
Infância Clandestina, longa-metragem do argentino Benjamin 
Ávila, vem causando boa impressão desde sua estréia em Cannes, em 
maio de 2012, e chegou às telas brasileiras após boa acolhida em seu 
país. O filme conta a história de Juan (Teo Gutiérrez Romero), menino 
de 11 anos, cujos pais são Montoneros, grupo de resistência armada à 
ditadura militar argentina (1976-1983). O protagonista infantil traz a 
lembrança imediata de filmes como Kamchatka, de Marcelo Piñeyro 
(2002), Machuca (2003) de Andrés Wood, e O Ano em que Meus 
Pais Saíram de Férias (2006), de Cao Hamburger. Mas a 
familiaridade de Ávila com o tema é total, pois ele viveu 
clandestinamente entre os 4 e 7 anos de idade, acompanhando a mãe 
(a quem o filme é dedicado) junto aos Montoneros. Ela foi capturada 
pela repressão em 1979, quando Ávila tinha apenas 7 anos, e figura 
até hoje entre os 30.000 desaparecidos do período. O diretor já havia 
abordado o regime militar no curta-metragem Veo – Veo (2003), e no 
documentário Nietos (identidad y memoria) (2004), mas disse em 
entrevistas, que nem todas as situações e personagens do filme se 
baseiam em sua vida.  

A sequência de abertura, estilizada 
como uma graphic novel, situa o espectador 
no contexto argentino da época, “encenando” 
de forma contundente o atentado sofrido 
pelos pais de Juan, que os leva ao exílio. 
Não à toa, a cena se passa em 1975, pois a 
perseguição a ativistas de esquerda teve 
início muito antes do golpe de estado de 24 
de março de 1976. Já em 1979, Horacio 
(César Troncoso) e Cristina (Natalia Oreiro), 
pais de Juan e de um bebê, deixam o exílio em Cuba e voltam à 
Argentina de forma clandestina, onde se encontram com Beto (Ernesto 
Alterio), tio do menino, para retomar a luta armada. A narrativa então 
se desdobra em dois eixos principais: a vida clandestina de Juan, 
agora Ernesto (em homenagem a Che Guevara), e o cerco policial aos 
guerrilheiros. Juan/Ernesto começa a frequentar uma escola, faz 
amigos e alimenta afeto especial por María (Violeta Palukas), 
enquanto há baixas entre os combatentes. 

As ótimas atuações resultam em personagens sólidas. Chama a 
atenção o contraste entre o Horacio, o pai severo, responsável pela 
articulação da guerrilha, e o tio Beto, igualmente comprometido com a 
causa, mas com uma visão mais amena da luta. Ele não vê razão em 
tantos sacrifícios se não houver a chance de aproveitar os bons 
momentos da vida. Beto parece levar ao pé da letra a célebre frase de 
Che Guevara: hay que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. 
Por isso, leva Amália (Cristina Banegas), avó de Juan, para visitar a 
família no esconderijo e, na festa de aniversário do garoto, diverte-se 
tanto quanto as crianças. Este ambiente familiar entre o afeto e a 
tensão possibilita uma aproximação maior do público e um olhar 

menos romântico da guerrilha. A experiência pessoal de Ávila resulta 
em uma abordagem interna de personagens idealizados em outros 
filmes. Esta vivência também permite a inclusão de cenas cômicas 
sem que pareçam artificiais, quando Juan/Ernesto se recusa a levantar 
a bandeira argentina, ou comemorando seu falso aniversário, ou ainda 
nas gafes causadas por seu sotaque cubano. 

Por conta das experiências pessoais do diretor, o filme adota 
uma postura particular em relação à guerrilha. Os personagens 
principais não têm dúvidas sobre a luta armada ser a melhor e talvez a 
única opção a seguir. Ela se justifica em si mesma, pois está a serviço 
da libertação da Argentina sob ditadura. Este caminho é questionado 
apenas pela avó de Juan (que se recusa a chamá-lo pelo nome, que 
homenageia Juan Domingo Perón), prontamente reprimida pela filha, 
que a vê como medrosa, embora seus medos sejam, no mínimo, 
legítimos. 

O filme aborda questões-chave do período militar, como a 
violenta repressão, os desaparecimentos forçados e um problema 

ainda latente na sociedade argentina: o 
sequestro de bebês, filhos de prisioneiros 
políticos assassinados, adotados por 
pessoas vinculadas aos militares. O próprio 
Ávila teve seu irmão bebê sequestrado entre 
1979 e 1984, e recuperado após a 
redemocratização do país. Porém, inúmeros 
casos não foram solucionados. Não por 
acaso, Luiz Puenzo é produtor de Infância 
Clandestina, pois este dialoga diretamente 
com seu A História Oficial (1985). Além da 

questão do sequestro de bebês, central do filme de Puenzo, há 
também a escola que ensina apenas a versão oficial da história, como 
postula a professora que acredita que a grande contribuição dos 
espanhóis foi “trazer a civilização à Argentina”, ignorando a violência 
do colonizador. 
A repercussão de público na Argentina fez de Infância Clandestina 
um grande sucesso em 2012, comprovando que os traumas da 
ditadura seguem vivos. O filme parte do passado para problematizar o 
presente. Não à toa, obteve dez prêmios Sur concedidos pela 
Academia de Cinema da Argentina (entre eles melhor filme de ficção, 
roteiro original, ator, atriz, ator e atriz coadjuvantes) e foi o escolhido 
do país para o Oscar 2013, em meio a ótimos candidatos como 
Elefante Branco, de Pablo Trapero, Las Acacias, de Pablo Giorgelli, 
e o inusitado El Último Elvis, de Armando Bo. 

Vanderlei Mastropaulo. 
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Boas Festas a todos!!! 

 

Voltaremos no dia 13/01 com 

filme ainda a ser definido. 
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Concluímos mais um ano de intensa atividade do Grupo Cinema 
Paradiso. Como sempre fazemos, é inevitável refletir sobre o que 
assistimos e discutimos, ajustar as novidades que queremos 
implementar e projetar as ações para o próximo ano.  

Olhando para o ranking 2012 (abaixo), faço mais uma vez a 
ressalva de que as notas não devem ser levadas à risca, elas variam 
conforme a reunião e as pessoas que participam. Não há rigor 
metodológico, é uma brincadeira, cuja tradição nós mantemos. De 
certa forma, elas revelam uma tendência do grupo, se olharmos 
globalmente.   

Outra análise interessante que o ranking nos revela são as 
opções de cinematografia do grupo. O cinema brasileiro, embora tenha 
tido um ano difícil no quesito bilheteria, foi priorizado pelo grupo. Mas 
nosso gosto não corresponde ao sucesso do mercado. Nossa escolha 
tem mais a ver com filmes autorais como Cara ou Coroa (de Ugo 
Giorgetti), Eu receberia as piores notícias de seus lindos lábios (de 
Beto Brant) e Era uma vez eu, Verônica (de 
Marcelo Gomes). Falando em Ugo Giorgetti, seu 
média metragem Pizza, exibido no 17º 
aniversário do grupo, foi um sucesso, embora não 
tenhamos atribuído nota. Foi um acerto termos 
homenageado esse grande cineasta, que faz 
filmes com a nossa cara. O documentário Raul, o 
início, o fim e o meio (de Walter Carvalho) teve 
ótima avaliação, mas foi visto por poucos 
participantes. 

Dois filmes brasileiros geraram muita 
polêmica. Um deles foi Xingu, de Cao Hamburger, elogiado por nós 
em vários aspectos, mas duramente criticado pela superficialidade 
com que tratou o encontro de culturas. O outro foi À Beira do 
Caminho, de Breno Silveira, que tudo indicava ser um filme “fácil”, que 
daria pouco caldo de discussão. A conversa se iniciou com 
comentários assim: “filme bonitinho, redondo”, mas depois, o grupo 
começou a problematizar, e foram 4 horas de discussões intensas, 
que nos fez perceber a complexidade da obra.  

Na Estrada, embora traga a direção de Walter Salles, não pode 
ser considerado um filme brasileiro, pois é uma co-produção 
França/EUA/Reino Unido.  

A segunda prioridade do grupo foram os filmes franceses, o que 
também mostra que não estamos sintonizados com os blockbusters 
(pelo menos os estadunidenses). As Neves de Kilimanjaro, 
Intocáveis, Tomboy, Tudo o que desejamos e O Artista caíram em 
nosso gosto e propiciaram reuniões acaloradas. A grande decepção foi 
Um verão escaldante, do consagrado diretor Philippe Garrel, que foi 
espinafrado pelo grupo, como há muito não acontecia. Nem Mônica 
Belucci se salvou... 

A França esteve presente também em co-produções escolhidas 
por nós, como Habemus Papam (de Nanni Moretti, Itália/França), 
Aqui é o meu lugar (de Paolo Sorrentino, França/Itália/Irlanda), no já 
citado Na Estrada e no cáustico Deus da Carnificina (de Roman 
Polanski, França/Espanha/Polônia/Alemanha).  

O cinema britânico foi contemplado na co-produção Albert 
Nobbs (de Rodrigo Garcia, Reino Unido/Irlanda) e no puro humor 
inglês de O Exótico Hotel Marigold (de John Madden).  

Outras cinematografias que renderam ótima conversa foram a 
iraniana com A Separação (Asghar Farhadi), um clássico do russo 
Sokurov, Fausto e, mais recentemente, o argentino Elefante Branco 
de Pablo Trapero, co-produção com a Espanha).  

Pela primeira vez o grupo escolheu discutir um dos filmes de 
James Bond, 007 - Operação  Skyfall (co-produção com o Reino 
Unido), talvez pelo fato de ter direção de Sam Mendes e, no elenco, 

Javier Bardem. Embora a reunião tenha sido muito divertida, 
imaginando, por exemplo, um 007 dirigido por Almodóvar, o grupo não 
atribuiu ao filme uma grande nota.  

Os outros poucos filmes estadunidenses escolhidos, foram muito 
elogiados: Moonrise Kingdom, do alternativo Wes Anderson (com 
roteiro de Roman Coppola) e o mais apreciado de todos A Invenção 
de Hugo Cabret, de Martin Scorsese. Este foi discutido na mesma 
reunião do seu concorrente ao Oscar O Artista, mas o grupo preferiu 
o de Scorsese. Nesse domingo, apresentamos também dois curtas de 
George Méliès, e aprendemos um pouco da fase que é chamada “o 
primeiro cinema”.   

Por falar em curta metragem, o grande avanço no ano de 2012 
para o Grupo Cinema Paradiso foi a exibição de curtas no início de 
cada reunião, como sugestão do nosso amigo Marcos Paulino (de 
Brasília). Recife Frio, de Kleber Mendonça; Clandestina Felicidade, 
de Marcelo Gomes; Dona Cristina perdeu a memória, de Ana Luísa 

Azevedo; O dia em que Dorival encarou o 
guarda e Barbosa, de Jorge Furtado; O Céu no 
Andar debaixo, de Leonardo Cata Preta são 
alguns dos curtas exibidos. Tal proposta vai 
continuar em 2013, porque se encaixou muito 
bem em nossa dinâmica e ampliou nosso 
repertório. 

Estamos com planos ousados para o 
próximo ano. Queremos publicar finalmente 
nosso livro, além de criar o blog (migrando as 
informações de nosso antigo site). O fundo 

financeiro que criamos (indicação da conta na caixa de texto ao lado) 
está funcionando bem, mas precisa ser reforçado pra darmos conta da 
publicação. Agradeço aqui à Esther Stiel, por exercer essa função 
chata, mas muito necessária, de ser nossa tesoureira. Também 
agradeço aos meus companheiros da comissão editorial – Marcos 
Paulino e Janete Palma – incansáveis na feitura do nosso boletim. 
Agradeço ao CineSESC, nosso parceiro de tantos anos, por acolher 
nossas festas de aniversário e, principalmente, à minha mãe Maria 
Elza, que nos recebe quinzenalmente de braços abertos.  

Boas festas a todos! Um bom início de ano e que o cinema 
continue nos encantando em 2013!!!            

Cláudia Mogadouro 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
A doação voluntária pode ser depositada na conta de poupança 

da Caixa (banco 104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5. 
Pedimos que nos avise no e-mail: estherstiel12@gmail.com  

 

COTAÇÃO 2012 
A Invenção de Hugo Cabret ............................................. 9,46 
Raul, o início, o fim e o meio ............................................ 9,33 
A Separação .................................................................... 9,10 
Moonrise Kingdon ............................................................ 8,95 
As Neves de Kilimanjaro .................................................. 8,89 
Cara ou Coroa ................................................................. 8,80 
O Exótico Hotel Marigold .................................................. 8,67 
Xingu ............................................................................... 8,64 
O Artista .......................................................................... 8,60 
Habemus Papam ............................................................. 8,58 
À Beira do Caminho ......................................................... 8,57 
Intocáveis ........................................................................ 8,55 
Tomboy ........................................................................... 8,50 
Deus da Carnificina .......................................................... 8,50 
Elefante Branco ............................................................... 8,40 
Fausto ............................................................................. 8,32  
Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios ...... 8,17 
007 - Operação Skyfall ..................................................... 8,00 
Tudo o Que Desejamos ................................................... 7,89 
Albert Nobbs .................................................................... 7,73 
Era Uma Vez Eu, Verônica ............................................... 7,35 
Aqui é o Meu Lugar .......................................................... 7,28 
Na Estrada ...................................................................... 7,20 
Um Verão Escaldante ...................................................... 4,25 
Pizza (de Ugo Giorgetti) filme especial do 17º aniversário 

 
 

25 FILMES DISCUTIDOS EM 2012 
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