
 

Quantos filmes brasileiros você assistiu nos cinemas o ano 
passado? E quantos filmes de outros países latino-americanos? Você 
fez as contas? A boa notícia é que a cada ano aumenta o número de 
filmes brasileiros lançados comercialmente nos cinemas do País. Em 
2014, não foi diferente. Dos mais de 450 filmes lançados o ano 
passado no Brasil, 183 foram filmes brasileiros. O lado negativo é que 
a grande maioria não foi assistida ou não teve público. Um dos 
motivos é que muitos filmes são lançados em horários ruins e ingratos 
e em poucos cinemas, o que é lastimável. Mas, estatisticamente, se 
descartarmos a metade destes filmes como sendo “uma bomba” ou 
“inqualificáveis”, ainda assim teríamos 90 filmes com chances de 
serem bons ou prazerosos ou, ao menos, com potencial de 
experimentarmos algo novo ou diferente, o que por si só já valeria o 
ingresso. Assim foi para mim. Além dos “medalhões” do ano (Hoje Eu 
Quero Voltar Sozinho, Praia do Futuro, O Lobo Atrás da Porta, 
Getúlio, para ficar apenas nos filmes de ficção que considerei bons ou 
ótimos e sem incluir as comédias “globais”), tive grandes recompensas 
assistindo a filmes brasileiros que ousaram na linguagem e na forma, 
tais como Eles Voltam, De Menor, Apneia, Riocorrente, O Homem 
das Multidões, O Menino e o Mundo, O Menino no Espelho, Uma 
Dose Violenta de Qualquer Coisa e Ventos de Agosto, além de 
documentários como Sem Pena, 70, À Queima Roupa e Tim Lopes, 
que enfiam o dedo nas mazelas do Brasil.  

Em escala bem menor, houve grandes destaques dos países 
hermanos também. Lamentavelmente, foram apenas 19 filmes latino-
americanos lançados no Brasil, a maioria produções de 2012 e 2013.  
Mas houve filmes interessantes e contundentes, com diversidade de 
temas, como Gloria (Chile), Heli e Paraíso (México), Pelo Malo 
(Venezuela), 7 Caixas (Paraguai), Karen Chora no Ônibus 
(Colômbia), além dos argentinos Relatos Selvagens, O Estudante e 
Filha Distante, que o nosso colega Alexandre Guimarães analisou 
com tanta propriedade na edição anterior de Cinema Paradiso. Não 
passou nenhum filme cubano, infelizmente! Se levarmos em conta 
apenas os países que mais produzem filmes na América Latina, além  
do Brasil, ou seja, México, Cuba, Argentina, Chile e Colômbia, 
teríamos aproximadamente 400 filmes anuais. No Brasil, não passou 
nem 5% destas produções.  

Estes números todos 
merecem algumas reflexões: 
por que os filmes brasileiros e 
latino-americanos são tão mal 
lançados? Se estes filmes 
fossem lançados em mais 
cinemas, inclusive de 
shoppings, com esquema de 
distribuição e publicidade mais 
eficiente, haveria público para 
eles? Por que os exibidores 
não se interessam em trazer 
mais filmes latino-americanos 
ao Brasil (e vice-versa), uma 
vez que a qualidade dos filmes 
do continente latino-americano 
vem melhorando e ganhando 
reconhecimento? Será que a lógica do mercado, apenas, explica esse 
desinteresse? Há ainda preconceito ou restrição em relação a filmes 
brasileiros e latino-americanos por parte do público frequentador de 
cinema? Por que o público cinéfilo assiste a tão poucas produções 
nacionais ou latino-americanas? Será que o cinema do continente 
latino-americano ainda está estigmatizado por retratos banalizados de 
pobreza e violência?  Deixo aqui estas reflexões, torcendo para que 
nos estimulem a prestigiar mais filmes brasileiros e de países latino-
americanos que, apesar do descaso dos exibidores e da força da 
máquina de Hollywood, resistem com criatividade. O 41º Festival 
SESC dos Melhores Filmes de 2014 vem aí. Vamos votar. Tomara que 
muitos dos bons filmes brasileiros e latino-americanos lançados no 
ano passado sejam escolhidos e que sejam exibidos nos horários 
“nobres” do CineSesc repaginado.                   

   João Moris 
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Começamos nossas atividades de 2015 com um filmaço, que foi 

unanimidade: Acima das Nuvens de Olivier Assayas. O grupo estava 
saudoso dos encontros e ainda recebemos vários participantes novos: 
João Moris, Márcia Ridenti, Mônica Cândido e Alexandre Guimarães. 
Renata Hernandes nos deu a alegria do seu reaparecimento, visto que 
participava do grupo na primeira fase durante os anos 90. Isto mostra 
que entre nós não existem ex-integrantes. A reunião contou com 22 
pessoas e todos tinham feito a “lição de casa”.  

 Tentarei sintetizar aqui a densa discussão que tivemos em 18 de 
janeiro, mas adianto que aceito com prazer discordâncias e 
complementos.    

Vários filmes dentro de um filme 
Todos concordaram que há muitos filmes dentro do filme Acima 

das Nuvens, até porque é uma obra metalinguística que soube 
provocar o espectador com esse jogo. Nem todos se sentiram bem 
com as provocações: houve quem achasse cansativo, mas a maioria 
dos presentes valorizou o caráter “cerebral” do filme, o que levou 
muitas pessoas a reflexões no cinema e fora dele. A intertextualidade 
criava “pegadinhas”, deixando o espectador em dúvida se o diálogo 
era do filme ou da peça lida e ensaiada pelas personagens centrais 
Maria e Valentine. Isso aconteceu em várias outras situações, como 
no momento em que ambas estão no cinema ou quando Maria assiste 
no tablet os escândalos da jovem atriz Jo-Ann, muito bem 
representada por Chloë Grace Moretz. O espectador assiste estas 

cenas pelos olhos de 
Maria. Além disso, há 
várias personas em 
Juliette Binoche, como 
bem nos lembrou 
Hirao: a própria atriz 
Juliette, a que 
interpreta Maria, a que 

interpretou Sigrid há 20 anos e a que vai interpretar Helena.  
O ego das atrizes – não é nada simples envelhecer 
Uma das questões centrais do filme é a discussão sobre o ego 

das atrizes (visto que é um filme sobre personagens femininos). 
Segundo Flávio, o envelhecimento possivelmente é mais doloroso 
para as mulheres do que para os homens, mas é ainda pior para as 
atrizes, porque a decadência física pode representar a decadência 
profissional.  Joka nos mostrou que essa insegurança é exposta no 
filme durante a discussão sobre qual é o papel principal ou secundário 
da peça sendo ensaiada. Maria foi revelada ao mundo das artes 
quando interpretou o papel de Sigrid aos 18 anos, no auge de sua 
juventude. Para Maria, Sigrid é a principal e ela tem certo desprezo 
pela personagem Helena, a quem agora é chamada a interpretar. 
Aceitar o papel que ela considera secundário é muito difícil, pois essa 
escolha evidencia seu envelhecimento (ou amadurecimento?)  

Cinema Europeu X Cinema Hollywoodiano 
Outra questão colocada por mim, e reiterada por muitos, é que o 

filme também discute a questão do cinema europeu versus cinema 
hollywoodiano. Ou ainda: a dicotomia entre a atriz clássica (de teatro e 
cinema) versus a atriz do cinema ultra-comercial americano, que 
fabrica sucesso e cultiva celebridades efêmeras.  Não por acaso, 
Assayas escolheu a atriz Kristen Stewart (que fez Crepúsculo e está 
sempre na mídia) para atuar ao lado de Binoche como sua assistente. 
Todos gostaram da atuação de Stewart como Valentine, até mesmo a 
crítica. Mônica Mogadouro achou (e alguns concordaram) que a 
assistente não suportou a intensidade com que Maria se atira à 
preparação da personagem Helena, por isto desaparece do filme 
repentinamente. Maria sofre para compor a personagem, vai ao local 
de criação da peça, corta os cabelos, se entrega com profundidade, o 
que é compreensível para a geração de Binoche. Mas Valentine, além 
de ser bem mais jovem, não é atriz, portanto não está preparada para 
esse mergulho muitas vezes doloroso.   

Também achamos que foi uma ótima sacada do diretor o fato de 
Val compreender o desaparecimento da personagem Helena como um 
“sair de cena” e não como suicídio. Logo depois, ela mesma toma chá 
de sumiço.  

O velho e o novo 
Muitos concordaram com que o filme trata da contraposição entre 

as gerações, o que foi mostrado por muitos ângulos e com muita 
complexidade pelo diretor. Cristina achou que o tema central é 
“preconceito”, as ideias cristalizadas que se negam a aceitar as novas. 
E o quanto precisamos repensar nossas certezas. Muitos se 
identificaram com a personagem Maria, porque também se sentem 
deslocados nesse mundo megaconectado, com atualizações e fluxo 
de informações constantes. O que fazer com nossa experiência 
acumulada? Ela cabe em algum lugar nesse contexto ou de nada 
serve? Flávio sintetizou a tensão vivida por Maria: ela se sentia uma 
diva e acreditava que seu chão seria permanente; no entanto, o chão 
começa a se quebrar e ela demora a perceber isso. Muitas pessoas de 
meia idade, que já têm história construída, se sentem também sem 
chão no mundo atual.  

Mas muitos do grupo se irritaram com a postura de Maria, vendo 
como arrogância a forma como ela tratava sua assistente, 
desqualificando tudo o que ela trazia de “novo”. Muitos relembraram 
relações de trabalho conflituosas parecidas com a relação de poder 
que Maria estabelecia com Valentine, em que o pessoal e o 
profissional se misturam muito, fazendo com que o elo mais fraco não 
suportasse mais a relação.  

Nada é absoluto 
O grupo foi relembrando várias cenas em que a questão velho 

versus novo está colocada e a maioria achou que o filme não assume 
uma posição simplista. Cito apenas alguns exemplos, entre os muitos 
levantados:  

- a cena em que as duas mulheres se jogam na água, apenas 
Maria fica nua (coragem de Juliette!), enquanto Val veste uma calçola. 
Lembramos que as adolescentes de hoje parecem muito mais 
avançadas, no entanto, demonstram vergonha em situações em que a 
geração de Binoche é mais arrojada.   

- Alexandre achou que o diretor tomou uma posição ao lado da 
geração mais velha, ridicularizando o novo, por exemplo, quando 
mostra o filme de mutantes de forma tosca; ao mesmo tempo, 
apresenta a serpente de nuvens (fenômeno simbólico e tradicional 
daquele lugar) de forma muito mais elaborada artisticamente, em cena 
belíssima. Todos concordaram que foi uma opção estética, no entanto, 
há outros elementos do filme que equilibram essa posição; 

- João, por sua vez, acha que o conflito de gerações foi colocado 
pelo diretor de forma equilibrada e respeitosa, sendo mostrado não 
apenas no despreparo e surpresa de Maria diante do novo, mas 
também na maneira que as gerações mais novas colocam em xeque 
os pressupostos que Maria, como celebridade, acumulara ao longo da 
vida. Assim sendo, João sente que a geração mais nova no filme é 
mostrada não apenas como alienada diante de certas questões, mas 
questionadora, inquieta e criativa.     

- ao final, o jovem diretor (de 25 anos, que nem tinha currículo) 
defende para Maria que seu personagem futurista é atemporal e que 
ela – uma mulher mais velha – poderia perfeitamente fazer o filme; 

Por último, registro aqui a inspirada fala de Mila que viu no 
movimento do trem, no início do filme, uma sugestão de que ele vem 
do passado. A serpente de nuvens vem do futuro para o presente. O 
filme fala do presente, não linearmente mas em espiral.   Mila lembrou 
também da .importância do passado para compor o presente e da 
sublimação vivida nos relacionamentos (entre o escritor e Maria jovem; 
entre Maria mais velha e Valentine, por exemplo).  Renata Melo nos 
brindou com esta máxima: o mundo é daqui para o futuro!    

Espero que gostem da síntese. Sugestões bem-vindas.  
 

Cláudia Mogadouro   (com a preciosa colaboração de João Moris) 
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