
Nosso cinema preferido, o CineSesc, está com ótima 
programação nesta primeira semana da copa do Mundo. No dia 16/06, 
segunda-feira, às 20h30, exibirá três documentários, que integram o 
projeto As Cores do Futebol, com a participação de Canais de TV 
públicos, educativos e com finalidade pública, de países dos cinco 
continentes. Nesta sessão especial, serão apresentados três curtas 
metragens realizados a convite do Sesc São Paulo:  

- Futebol é Pai (Direção Lina Chamie. 10'). O documentário 
mostra a paixão de um garoto pelo Santos Futebol Clube. A produção 
acompanha o pequeno torcedor ao estádio da Vila Belmiro, na cidade 
de Santos, no litoral paulista, para assistir, pela primeira vez sem seus 
pais, uma partida do seu time. 

- Comercial F. C. - A Equipe Fantasma (Direção Ugo Giorgetti. 
10'). O curta narra, a partir de seus principais personagens, a trajetória 
histórica desse time que integrou a Federação Paulista de Futebol 
quando foi fundada. O Comercial, já extinto, disputou campeonatos da 
Primeira Divisão até 1962. O filme traz depoimento de Dino Sani, ex-
jogador do Comercial, que atuou na Seleção Brasileira de Futebol 
campeã do mundo em 1958; foi campeão europeu pelo Milan, da Itália; 
e jogou no Palmeiras, São Paulo, Boca Júniors, da Argentina, e 
Corinthians Paulista. Neste, depois de jogar por três anos, tornou-se 
técnico.  

- O Poeta Americano (Direção Lírio Ferreira. 10'). De forma 
poética e experimental, o curta discorre sobre a paixão do escritor 
pernambucano João de Melo Neto pelo América Futebol Clube, 
fundado em 12 de abril de 1914, em Recife – PE. O poeta dedicou 
várias linhas de sua obra ao seu time de coração. 

Depois da exibição dos curtas-metragens, os diretores se 
encontram para um bate-papo na sala de cinema.  

Além desta programação ligada ao futebol, o CineSesc mantém 
sua oferta de ótimos filmes do mundo todo, apresentando dois longas 
metragens, que estarão em cartaz nesta semana. São eles: Uma Vida 
em Comum e Heli. Sobre eles, dois amigos do grupo dão as dicas: 

UMA VIDA COMUM, de Uberto Pasolini  (Still Life, Itália/Reino 
Unido, 2013, 87’).  

É um filme simples, nobre, poético, envolvente, tocante! Falando 
de pessoas nobres, invisíveis, éticas! Majestosa atuação, grande 
direção! Como é bom ver filmes que mostram o que muitas vezes está 
ao nosso lado, e nós simplesmente não temos nem a capacidade e 
nem a curiosidade de ver. O 
coração bate mais forte, as 
lágrimas virão não de 
tristeza, mas pela emoção de 
simplesmente estar vivo. 
Você irá torcer pelo ator, 
será até seu cúmplice, sorrirá 
e, certamente, irá pensar e 
refletir!  Uma Vida Comum 
está sendo exibido nos horários 15, 17 e 19 horas, mas é bom conferir 
porque há variações, por exemplo, na segunda, 16, não haverá a 
sessão das 19 h. Na quarta, dia 18, na sessão das 19 h haverá o Cine 
Psique, com debate mediado por Ricardo Calil. Nota 10, com louvor! 
Beijos, Fábio Couto Rosa (vulgo Fakgyver). 

HELI, novo filme de Amat Escalante (México, 2013, 105 min), 
não poupa o espectador do tempo da violência. A partir da história de 
uma família comum no interior do país, vai tecendo a narrativa do 
narcotráfico, que perpassa todas as relações humanas. Entre policiais, 
traficantes, consumidores e vítimas, assistimos a uma sociedade em 
que a violência é a cor principal da vida. Recomendo para um dia em 
que se acorda com coragem para lembrar de coisas que a gente 
preferiria esquecer. Importante, sem dúvida! E é sempre bom 
prestigiar o cinema mexicano, tão esquecido por aqui. O filme está 
sendo exibido apenas às 21 h, nos dias 13, 14, 15 e 17/06. 
Laura Mogadouro Duarte 

CineSesc: Rua Augusta, 2075 – São Paulo/SP fone: 3087-0500 
– próximo ao metrô Consolação. 
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(*) Nasceu em Roma, Itália, em 26/07/1960. É diretor e roteirista. Começou sua carreira em meados dos anos 1980, em pequenas produções 
para TV e cinema, época em que se tornou assistente de direção de Nanni Moretti. Seu cinema começou a ter repercussão internacional a 
partir de 2007, com o longa Meu Irmão é Filho Único (discutido pelo grupo). Depois realizou La Nostra Vitta (2010) e Anos Felizes (2013). 

CINESESC NA PRIMEIRA SEMANA DA COPA 
	  



Em tempo de Copa 
do Mundo, não dá 
pra não pensar na 
ligação entre cinema 
e futebol. Aliás, 
curiosamente, muitos 
dos nossos bons 
críticos de cinema 
ADORAM futebol 
também, como 
Sérgio Rizzo, Zé 
Geraldo Couto, Luiz 

Zanin Oricchio e, porque não incluir também o cineasta Ugo Giorgetti, 
que escreve semanalmente sobre futebol.  Eu, ao contrário deles, 
nada entendo de futebol, mas ouso neste artigo lembrar alguns filmes 
que tratam do tema. É claro que faço aqui uma provocação, porque os 
leitores certamente se lembrarão de muitos outros filmes e eu os 
convido a registrar suas lembranças em novos artigos, para as 
próximas edições. 

Pra começar, gostaria de lembrar uma imagem linda da minha 
infância. Antigamente, os detalhes preciosos 
dos jogos não eram exibidos na TV, mas no 
cinema. Até meados dos anos 1980, ir ao 
cinema era um programa que começava com 
o Canal 100, exibições incríveis de cenas com 
as jogadas filmadas com maestria. Quem for 
meu contemporâneo vai lembrar a música Na 
cadência do samba (Que bonito é...), que era 
tocada pela orquestra de Walter Calmon. 

Muitos são os filmes brasileiros que 
tratam do futebol, como o premiado O Ano em 
que Meus Pais Saíram de Férias (2006), de Cao Hamburger. Na 
narrativa, o garoto Mauro, apaixonado por futebol, acompanha a copa 
de 1970.  Há uma cena muito interessante em que seu amigo, o jovem 
militante de esquerda (interpretado por Caio Blat) está torcendo pelo 
time de um país socialista (por opção ideológica), mas, quando o 
Brasil faz um gol, não resiste e sai vibrando... Cena muito engraçada 
que mostra a força do sentimento de nação cristalizada no esporte.  

O documentário Garrincha, a Alegria do Povo (1962) fala sobre 
a vida de Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, dirigido por 
um dos mais importantes cineastas do Cinema Novo, Joaquim Pedro 
de Andrade. Pelé teve a sua história contada no documentário Pelé 
Eterno (2004), dirigido por Anibal Massaini Neto, com roteiro de José 
Roberto Torero e colaboração do jornalista Armando Nogueira. O 
polêmico craque Heleno de Freitas teve sua vida contada e 
interpretada por Rodrigo Santoro (que também foi produtor), na ficção 
Heleno (2012) , dirigida por José Henrique Fonseca. 

Outra abordagem crítica e divertida sobre o futebol são os dois 
filmes de Ugo Giorgetti Boleiros – Era uma vez o futebol (1998) e 
Boleiros 2 – Vencedores e Vencidos (2006). O primeiro traz cinco 
histórias que homenageiam os times de São Paulo. Apesar de 

engraçadíssimas, as histórias abordam a desigualdade social, o 
preconceito racial, a fama seguida de esquecimento, tão comuns na 
vida das celebridades do futebol. O filme é divertido sem perder a 
criticidade. O segundo filme de Giorgetti também traz várias histórias 
engraçadas, mas em outro formato: uma caneta roubada vai percorrer 
muitos segmentos sociais ligados ao futebol, costurando as histórias.  

Outro filme brasileiro muito bom é Linha de Passe (2008), de 
Walter Salles e Daniela Thomas. O drama é protagonizado por Sandra 
Corveloni (prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes) que 
interpreta Cleusa, uma diarista, torcedora fanática do Corinthians, que 
está grávida do quinto filho. Um de seus filhos aguarda a oportunidade 
de ser jogador profissional.  

O fanatismo das torcidas é o tema da comédia O Casamento de 
Romeu e Julieta (2005), dirigida por Bruno Barreto, que faz uma 
paródia com o clássico de Shakespeare, brincando com a quase 
impossibilidade de união entre famílias torcedoras de times diferentes.   

Ainda no cinema nacional, lembro dois curtas dos quais gosto 
muito: Cartão Vermelho (1994), de Laís Bodanzky, que conta a 
história de uma menina que jogava muito bem futebol e a reação dos 
meninos, no despertar da sexualidade. O ótimo Barbosa (1988), de 

Ana Luíza Azevedo e Jorge Furtado, tenta 
resgatar a memória do grande goleiro que, em 
1950, foi crucificado por ter tomado um gol do 
time uruguaio, gol que fez o Brasil perder a 
copa em nossa casa.   

Uma ótima produção britânica é a 
comédia À Procura de Eric (2009), realizada 
por Ken Loach. O diretor – conhecido por 
dirigir dramas – reafirma seu engajamento 
político quanto aponta a força coletiva para a 
resolução de problemas. Um carteiro que se 

sente deprimido encontra no jogador francês Eric Cantona a inspiração 
para continuar vivendo. Seus amigos torcedores do Manchester o 
ajudam a vencer um inimigo que ameaça seus filhos.  

Para finalizar, lembro um belíssimo filme alemão – O Milagre de 
Berna – dirigido por Sönke Wortmann, que retrata a vitória da Alemanha 
em 1954, na cidade de Berna, Suíça. Ainda sob os resquícios da barbárie 
da 2ª Guerra Mundial, há duas histórias paralelas: a de um menino fanático 
por futebol que aguarda o 
retorno do seu pai e um 
repórter desportivo que 
acompanha a vitória da 
seleção alemã.  

Quem dá mais? 
Quais outros filmes falam 
de futebol? Está feita a 
provocação! 
         Cláudia Mogadouro. 

 

COTAÇÃO 2014 
 
O Menino e o Mundo .......................................................... 9,50 
Ela ....................................................................................... 9,13 
A Grande Beleza ................................................................. 8,93 
Getúlio ................................................................................. 8,70 
Pais e Filhos ....................................................................... 8,52 
12 Anos de Escravidão ....................................................... 8,60 
Hoje eu quero voltar sozinho .............................................. 8,47 
Instinto Materno .................................................................. 8,44 
Praia do Futuro ................................................................... 7,84 
Inside Llewin Davis - Balada de um homem comum .......... 7,76 
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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 
	  

E JÁ QUE SÓ SE FALA EM FUTEBOL... 

O	  ano	  em	  que	  meus	  pais	  saíram	  de	  férias 

Boleiros	  –	  Era	  uma	  vez	  o	  futebol 

O	  Milagre	  de	  Berna 


