
 

 

O tipo de leitura a que me refiro é aquela que podemos ler nos 
jornais, revistas ou livros, sobre os filmes em cartaz nos cinemas, ou 
em qualquer outro meio, como televisão e DVD.  

Será que uma leitura prévia de artigos de críticos, ou, ainda, um 
comentário mais detalhado de algum amigo, pode sugestionar nossas 
opiniões acerca do filme que ainda vamos ver? Acredito que sim, mas 
não necessariamente.  

Eu nunca leio nada antes de assistir a um filme, e nem gosto que 
alguém me conte qualquer coisa, pois o risco de entrar em detalhes 
que não deveriam ser contados é grande. 

Claro que tenho que ter um motivo para assistir a um filme. Um 
deles é o jornal Cinema Paradiso, quando indica o filme da próxima 
reunião; outro pode ser algum breve comentário de um amigo, ou 
conhecer trabalhos anteriores do diretor. Por exemplo: quaisquer 
lançamentos de filmes de Woody Allen, Pedro Almodóvar, e Quentin 
Tarantino vou correndo assistir, por conhecer seus trabalhos 
anteriores e gostar desses diretores, ainda que tenha me 
decepcionado, também, com alguns filmes deles. Ninguém é perfeito! 

Escrevo sobre esse assunto, surgido a partir da troca de e-mails 
entre mim e uma leitora do jornal. Publicado um aviso sobre qual seria 
dia, horário e o filme a ser discutido na próxima reunião, a leitora em 
questão remeteu um email, com cópia para mim, elogiando a escolha 
do filme, mas criticando fotos de um dos atores. Ela comenta que o 
semblante do ator não correspondia ao papel dele no filme. Ela ainda 
não havia assistido ao filme, portanto, sua opinião era baseada em 
leituras prévias e fotos que ela viu em jornais ou revistas. Respondi 
explicando que eu não tinha condições de argumentar, pois não havia 
assistido e nem lido algo a respeito do filme. 

Em seguida, a leitora  respondeu para mim, que lê tudo que cai 
nas mãos dela, antes e depois de ver o filme, e que não se 
incomodaria se alguém lhe contasse o filme todo. Inclusive, alega que, 
ler sobre o filme antes de assisti-lo, pode ser bom, pois permitiria a ela 
ficar atenta a detalhes que talvez não percebesse durante a exibição.  

Sou o avesso. Não gosto de ler nada antes, principalmente de 
críticos. Tento evitar ter uma opinião sugestionada. Mas, leio depois, o 
que também poderia vir a mudar minha opinião, e não 
necessariamente, sugestionar. Não saio da sala de projeção com uma 
opinião já formada a respeito do filme. Preciso de um tempo para 
pensar, mas tento formar alguma opinião própria. Uma leitura póstuma 
poderá me fazer lembrar de detalhes que eu não tenha percebido, ou 
poderei entender melhor a narrativa (ou enredo), e conseguir 
reelaborar melhor as minhas opiniões.  

À vezes, há revelações nas 
críticas, das quais, seria melhor 
não sabê-las, o que nos permitiria 
apreciar melhor os filmes. São 
aqueles que nos pegam de 
surpresa, que  nos levam a um 
tipo de emoção mais intensa, do 
que se já soubéssemos o que iria 
acontecer. Por exemplo, acho que 
o filme Hanami, Cerejeiras em Flor (2008), de Doris Dorrie, é do tipo 
que vale a pena não saber nada a respeito antes de assistí-lo. Nele, 
acontece um fato que, para mim, foi uma surpresa, um susto, uma 
situação inesperada. O filme foi para um caminho oposto ao que eu 
imaginava que aconteceria, até a surpresa aparecer! Seria preciso que 
eu contasse o filme, para entenderem melhor o meu raciocínio, mas 
não convém contar, senão, eu estarei estragando a surpresa de quem 
ficou curioso para assistir. 

Depois, li algumas críticas e constatei que certos autores citaram 
a tal cena surpresa. Ainda bem que não as li antes. 

De qualquer maneira, ler um artigo antes, ou depois de assistir a 
um filme, não é o mais importante na minha opinião, e sim a forma 
como iremos usá-lo em nosso benefício.  

Um filme pode levar a mais de uma interpretação, sendo que 
uma delas pode ser igual entre os espectadores, críticos etc. O 
problema surge  quando, em discussões com amigos ou, ao 
escrevermos algum texto, damos uma opinião, mas esta é, por 
exemplo, a de um crítico de um artigo que lemos em uma revista . E 
citamos como sendo nossa. 

Também, não vejo problemas em mudar de ideia por lermos ou 
ouvirmos uma opinião de outras pessoas, após vermos o filme, desde 
que nos convençam de que estamos errados. 

O que exponho aqui neste artigo não é fazer inquisição contra os 
que fazem leituras antes de assistirem aos filmes, e nem pretendo 
provocar polêmicas, mas, gostaria que os leitores dessem suas 
opiniões, relatando se leem ou não artigos antes, e de como 
aproveitam essas leituras. 

Além disso, há muito o que escrever a respeito, inclusive sobre 
os filmes baseados em livros, cujas histórias podem ou não terem 
surpresas, mas deixo para outro leitor escrever. Alguém se habilita? 

Janete F. Palma 
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Diretor: Tata Amaral (*) 

	  

Boletim n. 334                                                       São Paulo, 15 de maio de 2013. 

(*) Nasceu em São Paulo, em 19/09/1960. Começou sua carreira com curtas-metragens, alguns deles em parceria com Francisco Cesar Filho. 
Frequentou, como ouvinte, as aulas do Curso de Cinema na ECA-USP, onde conheceu o professor Jean-Claude Bernadet, seu parceiro em 
vários roteiros. Em 1997, realizou seu primeiro longa, Um Céu de Estrelas, que foi discutido pelo grupo. Outro filme discutido foi Através da 
Janela (2000). Seu terceiro longa, Antônia (2006) deu origem a uma série de mesmo nome produzida pela Rede Globo, exibida em 2006. 
 

LER	  OU	  NÃO	  LER,	  EIS	  A	  QUESTÃO...	  



Na TV, eles divertiram gerações ocupando espaços nobres na 
emissora de maior audiência do país. Nos cinemas, 12 de seus filmes 
figuram no ranking das 20 produções brasileiras de maior público no 
período 1970-2011, segundo dados da Ancine (Agência Nacional do 
Cinema).  

É pouco ou quer mais? 
Tem mais, sim: eles deram origem à tese de doutorado do ator e 

diretor de teatro André Carrico, defendida no Instituto de Artes da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sob orientação da 
professora Neyde Veneziano. 

“Os Trapalhões no Reino da Academia: Revista, Rádio e Circo na 
Poética Trapalhônica” nasceu, segundo Carrico, da ideia de mostrar 
que o grupo “representa uma reunião exemplar de determinadas 
vertentes da comédia popular nacional, com cômicos que trouxeram 
bagagens do teatro de revista, do circo e do humorismo radiofônico”. 

A tese de Carrico estuda o período 1978-1990, quando os 
Trapalhões tiveram a sua formação clássica: Didi (Renato Aragão), 
Dedé (Manfried Santana), Mussum (Antonio Carlos Bernardes Gomes) 
e Zacarias (Mauro Gonçalves). 

“Dedé nasceu numa barraca de circo, era palhaço”, lembrou 
Carrico em entrevista a Luiz Sugimoto para o “Jornal da Unicamp”. 

“Mussum passou pelo teatro 
de revista como músico dos 
Originais do Samba – eles 
contracenavam com Grande 
Otelo, que junto com Chico 
Anysio acabou influindo na 
configuração do tipo. E 
Zacarias começou no rádio, 
em Sete Lagoas e depois em 
Belo Horizonte, sempre 
interpretando tipos caipiras.” 

Sergio Rizzo 
(texto originalmente publicado no blog Censura Livre, autorizada a 
publicação pelo autor) 
(www.sergiorizzo.com.br / @sergiorizzo / censuralivre.blogfolha.uol.com.br) 
Clique aqui para ler reportagem de Sugimoto no “Jornal da Unicamp” em 
que Carrico — ator desde criança, ligado ao teatro de rua e ao circo — 
fala sobre a tese de doutorado e a importância dos Trapalhões como 
herdeiros de tradições populares brasileiras. 

 

E quem um dia irá dizer/Que 
existe razão/Nas coisas feitas 
pelo coração?/E quem irá dizer/ 
Que não existe razão?  
Renato Russo 

 
Estouro de bilheteria 

logo em sua estreia - 471 mil 
ingressos -, com apenas esta 

contagem Somos Tão Jovens (2011, Dir.: Antonio Carlos Fontoura) já 
estaria em 8º lugar no ranking de 2012 de filmes nacionais, pelo 
menos (o primeiro colocado, Até Que a Sorte nos Separe, teve 3,32 
milhões de espectadores; teria ultrapassado a Paraísos Artificiais, 
com 402 mil espectadores). 

Não à toa tal sucesso: o longa metragem resgata, sob a forma de 
cinebiografia romanceada (com apoio da família), a juventude de 
Renato Russo, baixista fundador da banda Legião Urbana, que moveu 
corações como poucas outras do gênero, bem como as origens da 
formação de seu conjunto musical.     

Com bom ritmo, boa caracterização de época e o ator Thiago 
Mendonça, embora um pouco caricato no papel de Russo, brindando-
nos com um timbre de voz, nas músicas por ele mesmo cantadas, 
muito parecido com o do artista retratado. 

O filme nos mostra como Russo evoluiu seu estilo musical, do 
punk rock, com a banda Aborto Elétrico – música ruim, mas ainda 
assim, melhor do que os congêneres ingleses e americanos que lhe 
inspiraram – aos primórdios do Legião Urbana, cuja estreia se deu, 
curiosamente, não em Brasília, onde viviam os integrantes da banda, 
mas em Patos de Minas (MG).  

De fato, a música evoluiu daquela de bruto protesto, para outra 
que, à guisa de uma crônica musical, retratou toda uma geração de 
jovens de uma cidade, senão a própria cidade (Brasília), seja em tom 

épico, seja em tom intimista. Pela originalidade e pertinência com a 
realidade daquela época e com o que diz respeito ao que toca às 
pessoas, encontrou eco nas plateias do país.         

Com relativamente poucas músicas tocadas/cantadas no filme, é 
possível constatarmos a evolução musical de Russo, do básico punk 
para um rock de alta qualidade, com pegada algo country, folk, na 
música e na letra, produzidas pelo próprio cantor (vejam que Elvis 
Presley, por exemplo, seguiu pelo mesmo caminho, unindo rock, blues 
e country, mas ele era essencialmente um intérprete, não um 
compositor).  

Se é verdade que haja expectativa em se ouvir músicas em 
profusão na fita, o fato é que, sem muito didatismo, o filme busca 
contar a vida de Renato Russo, desde quando chegou a Brasília, em 
1973, vindo do Rio de Janeiro, até a estreia do recém formado Legião 
Urbana no mesmo Rio de Janeiro, em 1982, no Circo Voador.  Com 
algum exagero, o filme nos expõe o quão humano, intenso, afetado e 
rebelde era o cantor, e de como isso daria corda para brigas entre os 
integrantes do Aborto Elétrico.         

A crítica mais negativa comparou o filme a um episódio de 
Malhação (!... Provavelmente por causa da presença da atriz Laila 
Zaida, que participou daquela novela, agora no papel de Ana Cláudia, 
amiga íntima do cantor) e de ser superficial nas situações ali 
abordadas; a mais positiva faz referência ao tom honesto da obra. É 
um filme envolvente, que emociona e faz rir, embora deixe a 
impressão de que muita coisa sobre o cantor tenha ficado de fora (e 
sua concepção foi pensada por pelo menos 4 anos!..). Imperdível para 
fãs da banda e do cantor é, no entanto, boa oportunidade para aqueles 
que ainda não viram meios de se gostar de rock, compreender como 
nesse gênero pôde ser possível uma música de tão alta qualidade 
como a de Renato Russo! 

Marcos Paulino 

 

COTAÇÃO 2013 
 

Amor ................................................................. 9,27 
César Deve Morrer ........................................... 9,06 
Django Livre......................................................8,91 
Dentro de Casa ................................................ 8,83 
O Som ao Redor .............................................. 8,66 
As Aventuras de Pi ........................................... 8,57 
Barbara ............................................................ 8,29 
Uma História de Amor e Fúria .......................... 8,03 

 

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 
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ROCK: DE BRASÍLIA PARA O MUNDO 
	  

Mussum, Didi, Dedé e Zacarias: a academia é 
nossa, com os Trapalhões não há quem possa 
	  

TRAPALHÕES E ACADEMIA, TUDO A VER 
	  


