
 

 
 

Recomendo o novo longa-metragem de Nadine Labaki, diretora 
libanesa de cinema: E AGORA, AONDE VAMOS? (Et maintenant on 
va où?, França, 2011). É o segunda longa da diretora que estreou 
com o elogiado CARAMELO (2008). Uma vez que sou atravessado 
pela formação de Letras, frequentemente, reflito sobre a tradução dos 
títulos de filmes. Dito de outro modo: para mim, a tradução em 
português ficou muito determinada, ou seja, há claramente um sujeito 
nela, o sujeito NÓS expresso por meio da forma verbal “vamos” 
(mesmo que os gramáticos digam que o sujeito é oculto); em francês o 
ON geralmente marca uma indeterminação, produz uma espécie de 
generalização o que, a meu ver, relaciona-se de forma coesa e 
coerente com o que Nadine reflete e expressa em seu filme. Uma 
possível tradução para o título seria: E agora, aonde se vai? ou E 
agora, aonde a gente vai? (não sei se títulos assim seriam comerciais; 
mas, possivelmente, materializariam um pouco mais o que Labaki 
pretende dizer...). Essa indeterminação é fulcral, porque reflete sobre 
e/ou aponta em direção a uma espécie de círculo vicioso que começa 
a ocorrer em uma pequena aldeia no Líbano – que poderia 
tranquilamente, talvez, ser uma metáfora dos conflitos existentes em 
diversos países orientais e, arrisco-me: por que não ocidentais 
também – entre muçulmanos e católicos? 

Sinto que o cinema de Nadine Labaki desenvolve uma 
preocupação pelo coletivo onde ela transita com humor por questões 
sérias de forma coesa e coerente. O coletivo expressa-se, por um 
lado, por meio de um grupo de mulheres e, de outro, por um grupo de 
homens. Os dois grupos às vezes se cruzam e convivem com alegria e 
bom humor (por exemplo: a cena em que todos assistem à televisão 
juntos), como também com brigas, discussões e grandes dores ao 
irem aos enterros dos jovens/homens que foram mortos simplesmente 
por não pertencerem a um determinado grupo, a uma determinada 
“facção”. E aí que sinto a preocupação pelo coletivo, como uma das 
características de seu cinema.  

No filme E agora, aonde vamos?, percebo haver uma tentativa de 
solução para se evitar e/ou diminuir a perda desses homens (maridos 
e filhos) das mulheres residentes naquela pequena aldeia. Para tanto, 
um grupo de mulheres o faz de uma forma brilhante, que não 
relatarei em meu texto: o interessante é que assistam ao filme. Trama 
inicialmente simples, mas que propõe uma reflexão sobre a vida de 
muitos libaneses, muitos orientais, muitos ocidentais e – por que não? 
– de muitas mães brasileiras que perdem seus filhos em tiroteios entre 
traficantes e policiais, ou por balas perdidas. Vale à pena conferir.  

Últimos comentários: Nadine Labaki interpreta a personagem 
Amale. Além de talentosa como diretora de cinema e atriz, ela é 
lindíssima como ser humano e mulher (em todos os sentidos 
polifônicos possíveis...). Aproveitem, ademais, para prestar atenção à 
beleza do povo libanês e nas músicas cantadas. Esta obra remete a 
ABRIL DESPEDAÇADO (2001) de Walter Salles.  

Apenas para esclarecer: E agora, aonde vamos? não é um 
dramalhão, pois é permeado por uma leveza, uma delicadeza, um bom 
humor que talvez apenas uma mulher (libanesa) conseguisse fazer. 
Para terminar: esse trabalho foi indicado ao Oscar 2012 de melhor 
filme estrangeiro e foi selecionado para a mostra Um Certo Olhar do 
Festival de Cannes. Portanto, como sempre digo atravessado por 
discursividades espanholas: “ESA PELÍCULA... NO SE LA PIERDAN!”  

M.Ê.~ç.Á. - Marcos Peter Pinheiro Eça  

 

 
  

 

 

 
 

 
 

Próxima Reunião: 09/12/2012 – DOMINGO às 16 h 
 

ERA UMA VEZ EU, VERÔNICA 
 
 

Diretores: Marcelo Gomes(*) 

CINEMA PARADISO 
 Boletim n. 326                                                São Paulo, 06 de dezembro de 2012 

O PRODUZIR PEQUENAS FISSURAS EM CÍRCULOS VICIOSOS: E AGORA, AONDE VAMOS? 

 

(*) Nasceu em Recife, em 28/10/1963. Representante da geração de cineastas nordestinos, que tem trazido fôlego novo ao cinema brasileiro, 
iniciou sua carreira com curtas, em 1995. Seus longa metragens foram todos muito premiados: Madame Satã (2002), Cinema, Aspirinas e 
Urubus (2005) e Viajo porque preciso, volto porque te amo (2009, co-direção de Karim Aïnouz). Em Era uma vez eu, Verônica (2012), 

talvez por se sentir confortável no meio cinematográfico, permitiu-se narrar uma história sem respostas, como é a vida das pessoas... 

Edição / Diagramação: 
Cláudia Mogadouro / Janete Felix Palma / Marcos Paulino  

E-mail: janetepalma@gmail.com 
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Dentre as atrações da última Mostra de Cinema Internacional de 
São Paulo e do Rio de Janeiro, foi muito bem recebido e aplaudido 
pelo público o longa de animação Uma História de Amor e Fúria, de 
Luiz Bolognesi (Brasíl, 2012). Bolognesi é (re) conhecido roteirista, por 
trabalhos como Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade, As 
Melhores Coisas do Mundo e Terra Vermelha. Contou com Laís 
Bodansky, Caio Gullane e outros na produção. 

Para compor a animação, que consumiu 6 anos de trabalho, a 
técnica utilizada foi a de desenho e animação 
feitos a lápis, no estilo HQ, a partir de 
expressões faciais e corporais de atores do 
porte de Camila Pitanga (Janaína), Selton 
Melo (o protagonista da história, que assume 
as personas de Abeguar, Manoel Balaio, Cau 
e JC**), Rodrigo Santoro, Paulo Goulart, 
Marcos Cesana, Bemvindo Sequeira e Sérgio 
Moreno.  

A trama começa no início da colonização 
portuguesa no Brasil. Por buscar o amor de 
sua vida – Janaína – um homem, inicialmente 
na pele de um tupinambá, perpassa, na condição de ser imortal 
(graças a um feitiço indígena), diferentes períodos da história.  Em 
quatro episódios – do Brasil colônia, durante a guerra entre 
tupinambás e tupiniquins (estes, pró-portugueses) ao Rio de Janeiro 
futurista do ano de 2096, passando pela revolta conhecida como 
Balaiada e pela resistência à Ditadura Militar e a formação da Falange 
Vermelha – o herói deste filme, sempre do lado de “perdedores”, está 
insistentemente à procura de sua amada Janaína, que também 
aparece, no decorrer dos tempos, na pele de diferentes personagens 
(mas sempre com o mesmo nome).  

Dou destaque à quarta parte: excelente ficção científica futurista, 
com abordagem ecológica que nos remete aos dias atuais. Neste 

episódio, os personagens se defrontam com a falta de água potável. 
Sua comercialização está nas mãos de um monopólio e é vendida a 
peso de ouro. Bonito episódio, ótima e envolvente história, nada deve 
aos congêneres estrangeiros. Um aspecto interessante: o herói 
adquire, ao longo da história, as feições de índio, negro, branco. Além 
disso, o filme como um todo nos remete a questões como olhar a 
história não oficial do país, o outro lado da história, pouco falada, 
pouco ensinada: quem são os heróis do “Lado B” da nossa história? 

Nós os conhecemos? Dica: O comandante Luis 
Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, 
conhecido como “O Pacificador”, foi também 
aquele quem atuou no combate contra os 
balaios do Maranhão de 1839. Os pobres 
daquela região resistiam aos abusos e à 
violência praticados por alguns fazendeiros que 
detinham o monopólio da política e da cultura 
do algodão. Duque de Caxias foi herói... Para 
quem? 

Ousado, surpreendente e bonito! 
Imperdível!   

Marcos Paulino (da sucursal de Brasília/DF) 
______________ 

Com agradecimentos à Cláudia Mogadouro por suas sugestões e 
comentários. 

*Este filme tem previsão de estreia em circuito comercial para 
final de março ou abril/2013.  

** Manoel Balaio é o nome do líder do levante conhecido como 
Balaiada; JC é apelido do personagem João Cândido, referência direta 
ao líder da Revolta da Chibata, ocorrida no Rio de Janeiro em 1910.  

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
A doação voluntária, para as despesas anuais 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 

 

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 
Elefante Branco............................................. 8,40 

 

AMOR E FÚRIA EM ANIMAÇÃO* 
 

Na reunião do dia 25/11 foi muito difícil escolher o filme seguinte, 
porque havia MUITAS boas produções em cartaz e que dariam 
ótimo caldo para debates. Escolhemos o filme brasileiro de 
Marcelo Gomes, mas nos incumbimos de dar dicas em nosso 
jornalzinho sobre os outros que cogitamos. Coube a mim, falar do 
novo filme do cineasta iraniano Abbas Kiarostami, UM ALGUÉM 
APAIXONADO (Like Someone In Love, França/Japão, 2012). 
Como outras obras de Kiarostami, esta também traz muitas 
possibilidades de leituras. Já não gosto de ler sinopses e críticas 
ANTES de ver um filme, mas nesse, especialmente, sugiro que se 
assista com o mínimo de informações prévias (sala e horário da 
sessão, só!). As várias sinopses que li não correspondem ao que 
eu apreendi do filme; ler antes pode dirigir o espectador para uma 
determinada percepção e o filme joga com o espectador essas 
múltiplas leituras... Informo apenas que ele novamente não filma 
no Irã, fazendo mais uma abordagem de temas universais. Em 
sua produção anterior, Cópia Fiel (Copia Conforme, 2010), 
realizada na Itália, o cineasta ousa colocando três idiomas ao 
mesmo tempo: francês, inglês e italiano. Um Alguém 
Apaixonado, passado no Japão e falado unicamente em japonês, 
apresenta recursos narrativos que contrastam as várias gerações 
e sua relação com a sabedoria e o amor. Um dos personagens 
tem movimentos bem lentos, não é do tempo da pressa, do 
reflexo instantâneo, da era virtual, não usa celular. As cenas que o 
envolvem são cuidadosamente construídas como o movimento de 
quem rega plantas, fala calmamente, pondera cada ação. Finais 
abertos, muitos sentidos para uma mesma situação e para cada 
personagem, planos longos, são marcas de Kiarostami que, ao 
contrário do que alguém apressado poderia concluir, provoca para 
que sejamos espectadores ativos e completemos a história. 

Belíssimo! Recomendo muito!                 Cláudia Mogadouro 

Em todo final de ano, costumamos celebrar mais um ano de 
encontros tão agradáveis, com discussão de filmes e 

conversas sobre tantos temas que nos interessam. Desta vez, 
nossa confraternização será dia 16/12 , a partir das 16 h (nesta 

data não haverá discussão de filme, só festa). Costumamos 
fazer um amigo secreto improvisado. Quem quiser participar, 
traz uma lembrança simples relacionada a cinema, que deve 

ser embrulhada de forma a disfarçar seu conteúdo. Uma 
lembrança que se adeque a qualquer gênero ou idade. 

Também é necessário trazer comes e/ou bebes. Aguardamos 

os amigos do grupo com muita alegria! 
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