
 

Uma amiga me pergunta se eu posso contar a ela sobre uma 
vontade grande provocada por um filme. Quero narrar alguma coisa 
ligada à vontade do comer, do estar, do beber. Mas, eu estou inundada 
de um filme cru, só garra e gana para apenas ficar vivo. 

Então eu respondo: Sim Janete Palma.  

Você pode contar no Paradiso que meu filme é Terraferma?  

Na costa da Itália, a ilha de Lampedusa é vista em azul 
mediterrâneo por olhos náufragos. O naufrágio dura 88 minutos sob a 
direção mística premonitória de Emanuele Crialese/2011. 

Diga aos seus leitores amiga Janete: 

O filme me deixou com 
vontade de ter olhos de dor. 
Vi esses olhos  magnânimos, 
magníficos, esplêndidos, 
mater dolorosa, precipitados 
em lágrimas salinas no filme 
Terraferma. 

Eu os vi deflorados nas 
pálpebras de uma mulher 
branca jovem, carente da 
companhia masculina, com sede de sexo, 
enérgica para manter seu filho. Mulher a se desesperar no auxílio 
que quer prestar à mãe negra. Essa mulher branca sabe que o 
auxílio material que dá lhe faltará, faltará ao filho, lhe fará falta na 
vida dos seus. Nessa mulher os olhos dolorosos choram a dor da 
ajuda. Ela quer transbordar, quer ser abundante. Em lugar disso, 
tem  que conter, tem que medir pela miséria. 

Eu vi esses olhos de fome na atriz negra que os abre em duas 
luas cheias imensas, pálidas. Essa mulher, candente de fome, diz com  
ternura alucinada: Co-mer, Come-r, Com-er. Diz em um verso de 
canto-chão, compasso de ladainha arrastada, lerda, lenta, vagarosa, 

ritual. Eu espectadora vi nos olhos, nos lábios da atriz negra, o prato 
cheio de comida. Era o sonho de quem se devaneia. 

Quanta fome eu tive. Meu estomago doeu, endureceu nas 
paredes, foi-se ao fundo do meu esqueleto. Senti-me ossos. 

É verdade Janete! 

O meu alento, a minha vontade são de dor. Eu tenho vontade de 
ter os olhos lampedusa, os olhos estilhaçados que me flagraram da 
tela. De que esses olhos de dor possam ser os meus. E que, pela porta 
desses olhos, eu derrame minhas lágrimas do mundo. 

E sabe você, Janete? 

Terraferma é beleza, é encantamento. Poderia se chamar 
Lampedusa. Também poderia  ter se aninhado ao comando de 
Luchino Visconti. 

E você pode me acreditar, Janete. 

O Visconti andou de mãos dadas com Emanuele 
Crialese.  Terá trapaceado, terá se 

sentado à cadeira Del 
Condottiero de lá onde se 
encontra. 

E você Janete, por 
favor, conte por aí que: 

Terraferma me deixou 
com muita vontade de ter 
olhos de dor. Olhos 
dolorosos, minha força para 
eu viver nesse mundo. Onde 

gente sofre tanto. Onde gente tem notícia de tanto sofrimento.  

Onde ajudar pode ser afogar-se à borda de Lampedusa. 

Cibele Rocha - Nov. 2013 
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         Diretor: Claire Denis (*) 

               
 

(*) Claire Denis, diretora, roteirista e atriz, nasceu em 21/04/1948, em Paris, França. Viveu boa parte de sua infância na África Ocidental. 
Cursou cinema e tornou-se assistente de diretores como Jacques Rivette, Costa-Gavras, Jim Jarmusch e Wim Wenders. Dirigiu seu primeiro 
filme em 1988 e hoje sua filmografia já conta com aproximadamente 20 obras, entre longas, curtas e documentários. É considerada um dos 
maiores nomes do cinema francês contemporâneo. Ela trabalhou como atriz no filme Instituto de Beleza Vênus (1999), discutido em nosso 
grupo. Outros filmes dirigidos por ela:  Nennete et Boni (1996), O Intruso (2004), 35 doses de rum (2008) e Minha Terra África (2008). 
 

QUE VONTADE O FILME LHE DÁ? 

Na edição 344, Janete Palma escreveu um belo texto sobre o vinho amontillado, que se tornou seu objeto de desejo a partir de dois filmes 
assistidos por ela. O artigo nos propõe um desafio: o cinema já fez isso com você? Você já teve vontade de experimentar algo, de viajar pra 
algum lugar em especial por conta de um filme? Ao responder a essa pergunta, Cibele Rocha nos brinda com um texto poético sobre um 
filme que ela assistiu recentemente: Terraferma, de Emanuelle Crialese.  Leitor, escreva também sobre o que o cinema já provocou em 
você!  Abraços, Cláudia Mogadouro 

 



 
Considerando que a 

trajetória política de Juan 
Perón foi das mais 
conturbadas, pode-se dizer 
que a diretora Paula de 
Luque conseguiu um feito 
notável com seu Juan e 
Evita – Uma História de 

Amor (Juan y Evita, 2011; Argentina): contar o affair amoroso do casal 
título entremeando belo – talvez fantasioso – romance aos fatos 
históricos que marcaram a Argentina desde 1944, quando houve o 
terremoto na cidade de San Juan. É neste ano que Juan, 48, conhece 
Eva, 25.  

O filme nos mostra um coronel Perón muito apaixonado por Evita 
e, ao mesmo tempo em que firma com ela seu relacionamento, vemos 
crescer sua influência política como vice-presidente da República. Sua 
notoriedade se fez valer via cargo acumulado com o de Secretário do 
Trabalho e Segurança Social, por implementar políticas favoráveis aos 
trabalhadores (especialmente os assim chamados “descamisados”). 
Concomitantemente, crescia a rejeição à sua atuação por parte dos 
sindicatos patronais, mesmo alguns laborais, além dos militares, que 
desaprovavam sua relação com Eva – com o velho moralismo 
militaresco, taxavam-na de filha bastarda, no mínimo, além de 
considerarem o relacionamento mau exemplo para a sociedade (na 
verdade, estavam transferindo a Evita sua rejeição a Perón).  

Vemos, sobretudo, que o peronismo surgiu quase que por acaso 
– um erro de estratégia militar levou Perón, finalmente, à prisão (como 
há muito desejavam os militares, com certeza), quando o coronel já 
tinha pedido demissão de seu cargo e estava mais interessado em sua 
Evita (segundo o filme!). Acionados por Evita, sindicatos laborais 
retribuíram a Perón os favores de antes, exigindo do governo a soltura 
do coronel. Desgastado, o governo libera Perón, que se vê aclamado 
pelo povo, em praça pública. Esse momento conta com imagens de 
arquivo que valorizam o filme e diga-se – nem assim retiram o tom 
sóbrio que permeia toda a película!    

Filme agradável de se ver, muito embora deixe no ar aquela 
desconfiança por se tratar, francamente, de uma homenagem a Perón. 
A parte histórica, como pano de fundo, não aborda tudo o que 
aconteceu – os fatos são mais complexos do que  sugere o filme; ainda 
assim, dá o seu recado.  Contudo, o cinéfilo estrangeiro aos argentinos 
poderá sentir a necessidade de buscar mais informação para apreciar 
e refletir melhor sobre o que foi visto – o que não deixa de ser um 
mérito involuntário da obra. Foi indicado a 8 prêmios pela Academia 
das Artes e Ciências Cinematográficas da Argentina (o Oscar 
argentino). 

Marcos Paulino (da  Sucursal de Brasília/DF) 

 

 

 

 

 

 

 

O que acontece 
quando topamos com quem 
devesse se portar como 
pessoa madura (por conta 
da idade) e se conduz de 
modo juvenil? Certamente, 
muitos tenderiam a rejeitar 
ou fazer pouco caso desse 
tipo de gente.  

O antídoto para tal preconceito bem pode ser o filme Frances 
Ha, de Noah Baumbach (EUA, 2012), que persiste bravamente em 
cartaz nos cinemas há meses. 

 Greta Gerwig vive o papel de Frances, estudante de dança de 27 
anos, que tem como amiga do coração, Sophie. Ambas vivem em 
Nova York. Pouco convencional no modo de ser, com seu jeitão de 
andar como homem, Frances cativa o público com seu tipo 
desengonçado, sincero e quase sem malícia - é a leveza do ser por 
excelência! 

Com o tempo, Frances deixa o namorado e vive de favor de 
amigos que compartilham o apartamento em que moram, enquanto 
sua melhor amiga (Sophie) fica noiva e segue outro rumo.  

Tudo no filme é tocado de modo mais ou menos superficial: a 
busca pelo amor, o sexo, amizade, a procura por empregos. E nada é 
constante no filme. Muitas coisas ficam no ar, cabe ao cinéfilo captar o 
que apenas é sugerido, se tanto. Não que se trate de fraqueza do 
roteiro.  Acima de tudo, ele sinaliza para o que o site francês Télérama 
qualificou como "um filme sobre a incompletude" do ser - a cena final, 
reveladora, mostra-nos o ponto alto desta condição, com uma tomada 
simples, rápida, quase sem valor. Quem viu, sabe!   

 O modo como Frances busca se encaixar neste mundo é o que 
realmente conta no filme - e a atriz rouba as cenas com sua beleza, 
bons diálogos, cenas tocantes (p.ex.: ela dançando nas ruas)  e, de 
quebra, seu porte grande e um tanto sem jeito. 

Com belíssima fotografia em preto e branco, músicas de Georges 
Delerue* e  roteiro e personagens às vezes sem rumo, dizem ser o 
filme um “filho bastardo   da Nouvelle Vague”  (nos termos da Folha de 
S. Paulo). Menos, eu diria. É, de fato, uma bela homenagem àquela 
concepção de cinema, mas não chega a ser como tal. De fato, as 
novidades propostas pela Nouvelle Vague já há muito estão 
assimiladas pela arte do cinema e por seu público e este filme tão 
somente prova isso.     

Belo, singelo, tocante e generoso trabalho, “anti-sisudo”, gostoso 
de se ver. Quem tenha coração, verá o preto e branco mais vívido do 
mundo!  

Pelo prazer que proporciona, pela estética e recursos que 
homenageiam a Nouvelle Vague, é imperdível! 

Marcos Paulino (da Sucursal de Brasília/DF) 
_________________         

*G.Delerue (1925-1992), compositor romântico francês, foi escolhido 
ícone da Nouvelle Vague. Ganhou o Oscar de 1980 pela trilha sonora 
de Um Pequeno Romance (1979).  
**Com agradecimento à Cláudia Mogadouro por valiosos comentários.

 

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 
O Capital..........................................................8,63 
As Aventuras de Pi .......................................... 8,57 
Gravidade........................................................7,25 
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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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