
 

 

Tivesse dito o sim em vez de não,  ou não em vez de sim; (...) 
Seria outro hoje, e talvez o universo inteiro 

(Fernando Pessoa, excerto de poema) 
 

Eis que venho a apreciar uma ínfima parcela dos 350 filmes da 
Mostra de Cinema de São Paulo. Dentre os filmes escolhidos, não 
poderia deixar de ver No, de Pablo Larraín (No, Chile, França, EUA, 
2012). A fila para o ingresso no cine da Cultura dava a dimensão da 
expectativa quanto ao filme! O filme acabou levando o Prêmio do 
Público para filme estrangeiro. 

A película resgata a memória dos fatos que marcaram o fim do 
feroz regime militar chileno que ali havia se instalado desde 1973. Por 
conta de uma disposição transitória na Constituição chilena de 1980, 
deveria ser feito em 1988 um referendo para decidir se o ditador 
Augusto Pinochet deveria continuar no poder até 1997. Houve pressão 
internacional para a realização do plebiscito (decorrente, em parte, de 
boas relações de exilados mantidos com governos e ONGs 
estrangeiras). 

Para narrar os fatos, o diretor optou por utilizar câmeras da 
época (suporte de vídeo U-matic 3/4), dando a sensação de 
homogeneidade entre as imagens de ficção e as de arquivo histórico 
(isto é, como imagens de TV de baixa resolução).  

O enfoque do filme é o processo de construção da campanha 
publicitária que daria sustento aos que apoiassem o "Sí - para o 
continuísmo de Pinochet ou o "No" – que tinha como arremate um 
símbolo que causaria mal estar aos oposicionistas mais radicais: o 
arco íris ("coisa de maricas", diriam).  

Para a campanha de "No", é chamado um exilado vindo do 
México, René Saavedra (Gael Garcia Bernal), publicitário 

especializado em jingles para comerciais, de microondas a novelas. E 
é justamente com o uso de jingles que Saavedra buscaria vender a 
imagem da campanha para o "No" (além de usar outras jogadas 
publicitárias, como o gesto de Não com o dedo indicador, com os pés, 
com expressões do tipo "No-ticiário", etc). Os governistas percebem 
fraca sua campanha e contratam também seu cineasta colaborador 
para revidar a campanha do No. Após 27 dias de campanha, com 15 
minutos diários de TV para cada lado, o resultado ficou: 55,99% para o 
No e 44,01% para o Sí.   

Acerca de seu trabalho, o diretor afirma que não buscou fazer do 
filme uma história oficial do plebiscito, mas retratar fatos daquela 
época via mescla de ficção e realidade (na verdade, as imagens dizem 
muito, quase tudo, compensando a falta de profundidade na 
abordagem do tema; de fato, não se trata de documentário).   

Intrigante a notícia de que o filme teria sido um fracasso no Chile. 
O que foi possível confirmar é que, para parcela da opinião chilena, o 
filme passa a ideia de que foi a publicidade quem derrubou a ditadura 
de Pinochet, desconsiderando a luta daqueles que a ela resistiram. 
Ademais, o tom irônico do filme desagradou a setores da política 
daquele país. O diretor apontou, ainda, o pouco caso dos jovens para 
com o que representou Pinochet para o país. Talvez por isso, a  
incômoda (para os chilenos) cena final, em que Saavedra diz a 
colegas algo como “este é um momento de mudanças para o Chile” e 
logo em seguida mostra o seu comercial para uma novela de TV 
local... Filme imperdível!   

Detalhe: Larraín é filho de senador que prestou serviços a 
Pinochet.    

 Marcos Paulino (de Brasília) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINEMA PARADISO 
 Boletim n. 324                                               São Paulo, 08 de novembro de 2012 

Próxima reunião: 11/11/2012 (domingo) às 16 h. 
 

007 – Operação Skyfall 
(007 – Skyfall) 

 
 

Diretor: Sam Mendes (*) 
 

NO: LA ALEGRIA YA VIENE 

 

(*) Samuel Alexander “Sam” Mendes nasceu em 01/08/1965 em Reading, Inglaterra. O início da sua vida artística foi como diretor e produtor 
de teatro, na Inglaterra. No cinema, estreou na direção com o filme Beleza Americana (American Beauty,1999), que lhe deu o Oscar e o 
Globo de Ouro de melhor diretor. Realizou, ainda, Road to Perdition (2002), Jarhead (2005). O filme seguinte foi Revolutionary Road (2008) 
que chegou no Brasil com o título Foi Apenas um Sonho, estrelado por Leonardo Di Caprio e sua então esposa Kate Winslet. 

 
Revolutionary Road 

 

COTAÇÃO 2012 
A Invenção de Hugo Cabret ........................... 9,46 
Raul .............................................................. 9,33 
A Separação ................................................. 9,10 
Moonrise Kingdon ......................................... 8,95 
As Neves de Kilimanjaro ................................ 8,89 
O Exótico Hotel Marigold ............................... 8,67 
Xingu ............................................................ 8,64 
O Artista........................................................ 8,60 
Habemus Papam .......................................... 8,58 
À Beira do Caminho ...................................... 8,57 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolutionary_Road


 
Na edição 323, comentava 

que o nosso cinema acabara 
criando um subgênero dentre os 
documentários: os musicais, que 
apresentam algum músico ou 
movimento musical, mesclando, 
de forma muito equilibrada, 
informação (biografia) e arte (a 

obra musical). Entre os músicos que estão (ou estariam) na faixa dos 
70 anos ou mais, começo por Baden Powel, que foi simplesmente um 
gênio. Difícil algum bom violonista atual, no Brasil e no mundo, que 
não tenha sido influenciado por Baden. Como ele morreu em 2000 (eu 
tive o privilégio de assisti-lo tocar por várias vezes), a geração mais 
nova tem a oportunidade de conhecê-lo através de dois ótimos 
documentários feitos por dois franceses. Pierre Barouh (compositor 
que musicou o filme Um Homem e uma Mulher, de Claude Lelouch e, 
de quebra, se casou com a deusa Anouk Aimée) conheceu a música 
brasileira por meio de Baden e quase se mimetizou com o samba. O 
documentário Saravah (Pierre Barouh, o DVD é de 2005, mas as 
imagens foram coletadas em 1969) é uma delícia, pois traz também 
cenas com Paulinho da Viola, Maria Bethânia (com 21 anos) e os 
então octogenários João da Baiana e Pixinguinha. Neste filme, Baden 
explica didaticamente como se deu a presença da umbanda e do 
candomblé (com as devidas diferenças) na música brasileira. Velho 
Amigo – o universo musical de Baden Powel, dirigido por Jean 
Claude Guiter (2003) tem outro viés, pois segue o violonista por três 
anos, acompanhando sua viagem à sua cidade natal, mostrando sua 
família e refletindo sobre longa temporada na França. Pra quem gosta 
de violão instrumental, são dois documentários obrigatórios.  

Ainda na linha dos europeus que “babam” pela nossa música 
(mais do que muitos brasileiros), o documentarista suíço Georges 
Gachot falou de duas de nossas maiores cantoras, em filmes que 
ficaram pouquíssimo tempo em cartaz nas salas de cinema. Maria 
Bethânia – Música é Perfume (2005), dispensa comentários. Nossa 
cantora mais baiana é muito interessante não apenas como intérprete 
de canções e poesias, mas também em seus depoimentos. Rio 
Sonata (2010), do mesmo diretor, presta uma justa homenagem a 
Nana Caymmi, mostrando um Rio muito mais intimista que o dos 
cartões postais, relacionando a cidade à forte personalidade da 
cantora.  

Em Coração Vagabundo (2008), o diretor Fernando Andrade 
mostra um pouco da vida de Caetano Veloso, a partir de uma turnê, 
especialmente sua relação com os cineastas Pedro Almodóvar e 
Michelângelo Antonioni.  

Também a partir de uma turnê de Gilberto Gil, em Viva São 
João! (2001), o cineasta Andrucha Waddington traça um panorama 
sobre a história das festas de São João pelo país e sua importância 
nas comunidades locais.   

Para a geração atual de jovens, apenas os filhos de Wilson 
Simonal são razoavelmente conhecidos (Simoninha e Max de Castro). 
O artista que foi considerado o maior cantor brasileiro nos anos 1960, 
caiu no ostracismo por problemas políticos. A polêmica história do 
cantor acusado de ser um agente da repressão militar está no 
documentário Simonal - Ninguém sabe o duro que dei (2009), 
dirigido por Micael Langer, Calvito Leal e Cláudio Manoel. Vários 
depoimentos esclarecem o clima vivido, especialmente pelos artistas, 
naquele período.   

São 13 os DVDs que discorrem sobre a vida e a obra de Chico 
Buarque de Holanda, cada um abordando um aspecto de sua arte 
(poesia, eu-lírico feminino, política, teatro, cinema, futebol, criança, 
entre outros). O diretor Roberto de Oliveira compõe depoimentos 
recentes de Chico com vários antigos, resultando em verdadeiros 
tratados de época.  Já escrevi, tempos atrás, sobre o DVD Cinema, 
desta coleção, com depoimentos sobre sua paixão pela sétima arte, as 
musas e sua experiência não apenas como autor de muitas trilhas 
sonoras, mas também como ator em filmes de Cacá Diegues, de quem 
é muito amigo. Especialmente as mulheres deliram com esses DVDs.  

Outro ótimo documentário é Vento Bravo (direção de Beatriz 
Thielmann e Regina Zappa, 2007), que conta, musicalmente, a vida de 
Edu Lobo. Ele fala do período em que se formou musicalmente e do 
quanto aquela geração (de Dori Caymmi, Chico, Marcos Valle) se fez 
com projetos coletivos e engajados politicamente. Fala de Augusto 
Boal e do teatro de arena, mostrando talvez as últimas cenas gravadas 
de Gianfrancesco Guarnieri, seu parceiro e amigo. 

Para os que gostam de rock, dois filmes muito importantes que 
estrearam recentemente no cinema, estarão disponíveis em DVD, em 
breve. Ambos retratam artistas que até hoje causam furor entre a 
juventude. Walter Carvalho realizou um contundente documentário 
sobre Raul Seixas - Raul – o Princípio, o Fim e o Meio (2012), com 
depoimentos realistas que, embora mostrem sua decadência física e 
artística, garantem o respeito, a memória e a justa homenagem à sua 
relevante carreira. Pode ser um bom gancho para se discutir o 
envolvimento de artistas com álcool e drogas, sem nenhum glamour. 
Ao contrário, ao ver o filme, lamentamos pela morte precoce do artista. 
O irmão de Walter – Vladimir Carvalho – documentou as bandas de 
rock surgidas em Brasília, no início dos anos 1980, quando a capital 
do país fervilhava política e culturalmente com o período final do 
governo militar. Rock Brasília – a Era de Ouro (2011) retrata o 
surgimento dos grupos Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital 
Inicial, Plebe Rude, entre outros. A rebeldia politizada das canções de 
Renato Russo até hoje é cultuada pelos jovens, os professores bem 
sabem disso. 

Recentemente o selo SESC lançou em DVD o show Eduardo 
Gudin & Notícias dum Brasil. Embora seja um show (e não um 
documentário) comemorativo das várias formações do conjunto vocal 
que o acompanha há 15 anos – recheado com as participações de 
Fabiana Cozza, Mônica Salmaso, Renato Braz, Maria Marta, Luciana 
Alves, entre outros – há uma preciosidade rara nos “extras” do DVD, 
onde Gudin fala da história de 
cada composição, com 
imagens de seus parceiros e 
amigos como Paulo César 
Pinheiro, Paulo Vanzolini, 
Paulinho da Viola e Clara 
Nunes.  

Outros documentários 
musicais falam de um alguns 
movimentos: samba de raiz, 
bossa nova, tropicália, mas 
esse assunto eu vou deixar 
pra outra ocasião.  

Cláudia Mogadouro 
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FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
Reativamos nosso fundo para algumas despesas que temos ao 
longo do ano. A doação voluntária pode ser feita em qualquer 

valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-mail: 
estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  

Banco: Caixa (104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5 
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