uma inserção modesta 
no mercado exibidor, há uma enorme gama de filmes nacionais que se 
rendem a todo tipo de concessão (aos temas do momento, às fórmulas 
narrativas pasteurizadas, à dramaturgia dominantes, aos elencos 
globais) em busca do público… e fracassam. 

Sempre que um crítico aponta as fragilidades e inconsistências 
desses monstrengos, é acusado pelos produtores da obra – e muitas 
vezes por solidárias (corporativas?) vozes de outros membros da 
comunidade cinematográfica – de jogar contra o cinema brasileiro, de 
afastar o público dos filmes, de fazer o jogo das majors americanas. 

Alguns produtores e diretores são mestres nesse tipo de 
intimidação da crítica. Cacá Diegues, por exemplo, depois de brandir 
durante décadas a expressão “patrulhas ideológicas”, agora acusa 
quem não gosta de seus filmes de não gostar do Brasil. Só isso. 

Nem todos são assim, claro. Há posturas e posturas. Nelson 
Pereira dos Santos, por exemplo, que quase sempre tentou dialogar 
com um público amplo, muitas vezes fracassou. Foi malhado como 
poucos – e sempre reagiu com serenidade e elegância, dizendo que o 
papel do crítico é fazer crítica. Como grande artista que é, Nelson sabe 
que sua atividade se nutre dessa troca de olhares e ideias, ainda que 
por momentos essa relação seja de atrito. 

Não estou aqui defendendo a leviandade e a irresponsabilidade 
de quem escreve. Sei que há muitos que usam o espaço e o aval que 
a mídia lhes dá para destilar rancores, exercitar a vaidade, fazer 
gracinhas. Mas estou falando de gente adulta e séria. 

Existe o cinema brasileiro? 
Talvez o erro de origem, a fonte primordial das concepções 

corporativistas e autoritárias, seja a ideia de que existe uma entidade 
chamada “cinema brasileiro”.  Ora, o que há em comum entre um filme 
de Julio Bressane e Tropa de elite, entre Eduardo Coutinho e Se eu 

fosse você, entre De pernas pro ar e Beto Brant? 
Já notaram que, em geral, quem profere de 

boca cheia, a torto e a direito, a expressão “cinema 
brasileiro” é quem defende as posições mais 
conservadoras, as situações de privilégio adquirido 
nas últimas quatro décadas? Se alguém pensou 
em Luiz Carlos Barreto e assemelhados, acertou. 

Penso que talvez seja saudável, ou menos 
mistificador, falar em cinema feito no Brasil, ou 
mesmo filmes feitos no Brasil. E tentar encará-los 
com a mesma isenção e distanciamento com que 

encaramos um filme americano, argentino, italiano ou tailandês. Claro, 
desde logo, que isso é impossível, mas nada nos impede de tentar. 

Para fechar este texto que já está ficando perigosamente longo, 
talvez seja o caso de voltar à célebre frase de Paulo Emilio Salles 
Gomes, sujeita a tantos mal-entendidos: “O pior filme brasileiro nos diz 
mais respeito que o melhor filme estrangeiro”. 

A leitura mais pobre dessa fecunda formulação reduziu-a a uma 
patriotada: “O cinema brasileiro é melhor que o estrangeiro”. Ou “Nós 
é nós, o resto é bosta”, para usar a linguagem das ruas. 

Ora, Paulo Emilio estava muito longe de ser um Policarpo 
Quaresma ou um tolo xenófobo. Sua formação era francesa, seu livro 
de maior repercussão foi um estudo sobre Jean Vigo. Isento de 
deslumbramento e de provincianismo, o que ele disse, de forma 
cristalina, é que qualquer filme brasileiro diz mais sobre nós mesmos, 
eventualmente até nas suas inépcias e insuficiências, do que um filme 
estrangeiro. Isso, em si, não é bom nem ruim. É um fato. O desafio, 
para os críticos, é levar isso em conta na hora de avaliar um filme, 
para não cair nem na complacência nem na virulência descabida. 

Texto cedido por Zé Geraldo. Originalmente publicado em seu 
blog: http://blogdozegeraldo.wordpress.com  
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