
 
A existência por 20 anos de um grupo informal, que discute 

cinema, em uma cidade como São Paulo, é um acontecimento inédito. 
Não sabemos da existência de algo parecido. Sabemos que a 
informalidade e espontaneidade são características que garantem 
essa longa vida. As poucas regras e sistematizações (calendário, 
organização das reuniões, periodicidade quinzenal do jornal) existem 
para que o grupo continue saudável, porque ele não é burocrático. É 
claro que não é perfeito, afinal, é feito por pessoas. Mas não há como 
negar que o Grupo Cinema Paradiso deu certo! E encontrou (por 
intuição dos seus fundadores e continuadores) um formato de 
funcionamento que atende à vida louca de São Paulo, pois não 
“obriga” ninguém a participar, não exige continuidade, não tem 
cobranças e manteve-se fiel aos seus princípios: valorizar o cinema e 
o encontro entre as pessoas que adoram conversar sobre os filmes.   

Só que essa informalidade tão gostosa tem nos deixado também 
de mãos atadas para registrar a memória, dinamizar novas atividades 
e divulgar essa experiência tão diferente. Com todo o cuidado do 
mundo, para que não se perca o caráter intimista do grupo e o 
aprofundamento das discussões, estamos buscando ajustar 
harmoniosamente seu estatuto de “hobby” para um grupo mais sólido 
e organizado. Para que o grupo continue vivo e possa dar os passos 
que sonhamos, a necessidade de um fundo financeiro substancial é 
concreta.   

Já há alguns anos, abrimos uma conta de poupança para 
organizar o fundo financeiro do grupo. Tomamos essa decisão para 
receber contribuições voluntárias, porque temos uma série de ações 
previstas – publicação de pelo menos dois livros, reorganização do 
site, entre outras – que ainda não se realizaram por falta de dinheiro.  
Como todo mundo sabe, nunca se cobrou um centavo de quem 
participa ou quer participar do grupo.     

Colocamos em TODAS as edições o número da conta (que 
Esther, nossa tesoureira, cuida super bem), mas são poucas as 
pessoas que se sensibilizaram e enviaram alguma contribuição. Os 
frequentadores das reuniões têm colaborado (valor não estipulado, 
contribuição voluntária), no entanto, nosso grupo tem centenas de 
simpatizantes, que recebem nosso jornal e acompanham nossas 
atividades.  

                                                                                                   
O que acontece que ninguém percebe essa informação do fundo 

financeiro? 
Desde julho de 2014, criamos uma comissão para organizar a 

comemoração dos 20 anos do Grupo Cinema Paradiso, que vai 
acontecer em meados de 2015. Além dos livros e site, temos a 
ambição de realizar um documentário sobre essa experiência tão 
inusitada. Já estamos registrando os principais eventos e vamos 
realizar entrevistas com participantes atuais e antigos.  

Para que tudo isso aconteça não podemos ficar nessa situação 
passiva de apenas anunciar a conta poupança para quem está a fim 
de colaborar. Teremos que realizar MUITAS e EFETIVAS ações de 
arrecadação. 

Sabemos que a capacidade/possibilidade de cada bolso é 
totalmente variável. Por isso, estamos organizando formas de 
colaboração por quotas. O modelo provavelmente será o 
financiamento coletivo (crowdfunding) e estamos estudando o melhor 
deles pra dispararmos oficialmente a campanha.  

Já estamos desenvolvendo uma logomarca do grupo que vai 
desencadear a confecção de camisetas, canecas e outros produtos 
para serem vendidos aos amigos do grupo (e amigos de amigos). 

O sucesso da festa de 19 anos, realizada em agosto, quando 
lotamos o nosso amado CineSesc (foto), mostrou a nossa capacidade 
de mobilização. 

Precisaremos muito da generosidade e envolvimento dos amigos 
do grupo para as campanhas em prol do nosso fundo financeiro, 
contribuindo e divulgando a causa junto aos seus círculos de vivência.  

Aguardem mais informações nas próximas edições do nosso 
jornal e no grupo do Facebook. Rumo ao aniversário de 20 anos do 
Grupo Cinema Paradiso!  

   Cláudia Mogadouro e Maria Emília Ferrari (Mila)  
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Que possamos nos deliciar 

muito com o cinema em 2015!!! 

Voltaremos no dia 18/01! 

(aguardem a definição do filme) 
 

FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
 A doação voluntária pode ser depositada na conta de poupança 
da Caixa (banco 104), ag 0239, op 013, nº da conta 8247-5. 
Pedimos que nos avise no e-mail: estherstiel12@gmail.com  
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A cada ano que passa, a longa vida que o Grupo Cinema Paradiso 
ainda terá nos parece mais garantida. Já há alguns anos, costumo 
fazer um artigo de final de ano (desta vez, de comecinho de ano novo), 
com um balanço-análise do ano que passou. Andei relendo meus 
artigos dos anos anteriores e é difícil não ser repetitiva. Continuamos 
abertos a novos participantes, o que provavelmente explica o frescor 
permanente das nossas discussões, em que valorizamos a 
diversidade de opiniões sobre os filmes a partir de olhares diferentes, 
até porque os repertórios, histórias de vida, idades e ocupações das 
pessoas são bem diversas. E o formato (de escolhermos um filme que 
está nos cinemas e apenas nos encontrarmos pra discuti-lo) que 
perdura há quase 20 anos, não muda. Assim mesmo – e atribuo isso à 
renovação constante de gente – não há uma reunião igual à outra.  

Uma característica nossa que continua forte é: não damos pelota 
para a crítica especializada. Não que não respeitemos o trabalho dos 
críticos. Isso seria uma injustiça com alguns muito bons, que são 
inclusive nossos amigos, como os queridos Sérgio Rizzo, Zé Geraldo 
Couto, Orlando Margarido, Rô Caetano, Luiz Zanin, Celso Sabadin, 
entre outros. Mas nós evitamos ao máximo nos influenciarmos pelas 
críticas. A maioria dos participantes assíduos do grupo não lê críticas 
antes de ir ao cinema. Alguns, como eu, leem depois, o que pode 
trazer um enriquecimento da análise dos filmes (os críticos bons que 
citamos fazem isso conosco). A escolha e a discussão que fazemos do 
filme têm como premissa olhar para o cinema com generosidade (não 
raro com paixão), na busca de uma obra de arte que nos ajude a 
compreender melhor o mundo ou a nós mesmos. Até quando alguém 
não gosta do filme, a conversa no grupo é sempre proveitosa e 
divertida.  

Como exemplo de que muitas vezes vamos na contramão da 
crítica, dois filmes estrangeiros que geraram discussões muito 
profundas no ano passado, valorizando detalhes que possivelmente 
passaram despercebidos pelos críticos brasileiros, foram O Melhor 
lance (de Giuseppe Tornatore) e O Último concerto (Yaron 
Zilberman). O primeiro diretor foi criticado por ser previsível (provável 
preconceito por conta do seu filme Cinema Paradiso, considerado 

piegas por alguns 
críticos). Éramos 22 
pessoas na reunião 
(e afirmo que eram 
pessoas muito 
interessantes e que 
veem muitos 
filmes), sendo que 
nenhuma delas 
achou o filme óbvio. 
Ao contrário, todos 
se surpreenderam com o desfecho do filme e cada um pôde contribuir 
para desvendar uma obra muito complexa (Cristina Cortizo nos 
presenteou com um lindo artigo sobre essa obra na edição 367, de 
05/09/2014).  Zilberman foi chamado de “novato” e mau diretor por 
alguns críticos brasileiros, que acharam O Último concerto um 
desperdício de bons atores. Acho que, se esses críticos tivessem ido à 
nossa reunião, certamente teriam mudado de ideia. Adoramos o filme 
e o analisamos profundamente! 

Ao todo, em 2014, apreciamos 25 filmes. Começamos o ano 
discutindo um filme japonês – Pais e filhos, de Hirokazu Koreeda, 
mas foi o único oriental contemplado. E o único latino-americano foi o 
bem cotado Relatos Selvagens, de Damián Szifron. O perfil do grupo 
manteve-se fiel aos filmes europeus: foram discutidos 10 (40%), sendo 
que Mil vezes boa noite, do norueguês Erik Poppe, recebeu a melhor 
nota. Também foram muito bem avaliados pelo grupo, além do já 
citado filme de Tornatore, Mais um ano, de Mike Leigh, e A Grande 
Beleza, de Paolo Sorrentino. Vale ressaltar a maravilhosa reunião em 
que discutimos Amantes Eternos, de Jim Jarmusch. Nesta ocasião, 
além de contribuições incríveis sobre a representação dos vampiros e 
sua relação com a cultura ao longo dos séculos, tivemos a visita do 
querido José Ribeiro da Silva, amigo de Portugal, responsável, entre 
outras coisas, pela Conferência Internacional de Cinema de Viana de 
Castelo.  

 O cinema estadunidense está recuperando sua moral junto ao 
grupo, pelo menos os independentes. Os blockbusters continuam não 
sendo a nossa praia. Além do já citado O Último concerto, pudemos 
fazer uma ótima reflexão sobre a infância, no dia da criança, a partir de 
O Pequeno fugitivo, dirigido pelo casal de fotógrafos Morris Engel, 
Ruth Orkin, de 1953, que o grupo adorou!  O filme Ela, de Spike 
Jonze, foi o mote de uma das melhores reuniões do ano. Foram 6 
(24%) ao todo os filmes dos EUA escolhidos pelo grupo. 

A aposta do grupo no cinema brasileiro foi mais uma vez 
confirmada. Foram 7 (28%) os filmes discutidos, lembrando que só 
não escolhemos mais porque nossos filmes correm eterno risco de sair 
de cartaz, após sua semana da estreia.  

Sei que é chover no molhado, mas faço questão de repetir que O 
Menino e o Mundo foi, para nós, o filme do ano; tanto é que, apesar 
de termos discutido o filme em janeiro, revimos e debatemos na festa 
do 19º aniversário do grupo, em agosto, no CineSesc. Não sabemos 
como retribuir o carinho recebido pelo cineasta Alê Abreu, que fez 
nossos convites e debateu conosco no dia da festa. O filme 
merecidamente recebeu mais de 30 prêmios em festivais 
internacionais. Aqui no Brasil teve público de 30 mil espectadores, 
durante 7 meses de exibição. Nos cinemas franceses, em 3 semanas, 
o filme teve 35 mil espectadores. É... temos muito que batalhar pro 
Brasil descobrir seus talentos! 

Getúlio (João Jardim), O Mercado de notícias (Jorge Furtado), 
Hoje eu quero voltar sozinho (Daniel Ribeiro) e O Lobo atrás da 
porta (Fernando Coimbra) foram bastante apreciados pelo grupo. As 
opiniões sobre Praia do Futuro (Karim Aïnouze) foram muito divididas 
e Os Amigos, de Lina Chamie, foi detestado, quase por unanimidade.  

Fechamos o ano com uma festa muito divertida (foto), com amigo 
secreto, música, dança e muitas risadas. Neste ano de 2015, 
celebraremos 20 anos de existência e estamos cheios de planos 
incríveis.  Abraços carinhosos e cinéfilos,           Cláudia Mogadouro 

COTAÇÃO 2014 
 

1- Mil vezes boa noite ................................................... 9,58 
2- O Menino e o mundo................................................. 9,50 
3- O Melhor lance .......................................................... 9,38 
4- O Último concerto ..................................................... 9,36 
5- O Pequeno fugitivo.................................................... 9,18 
6- Mais um ano.............................................................. 9,14 
7- Ela ............................................................................. 9,13 
8- Relatos selvagens ..................................................... 9,06 
9- A Grande beleza ....................................................... 8,93 
10- Getúlio ..................................................................... 8,70 
11- O Mercado de notícias ............................................ 8,63 
12- 12 Anos de escravidão............................................ 8,60 
13- Pais e filhos ............................................................. 8,52 
14- Amantes eternos .....................................................8,48 
15- Hoje eu quero voltar sozinho .................................. 8,47 
16- Instinto materno ...................................................... 8,44 
17 - O Lobo atrás da porta ............................................ 8,05 
18- O Enigma chinês ..................................................... 8,03 
19- O Amor é um crime perfeito .................................... 8,03 
20- Praia do futuro......................................................... 7,84   

     21- Inside Llewin Davis – balada de homem comum... 7,76 
22- Era uma vez em Nova York .................................... 7,70 
23- Ninfomaníaca 1 e 2 ................................................. 7,40 
24- Anos felizes ............................................................. 7,22 
25- Os Amigos............................................................... 5,28 

 
 

 
 
 
 
 

GRUPO CINEMA PARADISO – CADA VEZ MAIS FORTE E DIVERTIDO 

 


