
O animador Michel Ocelot nasceu na França, em 1943, mas 
passou a infância na Guiné-Conacri, na África Ocidental. Embora ele 
tenha se tornado conhecido internacionalmente a partir do sucesso de 
Kirikou e a Feiticeira (1998), ele já havia recebido prêmios 
importantes por trabalhos anteriores, pois começou a fazer animação 
nos anos 1980. Seu primeiro curta é um verdadeiro primor. Feito com 
papel recortado, Os três inventores fala de pessoas criativas, que 
querem compartilhar suas invenções com o mundo, mas acabam 
destruídas. Exibimos esse lindo curta no início de nossa reunião do 
13/10 (pode ser visto na internet). Em 1983, Ocelot ganhou o prêmio 
Ceasar de melhor animação com o curta A Lenda do pobre 
Corcunda.  

Ocelot diz que sua infância na África foi 
fundamental para “alargar sua mente”, pois 
tinha contato com 5 diferentes religiões. Ele 
conta que até os 12 anos sentia-se negro 
quando estava na escola e, quando voltava à 
França, nas férias de verão, tornava-se branco 
de novo... Ele utiliza técnicas de animação 
diferentes a cada projeto (como silhuetas, 
papel recortado, animação tradicional, animação digital). Uma 
constante em seu trabalho é a retomada de contos de fadas e contos 
populares, que ele reescreve e atualiza, usando quase sempre 
personagens negros. O uso de cores é muito sofisticado e encanta 
crianças e adultos, com um tratamento estético muito peculiar, além 
dos temas que são sempre libertários.  

Em Kirikou e a Feiticeira (1998), o cineasta adaptou um conto 
da África ocidental em que um pequeno garoto luta para que seu povo 
possa se libertar de uma terrível feiticeira. Premiado no festival de 

Animação de Annecy, este filme levou uma nova forma de se fazer 
animação às crianças do mundo todo. Depois, lançou Príncipes e 
Princesas (2000), que demorou 10 anos para ser concluído. A partir 
do teatro de sombras, o filme aborda 6 contos de príncipes e princesas 
que vão do Egito Antigo, à idade média, ao Japão e ao futuro. Em 
2005, o personagem Kirikou retornou às telas agora em Kirikou e os 
animais selvagens, quando ele volta a enfrentar a malvada bruxa 
Karabá, desta vez com os animais que a servem, como uma hiena, um 
búfalo e uma girafa. Logo depois, é lançado outro desenho primoroso - 
As Aventuras de Azur e Asmar (2006), que conta a história de dois 
meninos, um negro e um branco, que foram amamentados pela 
mesma mulher (a mãe de Asmar e babá de Azur). Desde pequenos 

eles ouviam histórias de fadas e viviam como 
irmãos. Eles são brutalmente separados e só 
vão se encontrar em situações de rivalidade, 
um representando o ocidente e o outro, o 
oriente. Como os seus outros desenhos, a 
história trata de paz, tolerância e igualdade.  

Em 2011, Ocelot realizou em 3D outra 
linda animação, baseada em teatro de 

sombras, chamada Contos da Noite. Trata-se da adaptação de 6 
fábulas de alcance universal, passadas em países e épocas diversas. 
Sobre esse lindo filme, há o artigo de Vanderlei Mastropaulo em nossa 
edição 340, de agosto deste ano. 

Desejo longa vida a esse grande artista francês que nos traz 
alternativas lindas na animação, mostrando que, embora Disney seja 
maravilhoso, há muita coisa além dele.  

Cláudia Mogadouro 

Galera da sétima, na sexta pude ver um filme que não me 
perdoava por não ter visto – De olhos bem fechados, de Stanley 
Kubrick e tive o grande prazer de conhecer a senhora Kubrick. Vi 
também o ótimo Dendrologium, com direção de Amin Azam e Rafael 
Stemplewisk (Alemanha/Polônia, 2013).  Uma viagem para resolver o 
enigma de um mito sobre um fruto se transforma em uma perigosa 
aventura, em que um explorador enfrenta questões sobre a vida. Após 
o filme, no debate com os diretores, bem novos por sinal, informaram 

que fizeram o roteiro em 30 dias somente. Quando  perguntado sobre 
qual "ia"  (psicologia, filosofia, mitologia) seguiu o filme, a resposta foi 
simples: nenhuma e, sim, suas próprias cabeças... 

Um filme simples e que mostra a vida de forma figurada em uma 
fruta doce, que nos leva a pensar sobre os valores e a importância 
deles na vida. Acabamos concluindo que os  verdadeiros valores são 
simples. Ouvimos isto todos os dias, mas nunca nos convencemos.  
 Joka 
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          O Capital 
           (Le Capital) 

               Diretor: Costa Gravas (*) 

              Gravidade 
                    (Gravity) 
              Diretor: Alfonso Cuáron (**) 
 

(*) Nasceu no vilarejo de Lutra Iréas, Grécia, em 12/02/1933. Naturalizou-se francês. Seus filmes sempre abordam questões políticas 
polêmicas, como Z (1969), Estado de Sítio (1972), Sessão Especial de Justiça (1975), Um Homem, uma Mulher, uma Noite (1979), 
Missing (1982), Amen (2002), O Corte (2005), entre outros. 
(**) Nasceu na Cidade do México, em 28/11/1961. É roteirista, produtor e cineasta. Seu primeiro longa foi Sólo com tu pareja (1991). Dirigiu 

ainda E sua mãe também (2001), Harry Potter e o prisioneiro de Azkaban (2004) e Filhos da Esperança (2006), entre outros.   

MICHEL OCELOT – UM OUTRO CONCEITO DE ANIMAÇÃO 

O QUE VI NA MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA DE SP 



 
Por alguns motivos, fui assistir ao filme Gravidade (2012) de 

Alfonso Cuarón – diretor mexicano que fez o interessante E sua mãe 
também (Y tu mamá también, 2001). O primeiro deles foi a crítica de 
Luiz Carlos Merten, no jornal O Estado de São Paulo, de 11/10/2013, 
em que ele afirmava ser deslumbrante; o segundo, é que essa obra 
abriu o Festival de Veneza deste ano; o terceiro foi o comentário 
interessante da minha amiga Leonor Cione, em nossa mais recente 
reunião do grupo Cinema Paradiso sobre esse filme. Por último, li um 
comentário de um rapaz no Facebook destruindo a produção, dizendo 
que havia se arrependido de ter pago a entrada para assistir 
Gravidade. Esse caldeirão de informações me deixou interessado no 
mais recente longa de Cuarón. 

A respeito da história de Gravidade, pouca coisa acontece no 
filme (não há muitas personagens, fez-me lembrar do longa-metragem 
127 Horas, 2010, de Danny Boyle, por haver pouca ação e dirigir seu 
olhar para um problema específico de determinado sujeito). Temos um 
pequeno grupo de astronautas trabalhando no espaço, quando são 
informados de que haverá uma chuva de destroços decorrente da 
destruição de um satélite e, por essa razão, devem voltar para sua 
nave imediatamente. Todavia, eles demoram para retornar a essa nave 
e tragédias começam a acontecer. A primeira delas é a personagem de 
Sandra Bullock, a cientista doutora Ryan Stone, ficar solta pelo espaço 
dando voltas, perdida, tentando restabelecer o contato, porém, em vão, 
porque se encontra em uma espécie de buraco negro, ou seja, 
percebemos que não há controle total, algo que me parece 
interessante se ocorresse na “sociedade do controle”, do eterno vigiar, 
onde vivemos atualmente. O curioso nesta cena é haver um silêncio 
silencioso – redundância de minha parte, porém é exatamente essa 
expressão que materializa o que tenho a dizer – que me faz refletir 
sobre os tempos em que estamos. Tempos em que o silêncio não é 
percebido de forma austera, isto é, parece ser necessário haver ruído, 
som, barulho indicando que os sujeitos estão produzindo, trabalhando, 
criando constantemente. O silêncio silencioso em algumas cenas do 
filme pode indicar ainda a crise interna vivida por Ryan Stone, uma vez 
que, ao predominar o silêncio, é como se começássemos a nos 

escutar, numa espécie de meditação que autoriza nossa procura como 
sujeitos.  

Evidentemente, após esse momento em que ela se encontra à 
deriva no espaço, a personagem de George Clooney, o astronauta 
Matt Kowalski, consegue retomar o contato com ela, de forma a 
resgatá-la e acabam ficando unidos umbilicalmente. Cenas essas 
muito interessantes e poéticas. Há outra cena curiosa em que Bullock 
reproduz uma posição fetal no Universo, como se ainda fosse preciso 
nascer, romper o cordão umbilical, crescer para continuar... vivendo 
com suas dores, sofrimentos, angústias, alegrias, conquistas, glórias, 
vitórias...   

Gravidade é um tanto pendular porque oscila entre momentos de 
tensão e relaxamento, em que há situações de descontrole, e o 
restabelecimento do controle. Impossível não dizer que há imagens 
absurdamente lindas do espaço sideral, da Terra, e que o 3D é muito 
bem empregado. Inclusive, há uma cena em que a personagem de 
Bullock chora e vemos as lágrimas saltarem em nossa direção... talvez, 
seja um pouco melodramática, um pouco piegas, mas gostei do efeito 
e da sensação que me causou.  

Além do mais, há uma questão abordada no filme que me parece 
fulcral, que é o fato de, para mim, o Universo ser uma metáfora de 
nosso inconsciente. Quiçá esteja eu influenciado pelo momento de 
minha vida e pelo comentário de mais uma amiga do grupo de cinema, 
Rian Botelho, que na mesma reunião citada, afirmou mais ou menos o 
seguinte: “O grande regente do Universo é o Inconsciente”. A partir 
disto, penso que no longa-metragem de Cuarón, o Universo é aquele 
“local” que não conseguimos tocar, ver, delimitar, mas sabemos que 
está ali. Um “local” que nos leva para lugares que não sabemos muito 
bem quais são, que nos leva a fazer escolhas (ocultas) que tampouco 
sabemos ao certo quais são, um “local” que muitas vezes nos 
desestabiliza, mas que, por meio de alguns artifícios psíquicos – 
alguns sujeitos não precisam de ajuda, ou se apegam à família, 
religião, esportes; outros necessitam, por exemplo, de um terapeuta – 
conseguimos encontrar nosso eixo para ficarmos de pé (novamente) e 
seguirmos nossas vidas. Enfim, Gravidade, a meu ver, apresenta o 
Universo como uma metáfora de nosso inconsciente. E, após um longo 
período sem pisar em terra firme, flutuando, estando em crise – as 
cenas do espaço de certa forma remetem às cenas de Melancolia 
(Lars von Trier, 2011), em que Justine (Kirsten Dunst) anda afundando 
os pés na lama – a personagem de Bullock consegue erguer-se, 
ocupar a posição Homo sapiens e começar a lidar com seu(s) eu(s).         

Marcos Eça (outubro de 2013) 

P.S.: Não à toa, inconscientemente, optei pelo título deste texto 
que é baseado em um artigo de Rian Botelho, “A melancolia nossa de 
cada dia”, publicado no jornal Cinema Paradiso nº 296, de julho de 
2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

A GRAVIDADE NOSSA DE CADA DIA… 

COTAÇÃO 2013 
Branca de Neve............................................. 9,75 
Tabu ............................................................. 9,50 
Amor ............................................................. 9,27 
César Deve Morrer ........................................ 9,06 
Django Live ................................................... 8,91 
Flores Raras ................................................. 8,88 
Dentro de Casa ............................................. 8,83 
Hoje .............................................................. 8,78 
O Som ao Redor ........................................... 8,66 
As Aventuras de Pi ........................................ 8,57 
Preenchendo o Vazio .................................... 8,47 
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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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