
Nos últimos anos, o cinema romeno começou a aparecer nas 
telas brasileiras. Jovens diretores giram em festivais, obtêm aval da 
crítica e conseguem distribuição internacional de seus filmes. Um 
destes cineastas é Christian Mungiu, cujo 4 meses, 3 semanas e 2 
dias obteve a Palma de Ouro em Cannes, em 2009, ao narrar de 
forma seca o impacto de um aborto na vida de duas mulheres no 
ocaso da ditadura de Nicolau Ceaucescu. Sua recepção no Brasil foi 
bastante positiva, de forma que Além das montanhas, novo longa de 
Mungiu, entrou em cartaz cercado de expectativas, após 
rápida passagem na 36ª Mostra Internacional de Cinema 
de São Paulo, na qual também contou com boa acolhida 
de público e crítica.	   

Em Além das montanhas, Mungiu volta a abordar o 
universo feminino e, como em 4 meses, 3 semanas e 2 
dias, novamente por meio de uma dupla de mulheres em 
uma situação limite. Alina volta da Alemanha para a 
pequena província romena onde cresceu com Voichita. 
Ambas viveram um romance nos duros anos que 
passaram em um orfanato e Alina quer convencê-la a 
deixar o país para retomarem a vida juntas. Porém, 
Voichita acredita ter encontrado sua vocação religiosa no 
monastério onde vive com outras freiras e um padre. 
Voichita está dividida entre negar ou ceder aos apelos de 
Alina. Está posto o conflito, que, de forma lenta e contínua torna-se 
insustentável. 

Desesperada, Alina vê como saída a contestação violenta ao 
padre local e à própria instituição religiosa (a Igreja Cristã Ortodoxa, 
culto majoritário na Romênia). Impossibilitada de consumar seu amor, 
Alina apresenta comportamento cada vez mais instável, com sintomas 
próximos aos da esquizofrenia, abalando a rotina no monastério, 
tranquila, mas não livre de contradições. Sua conduta passa a ser 
entendida como influência do demônio. Começa então o seu calvário. 

Ao abordar tal tema, o alvo principal de Mungiu é o fanatismo 
religioso, cujos dogmas são expostos com acidez e como barreiras às 
escolhas individuais. Porém, sua crítica também é impiedosa com 
outras instituições e suas burocracias. Há duas cenas mordazes: a 
negligência sofrida por Alina no hospital, após uma crise nervosa, na 
qual o médico se recusa a mantê-la internada mesmo sabendo de sua 
frágil condição de saúde; o tratamento dado a Voichita na delegacia ao 
tentar resolver os trâmites burocráticos da imigração (e a polícia 
aparecerá ainda uma vez de forma ineficiente). Por fim, o orfanato é 
mencionado como um lugar de lembranças sórdidas, de descaso e 
abusos sofridos por elas e outras crianças. Neste contexto desolador, 

o acolhimento de Alina pelo padre é, em um primeiro momento, uma 
exceção. Assim, constrói-se a análise aguda de uma sociedade que 
não oferece apoio em seus pilares básicos: saúde, segurança, 
educação. Não espanta que Voichita encontre na religião o seu norte, 
repetindo de forma literal os ensinamentos do padre, a quem chama 
de “pai” para estranheza de Alina. 

Além das montanhas mantém ritmo austero. O lento 
esgotamento físico e psicológico das personagens asfixia o público 

durante intensos 150 minutos. Conta com ótimas as 
atuações de Cristina Flutur e Cosmina Stratan (que 
dividiram o prêmio de melhor atriz em Cannes, em 2012, 
ocasião em que o filme também foi premiado pelo 
roteiro, do próprio Mungiu) e de Valeriu Andriuta, no 
papel do padre. A sensação de confinamento em um 
monastério isolado geograficamente, cercado por uma 
paisagem melancólica, cria o cenário ideal para a trama, 
ampliado pelo contraste entre as cenas internas escuras 
(com planos fechados) e as externas claras (com planos 
abertos). Além disso, muito se concentra no poder de 
sugestão. Ao invés de munir o espectador de 
informações, o filme é mais eficaz ao propor que o 
público imagine quanto sofrimento acumularam Alina e 
Voichita no passado. 

Tudo isso faz de Além das montanhas muito mais do que uma 
crítica a dogmas religiosos específicos. Ao tratar a homossexualidade 
com tamanha franqueza, questiona a intolerância à diversidade sexual 
não apenas em um longínquo monastério, visto que o problema se 
desdobra em inúmeras esferas sociais. Notícias recentes, no Brasil e 
em outros países, informam sobre ataques com motivação homofóbica 
respaldados por setores conservadores e, em alguns casos, 
mascarados pela negligência policial e, por consequência, pelo poder 
público. Mesmo na França, país tido como libertário, há um acalorado 
debate a respeito da união civil homossexual e outras questões atuais. 
Talvez este inóspito monastério romeno não esteja assim tão distante 
de cada um de nós.	  

Vanderlei Mastropaulo 
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(*) Nasceu em 23/03/1942, em Munique, Alemanha. Estudou psicologia, filosofia e teatro na Universidade de Viena. Iniciou com filmes para TV, 
em 1974, indo para o cinema em 1989. Seus principais filmes: Código Desconhecido (2000), A Professora de Piano (2001), Cachè (2005) e 
A Fita Branca (2009), sendo que os três últimos despertaram discussões muito intensas no nosso grupo. Agora com Amour (2012) levou a 
Palma de Ouro em Cannes pela terceira vez, ganhou o Globo de Ouro e concorre a 5 prêmios do Oscar.  
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Juro que tentarei escrever os ecos das discussões deste ano. 
Assim, todos os amigos do grupo poderão, ao menos, imaginar as 
intensas e saborosas conversas que travamos aos domingos à tarde 
(saborosas, inclusive, porque há indizíveis iguarias).  

Antes da discussão propriamente dita, iniciamos nosso primeiro 
encontro do ano, em 13/01, com a re-exibição do curta Recife Frio, 
muito apreciado pelo grupo no ano passado, por ser também do diretor 
Kleber Mendonça Filho. Este e outros curtas sobre os quais 
comentamos, como Eletrodoméstica, podem ser vistos no site 
www.portacurtas.com.br. Falamos também do seu primeiro longa, o 
documentário Críticos, sobre a crítica cinematográfica (trabalho de 
conclusão de curso de jornalismo de Kleber). Contextualizamos sua 
obra como parte da ótima safra de cinema realizada em Pernambuco, 
talvez o movimento mais criativo no Brasil, atualmente.  

O Som ao Redor é seu primeiro longa de ficção, que tem obtido 
sucesso em festivais (muitos prêmios aqui e no exterior), de crítica e 
de público (dentro do que é possível no cenário do cinema brasileiro 
atual). Entendemos que o jovem diretor (ex-crítico) já apresenta uma 
marca autoral e tem algo a dizer sobre alguns temas recorrentes, entre 
eles: a decadência da cidade de Recife e a 
crescente verticalização; o coronelismo ainda 
presente na sociedade nordestina e a 
hipocrisia da classe média recifense, que se 
acha moderna e arejada. Em O Som ao 
Redor, ele avança e aprimora esse viés crítico 
e sarcástico, especialmente no que tange às 
relações de classe. Ainda, demonstra 
profundo conhecimento de cinema, ao nos 
mostrar que quase sempre prestamos atenção 
apenas à imagem, sendo que audiovisual 
também é som.  

Foi inevitável que comentássemos bastante sobre a sonorização 
e a trilha sonora (ou ausência dela). O filme nos provoca muito 
estranhamento, pois o som é exacerbado e, a ausência de trilha extra-
diegética nos mantém como observadores distantes. No cinema 
clássico, a trilha sonora narrativa funciona para nos emocionar e nos 
levar para dentro do filme. A música e a sonorização diegética (dentro 
da cena) é propositadamente estridente e desconcertante, nos 
deixando em permanente estado de alerta. Rianete comentou que não 
conseguiu se envolver, como se houvesse uma parede de vidro que a 
excluísse, como se não tivesse sido convidada para o filme. Esther e 
Elza também se sentiram assim.  

Uma cena bem discutida foi a da cachoeira. Marcos desejou que 
ela fosse mais longa, pois, além de ser linda plasticamente, é um 
momento de catarse, a hora do grito. Leonor e Mônica lembraram que 
ela remete a quadros do pintor Francis Bacon.  O vermelho talvez 

esteja revelando o sangue por traz daquelas relações seculares de 
desigualdade dos engenhos nordestinos. Toda a sequência das cenas 
do engenho mostra a decadência desse segmento social dominante 
(econômico-cultural-político), representado por Francisco. A arrogância 
do personagem (que mergulha no mar com tubarões e sai ileso) 
mostra a prepotência de um poder que não percebe sua sutil 
derrocada e que está atualizado em personagens travestidos de 
modernos, como o simpático João. Nessa sequência, o som também 
adquire sabor especial, pois resvala no sobrenatural, mas se mantém 
como registro histórico. Assim como as fotos do início do filme, que 
denunciam a exploração dos trabalhadores da terra, os sons do 
passado habitam a velha casa e o velho cinema (gritos dos filmes de 
terror que se mesclam ao som das crianças da escola). A rapidez das 
cenas e o inusitado da narração sonora nos dá uma sensação de 
insegurança, que é naturalizada em nosso cotidiano. O som é uma 
eterna e onipresente ameaça a uma classe média alienada e 
desavisada, que acredita que as infinitas câmeras as protegerão dos 
pobres, dos moleques da rua, do porteiro sonolento, do ladrão de toca-
fitas (que faz parte da elite) e de todas as supostas ameaças à sua 

estabilidade.  
A alienação dessa classe privilegiada, que 

se vê obrigada a interagir – numa sociedade em 
mutação – com pobres que estão ganhando voz, 
é ironizada também na personagem Bia (muito 
bem interpretada por Maeve Jinkings) que não 
consegue dormir (teoricamente por conta do 
som do cachorro que uiva). Bia está insatisfeita 
com a vida besta que leva: casamento 
assexuado, filhos que estudam inglês e chinês, 
TV de tela plana com boas dimensões... 

Situação que ela enfrenta com maconha e remédios pra dormir.   
Na forma, o filme tem como base a exacerbação do som como 

elemento narrativo. Na temática, o grupo achou que a questão 
essencial são as relações de classe. Lembramos que, em entrevista, o 
diretor conta que os estudos de sua mãe – historiadora e pesquisadora 
das relações coloniais do nordeste – foram fundamentais na sua 
formação. No início da reunião, Cristina manifestou-se dizendo que 
nada havia mudado nas relações de classe daquela (nossa) 
sociedade. O poder do dono do engenho se transferiu para o dono da 
rua, em Recife. E que tanto fazia a escravidão ou não, as relações de 
trabalho continuavam as mesmas. Mas ela mesma, ao final do nosso 
debate, mudou de ideia. Ela reconhece que o filme mostra a cegueira 
dessa classe dominante que não se dá conta de que algo mudou e 
quem está dando as cartas são, agora, os explorados.  De nada 
adiantam as câmeras. Excelente reunião, começamos bem o ano!                            

Cláudia Mogadouro 

 

 
 
 
 
 
 

 

COTAÇÃO 2013 
 

O Som ao Redor .............................................. 8,66 
As Aventuras de Pi .......................................... 8,57 
Barbara ............................................................ 8,29 

 

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 

	  

Hai Kai da reunião de 27/01 
 
Na barbárie das Alemanhas, 
Bárbara  
no Caminho da ComPaixão 
Regina Marques 

SUGESTÃO DE FILME IMPERDÍVEL 
O documentário Caverna dos Sonhos Esquecidos, do grande cineasta alemão Werner Herzog, não pôde ser escolhido pelo grupo, por estar 
em apenas um cinema. Mas várias pessoas do grupo insistem que divulguemos que ele AINDA está em cartaz no nosso querido CineSESC, 
em duas sessões (pelo menos até quinta, dia 14/02): às 15 h e às 19 h. Não percam porque é uma experiência (em 3D) inesquecível. No filme, 
o cineasta penetra nas cavernas da França para capturar imagens das primeiras criações pictóricas da humanidade. 

Ecos da Discussão: O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho 


