
Depois de alguns filmes feitos por encomenda, como o belo 
Meia-Noite em Paris e o engraçado Roma com Amor, Woody Allen 
está de volta aos cinemas brasileiros com um filme ácido, com uma 
pitada de humor negro, e que faz uma crítica feroz aos mandos e 
desmandos do mercado financeiro, suas malandragens, e mostra a 
pobreza de espírito daqueles que vivem em um mundo de ostentação 
e vulgaridade se locupletando da grana alheia: Blue Jasmine (Blue 
Jasmine, 2012, EUA).  

Escrito também por Allen, o longa retrata a decadência e o drama 
de uma apaixonante ricaça de Nova Iorque, Jasmine Francis, vivida 
pela belíssima e talentosa Cate Blanchett, que se perde na vida ao ver 
o marido canastrão (Alec Baldin), um vigarista de fino trato do sistema 
financeiro, ser preso e se matar na prisão.  

Abalada, doente, renegada pelo único filho, e sem um tostão 
furado no bolso, deixa o mundo de sonhos nova-iorquinos e volta ao 
‘pesadelo’ de São Francisco para morar com a única irmã, uma mulher 
simples, caipira, separada, com dois filhos a tira colo, e insegura nos 
relacionamentos. O contraste desse reencontro de duas irmãs 
adotadas por um mesmo casal, mas completamente diferentes, é 
primorosamente abordado pelo diretor.  

Diante de um cenário completamente diferente do luxo de 
outrora, a doente Jasmine – que sofre de distúrbios mentais – decide 
reconstruir a vida na bela cidade da Califórnia, porém o seu passado 
persiste acompanhá-la e nenhuma de suas novas empreitas, o que 
inclui emprego, curso e um novo namorado rico, dá certo. Ela é vítima 
daquilo que plantou durante anos: Jasmine é apenas uma pálida 

sombra da mulher luxuosa e elegante. Dá pena.  
O filme traz alguns velhos clichês, como o magnata que sacaneia 

a esposa com outras mulheres e figuras toscas e rudes flertando com 
uma ricaça falida, o que vale boas risadas. Mas o melhor mesmo são 
as frases de personagens secundários que relembram o tempo todo 
que Jasmine continua sendo refém do seu passado. Não existe perdão 
para quem esteve no alto, pisou em todo mundo, mas desmoronou 
como um castelo de cartas. O mundo duro e cruel do capitalismo 
selvagem é o retrato de mais um belíssimo filme do consagrado 
Woody Allen. 

César Hernandes 
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(*) Nasceu em Recife, Pernambuco, em 1965. Sua formação se deu na prática, no efervescente movimento do cinema pernambucano. Tornou-
se conhecido colaborando no roteiro de Baile Perfumado (1997) e seguiu como roteirista de Amarelo Manga (2002), Árido Movie (2004), 
Baixio das Bestas (2006), A Festa da Menina Morta (2008) e Febre do Rato (2011). Em Cartola - Música para os Olhos (2007), além do 
roteiro, co-dirigiu o filme com Lírio Ferreira. Tatuagem (2013) é o primeiro filme em que ele assina sozinho a direção e tem recebido muitos 
prêmios. 
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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 
Pedalando com Molière ................................... 8,56 
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Centro Brasileiro de Estudos da América Latina convida para:  
 
Exibição e Debate do filme documentário Repare Bem, de Maria de Medeiros 
 
Palestrantes: Ana Petta (produtora do filme) e Denise Crispim (protagonista do filme) 
Comentários: Maristela Bizarro (mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP) 
Mediação: Elen Doppenschmitt (doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP) 
 
REPARE BEM, de Maria de Medeiros, com produção de Ana Petta, foi premiado no 
41º Festival de Gramado (2013), recebendo os prêmios de Melhor Longa-metragem 
Estrangeiro - Júri Oficial, Melhor Longa-metragem Estrangeiro - Júri da Crítica, e 
Prêmio Dom Quixote. O filme trata de três gerações de mulheres, uma história de 

sobrevivência, de coragem e de luta por um mundo mais justo entre o Brasil, o Chile, a Itália e a Holanda. Depois de “Capitães de Abril”, filme sobre 
a Revolução dos Cravos em Portugal, em que Maria de Medeiros figura como atriz, ela agora aborda neste documentário a questão do dever de 
memória através de uma história de amor.  
  
Data: 3 de dezembro de 2013 (terça-feira), 19h00 
Local: Espaço Vídeo do Pavilhão de Criatividade Darcy Ribeiro / Memorial da 
América Latina 
Entrada Franca - serão fornecidos atestados de presença. 
 Informações: www.memorial.sp.gov.br 
Tel.: (11) 3823-4780 / 4764 
E-mail: eventoscbeal@memorial.sp.gov.br 
  
FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA 
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – Metrô Barra Funda – São Paulo – SP 

 

O que poderia parecer um documentário linear, no qual um diretor 
de cinema entrevista mulheres que contam histórias de sua vida, vai se 
tornando ao longo de quase duas horas uma peça de tecelagem 
elegante, feita com fios finos e macios. E acaba por se tornar um 
documentário cheio de nuances surpreendentes, que vão se 
entrelaçando com arranjos inesperados até os instantes finais. 

Estou falando de Jogo de cena, um filme 
brasileiro, dirigido por Eduardo Coutinho, em 
formato de documentário, a que tive o prazer de 
assistir recentemente, por sugestão de Marcos 
Peter Pinheiro Eça. 

Lançado em 9 de novembro de 2007, ele 
não me era familiar. E a sinopse, pouquíssimo 
atraente, não me levaria a assisti-lo. Nela a 
informação se restringe a: Atendendo a um 
anúncio de jornal, oitenta e três mulheres 
contaram suas histórias de vida num estúdio. Em 
junho de 2006, vinte e três delas foram 
selecionadas e filmadas no Teatro Glauce Rocha. Em setembro do 
mesmo ano, atrizes interpretaram, a seu modo, as histórias contadas 
pelas personagens escolhidas. Uma maneira chocha de resumir 
narrativas interessantes relatadas por pessoas comuns, com ar de 
sessão de terapia, intercaladas com as mesmas narrativas repetidas 
por atrizes do calibre de Fernanda Torres, Andrea Beltrão e Marília 
Pera, apoderadas das emoções dessas mulheres, ou expostas às suas 
próprias.  

Ainda assim, o documentário poderia parecer linear. Duas 
cadeiras num teatro vazio, mulheres contando seus dramas... Mas não. 
Ele se assemelha a uma mesma música, que, ouvida diversas vezes, 
ganha novos contornos e entendimentos. 

 Na intensidade de histórias de amor, maternidade, luta pela 
sobrevivência, busca de sonhos, aparecem falas difíceis, mas que às 
vezes deixam dúvidas sobre a veracidade das lágrimas, que podem vir 
da alma ou serem originárias de cristal japonês. Outras vezes, no calor 
da emoção, a incerteza fica por conta de quem na verdade é a 
detentora do que está sendo dito. A atriz? A ilustre desconhecida? A 

outra ilustre desconhecida?  

 Essa ambiguidade nos acompanha até os 
últimos minutos e nos intriga. E nos faz pensar 
em quanto costumamos ser crédulos. Somos 
convencidos por nossos interlocutores e, sem 
malícia, estamos sempre com os ouvidos abertos 
para verdades (e mentiras). Só aguçamos nossa 
esperteza se soubermos de antemão que 
estamos diante de uma ficção, interpretada 
explicitamente por atores que conhecemos e a 
quem aplaudimos. 

Esse jogo, essa brincadeira, de ficção e 
realidade tão bem traçado por Coutinho é, por vezes perturbador e, por 
isso mesmo nos prende à tela e dá ao documentário um gosto de quero 
mais do começo ao fim. Deve ser por isso que Jogo de cena recebeu o 
prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA) em 2007 e 
o Alhambra de Ouro, no 2º Festival de Granada de Cinema do Sul, 
entre outros tantos.  

Para terminar, não poderia deixar de fazer ainda menção especial 
aos ícones de nosso teatro, cinema e televisão. Marília, Andrea e 
Fernanda estão sempre provando a excelência de seu trabalho. Crème 
de la crème. 

Glória Cunha 

 

JOGO DE CENA: UMA DELICIOSA BRINCADEIRA SÉRIA 
	  


