
Neste ano de 2015, completou-se cem anos do lançamento oficial 
de um longa metragem que entrou para a história do cinema:                        
The Birth of a Nation (O Nascimento de uma Nação). 

Uma super produção para os padrões dos anos dez, do século 
passado, gerou números impressionantes; inovou tecnológica e 
esteticamente em inúmeros aspectos; apresentou atores e atrizes que 
fariam longa carreira posteriormente (tais como Lilian Gish; Mae Marsh; 
Donald Crisp, e Walter Long, entre outros tantos), além de solidificar a 
carreira do diretor D.W. Griffith, elevando-o à condição de um mito, 
doravante. 

Mas o filme foi além de tudo isso, e gerou grande controvérsia... 
De fato, porque a película tem como pano de fundo a Guerra de 
Secessão, portanto, um assunto que causa melindres entre os 
americanos, até hoje. 

Como se não bastasse isso, Griffith foi fundo na questão da 
segregação racial, e aí sim, o filme gerou uma polêmica incrível na 
época. 

O roteiro de The Birth of a Nation mostra os acontecimentos pela 
perspectiva de duas famílias envolvidas em um confronto entre uma 
nortista e a outra, sulista. Em meio às mazelas do Pós-Guerra, a 
questão racial torna-se explícita, quando cenas de homens negros 
tentando estuprar mulheres brancas causam revolta generalizada, e daí 
justifica-se a criação de uma entidade abominável, chamada Ku Klux 
Klan. 

No filme, a organização Ku Klux Kan é tratada como entidade 
“heroica” por resguardar a segurança da sociedade ariana, e em 
contrapartida, retratando os negros como verdadeiras bestas 
demoníacas, e incontroláveis. 

Se tal concepção chocou naquela época, imagine cem anos 
depois, com a consciência sociocultural que temos hoje em dia... 

Em meio a protestos veementes, e também a demonstrações de 
apoio explícitas, o filme foi proibido de ser exibido em algumas cidades 
americanas, na época. 

O fato, é que após seu lançamento, a Ku Klux Klan ganhou força 
durante o governo de Thomas Woodrow Wilson. Ele mesmo, foi 
contraditório em relação ao filme, pois teria se pronunciado chocado 
com seu teor, mas ao mesmo tempo, era um defensor de ideias 
segregacionistas. 

Houve até registro de morte, com um rapaz branco matando um 
negro a sangue frio, logo após ter saído de uma sala de cinema, em 
Lafayette/Indiana, ou seja, causou um furor e tanto, acirrando ânimos.  

Como peça cinematográfica é um filme histórico e revolucionário, 
não resta dúvida. 

Inovou em muitos aspectos técnicos e estéticos. Por exemplo : 
- Foi o primeiro longo da história, e na época, havia um temor 

enorme por isso, por conta dos produtores duvidarem ser possível que 
as pessoas suportassem assistir uma película tão longa. Todavia, o 
sucesso retumbante provou o contrário, e abriu o caminho para o 
cinema se formatar de outra maneira, doravante. 

- Os atores negros, na verdade eram brancos maquiados, ou seja, 
a segregação começava no próprio set de filmagem, mas por outro 
lado, a questão era: que ator negro aceitaria participar, em se 
considerando o teor do enredo? 

- Griffith inovou tecnicamente, em muitos aspectos. Entre eles, a 
questão do close, uma novidade para o padrão da época. E o uso 
excessivo de fumaça nas cenas de batalhas, para abrandar a violência, 
mas nesse quesito, convenhamos, o choque ficou maior, por conta da 
retratação dos negros como bestas sexuais incontroláveis, uma afronta 
à humanidade, certamente.  

- O valor do ingresso cobrado nas salas de cinema para ver The 
Birth of a Nation, causou escândalo, pois o preço de U$ 2, era 
astronômico para a época. Mesmo assim, o sucesso estrondoso gerou 
uma renda inacreditável para Griffith, e quem mais se associou nessa 
produção. 

- Em Los Angeles, foi exibido com o título alternativo de The 
Clansman, e foi banido, sumariamente, a seguir.  

Pelo seu mote, é muito controverso e abominável pela opção 
racista. 

Cem anos para comemorar, em termos de história do cinema. 
Cem anos para se lamentar, enquanto manifesto pró-Ku Klux Klan 

Luiz Antonio Domingues. 
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DOIS DIAS, UMA NOITE 
(Deux jours, une nuit) 

 

Direção: Jean-Pierre Dardene e Luc Dardenne (*) 

(*) Os irmãos belgas Jean-Pierre Dardenne (21/04/1951) e Luc Dardenne (10/03/1954) têm realizados filmes humanistas sobre as periferias, 
os imigrantes, o mundo do trabalho. Ambos produzem, escrevem e dirigem seus filmes que já foram muito premiados, especialmente em 
Cannes. Seus primeiros longas são: A Promessa (1996), Rosetta (1999). Desde 2002, todos os seus lançamentos já foram discutidos por 

nosso grupo: O Filho (2002), A Criança (2005), O Silêncio de Lorna (2008), O Garoto da Bicicleta (2011) e Dois dias, uma noite (2014). 

Cem anos para se orgulhar, ou para se envergonhar?  
 



No filme Acima das Nuvens, de Olivier Assayas, Maria Enders, 
interpretada por Juiette Binoche, é uma atriz já consagrada de filmes 
“cult” e que passa por algumas crises de identidade. A crise é 
provocada e intensificada pelo seu envolvimento com os personagens 
que lhe são oferecidos. Os discursos sobre seus personagens atuam 
com tanta intensidade sobre si mesma, que é como se eles lhes 
dissessem quem ela é, mas ora se identifica e ora rejeita 
características dos mesmos personagens que representa. A 
inseparabilidade entre o artista e a sua obra gera, assim, tal confusão 
que produz novos eus e novos conflitos.  

Em uma cena marcante, ocorre a passagem de nuvens com 
formas especiais. Trata-se do fenômeno Maloha snake, uma serpente 
que toda vez que aparece, traz algum mau agouro. Mas o que é esse 
mau agouro? É o clímax dos sofrimentos que Maria precisa superar 
para entrar em contato consigo, aceitar seu envelhecimento e 
compreender as perdas e os ganhos dessa nova fase de vida, bem 
como as mudanças nas características dos filmes da nova geração e 
dos gostos do público mais jovem; ou até mesmo entre as produções 
europeias e estadunidenses. Portanto, há várias crises de identidade a 
serem vividas por Maria. Ela amadurece ao enfrentar e dizer a verdade 
para si mesma quanto a essas várias contradições e ao enfrentar-se, 
ela se liberta do que a oprimia.  

Coincidentemente, no filme 
Birdman, de Alejandro González 
Iñárritu, o personagem principal 
também é um ator e também vive 
suas crises de identidade. Ele está 
mergulhado nos discursos sobre o 

que dizem de si quando era o famoso 
Birdman e do que dizem de seus novos 
trabalhos como ator, nos quais investe 
justamente para se libertar de sua 
antiga identidade. Ele e os demais 
personagens estão fechados em seus 
problemas pessoais, vivem para o que dizem a respeito deles e 
ninguém olha para o outro. Não cuidam de si e nem dos outros. Esse 
quadro fortalece outras crises como a da relação com a esposa, a 
nova namorada, com a filha, com o amigo e como os parceiros de 
trabalho. Parece que nenhuma de suas identidades está em bom 
estado. Pois é isso o que dizem os discursos em seu entorno.  

Além das crises pessoais, há também as institucionais, como a 
crise entre a estética do cinema e do teatro e a crise sobre a validade 
das críticas escritas acerca do cinema e do teatro. O filme é uma 
análise crítica da linguagem sobre a linguagem.  

Nós mesmos entramos em crise como espectadores porque 
somos testados a todo o momento quanto a que tipo de filme estamos 
assistindo, pois precisamos nos localizar na linguagem. Vamos ao 
cinema para assistir a uma peça de teatro? A peça de teatro tem 
efeitos de cinema? O ator tem ou não tem poderes, afinal? E é 
justamente pela ampliação da noção do que é o real que todos nos 
salvamos. O filme rompe seus limites, o personagem rompe os limites 
do humano e nós rompemos o limite do modo com que temos 
compreendido as possibilidades de uma narrativa e de um filme. Aqui 
a parrésia não precisa ser algo necessariamente tão sofrido: ela é 
enfrentada por meio da arte. Podemos nos salvar pela linguagem. 

Mônica Fogaça 

 
Abri a Netflix com o intuito de procurar um filme 

preferencialmente dramático e alternativo, um dos gêneros que mais 
me atraem.  Bati o olho na imagem que ilustrava o XXY e, por algum 
motivo, aquela imagem me intrigou e me levou até às “informações” do 
filme. Segundo a descrição do site: “Uma jovem intersexual criada 
como garota começa a explorar sua sexualidade na adolescência, 
encontrando tanto hostilidade como compaixão”.  

O filme, de origem argentina, escrito e dirigido por Lucia Puenzo, 
conta a história dramática da vida de Alex, de 15 anos, que mora com 
seus pais em uma casinha afastada da vila, próxima a uma praia, no 
Uruguai. Tem como enredo principal a história da adolescente, uma 
intersexual que, devido a uma mutação genética, apresenta 
característica de ambos os sexos. O filme é marcado pela 
preocupação de sua família com relação a sua definição sexual.  

Desde os primeiros minutos do filme é possível notar que Alex 
vive uma vida fechada, é ligeiramente deprimida e tem poucos amigos.  
Passa os dias refletindo sobre como seria sua vida se ela fosse uma 
pessoa como as demais da vila.  

Com a intenção de proteger a criança do preconceito que poderia 
ser gerado em uma cidade grande, a família opta por morar em um 
local afastado e evitar seu contato com muitas pessoas. Seus pais 
optam por não submetê-la a uma cirurgia, para que, com o passar do 
tempo, Alex possa definir a escolha sexual que mais lhe agrade. O 
drama começa a aparecer quando um casal de amigos da família viaja 
para a cidade com seu filho, um jovem com a idade próxima à de Alex, 
na tentativa de convencer a família da adolescente a fazer a cirurgia. 
Alex acaba se aproximando do menino, estreitando suas relações, o 

que rapidamente passa de 
apenas uma amizade para um 
envolvimento sentimental, 
fazendo com que a família, em 
especial o pai, sofra uma certa 
pressão social. 

Alex, na realidade foi 
batizada com o nome de 
Herculine, mas optou por 
escolher um nome ambíguo 
para que não houvesse uma distinção de gênero.  

Durante todo o longa, Alex passa por uma jornada de busca e 
vivência de autoconhecimento, muitas vezes retratada pela 
adolescente em frente ao espelho, a fim de tomar uma decisão sobre 
seu corpo. De um lado, temos a adolescente com um corpo 
masculinizado devido à mutação e a sua recusa de viver a base de 
hormônios; do outro, um enigma: temos a adolescente muitas vezes 
deprimida e solitária.  

A obra tem como grande questão retratar a história de Alex neste 
contexto do autoconhecimento e autodefinição. “Quem sou eu?”, “O 
que eu quero?” Trata-se de uma eterna busca pela sua identidade. 

XXY foi lançado em 2007 e foi ganhador do festival de Cannes, 
um dos mais famosos festivais de cinema do mundo e também venceu 
o prêmio Goya, de melhor película em espanhol de 2008. 

Camila Villa 

 
 

PARRÉSIA: VOCÊ TEM CORAGEM DE DIZER A VERDADE PARA SI MESMO? 
ÉS 

XXY: EL SEXO NOS HACE HOMBRES O MUJERES, O LAS DOS COSAS 

PARRÉSIA: VOCÊ TEM CORAGEM DE DIZER A VERDADE PARA SI MESMO? 
 

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  

 COTAÇÃO 2015 
Acima das Nuvens........................................... 8,81 
Birdman ........................................................... 8,51 
Levitã...............................................................8,53 
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