
 
Caros amigos do Grupo Cinema Paradiso: É com muito 

entusiasmo que publicamos o primeiro artigo sobre os “filmes de 
minha vida” dos membros do grupo. O primeiro relato veio da nossa 
querida Dona Elza, que nos brinda com suas histórias e lembranças 
cinematográficas. Torcemos para que esta gentil contribuição da Dona 
Elza sirva de inspiração para que mais pessoas escrevam sobre os 
seus filmes favoritos e que as próximas edições do jornal tragam 
sempre um artigo destes, dando voz a todos os membros do grupo. 
 Cláudia e João Moris.  

Os filmes da minha infância são os da Shirley Temple desde os 
meus três anos, quando, na Confeitaria Guarany, situada no bairro do 
Brás em São Paulo, tomando sorvete com papai e mamãe, vi 
projetada na parede branca, que servia como tela, a menininha da 
minha idade dançando e sacudindo os cachinhos. Neste dia, em 1931, 
o cinema entrou na minha vida e não saiu mais.  

Mas, houve muitos filmes inesquecíveis nessa minha longa 
existência, por diversas razões. 

Gilda (Charles Vidor, 1946) eu assisti com meu namorado José e 
achei o máximo a sensualidade de Rita Hayworth tirando as luvas,  
cantando Put the blame on mame e prometendo muito mais. Quando 
cheguei em casa, escrevi em meu diário: “Hoje assisti ao filme mais 
lindo da minha vida”. E isso aos 17 anos! 

Casablanca (Michael Curtiz, 1942) é inesquecível pela história 
do amor impossível entre Ingrid Bergman e Humphrey Bogart, numa 
guerra que tanto marcou a minha adolescência. 

Morte em Veneza (Luchino Visconti, 1971) para mim é um 
exemplo de direção e interpretação de Dirk Bogarde. Poucas palavras, 

mas os olhares diziam tudo. Beleza 
pura! 

Mas, existe sempre um “mas”, 
quando queremos falar do filme que 
mais amamos. Creio que Carta de 
uma Desconhecida (Max Ophüls, 
1948) é o meu grande amor. Modelo 
de roteiro, de direção, de sentimento e 
de interpretações (Joan Fontaine e 
Louis Jordan). A razão porque esse 
filme tanto me toca? Talvez por ter 
predileção por amores contidos, 
sublimados, não realizados.  

Outro filme marcante para mim é 

Sonata de Outono 
(Ingmar Bergman, 
1978), particularmente a 
cena que mais me 
emociona é a do diálogo 
do acerto de contas 
entre mãe e filha.  

A Glória do meu 
Pai (Yves Robert, 1990) 
é uma adaptação das memórias de Marcel Pagnol. O filme despertou 
meu interesse em conhecer melhor a obra do romancista francês e me 
levou a outros dois outros grandes filmes, também baseados na obra 
de Pagnol: Jean de Florette, com Gerard Depardieu, Yves Montand e 
Daniel Auteuil. Neste filme, há uma disputa de terras por conta de uma 
mina de água (tema tão atual!). O personagem que dá nome ao filme, 
interpretado por Depardieu, é um lavrador destruído e morto pela 
ganância do vilão interpretado por Yves Montand. A sequência da 
história é A Vingança de Manon, novamente com Auteuil, Montand e 
Emmanuelle Béart, lindíssima! Neste, Manon, filha de Jean de Florette 
aparece para vingar a morte do pai. César Soubeyran, personagem de 
Yves Montand, sem saber a origem de Manon, apaixona-se por ela. 
Ambos os filmes são dirigidos por Claude Berri, no ano de 1986.  

Yves Montand é um de meus atores preferidos. Além de atuar 
muito bem, era charmoso e cantava muito bem. Já que estou falando 
nele, destaco outro filme que eu adoro e acho que pouca gente 
conhece: Um Homem, uma Mulher, uma Noite (Costa Gavras, 1979). 
No filme, praticamente só aparece um casal (Montand e Romy 
Schneider) que se une por uma infinita tristeza que está atravessando 
a vida de cada um. Filme triste, mas belíssimo! 

Relacionei até agora os filmes mais antigos. Entre os mais 
recentes, Homens e Deuses (2010) é inesquecível! Com direção de 
Xavier Beauvois, que se baseou em uma história real, acho comovente 
a convivência entre homens, credos e deuses diferentes. A cena da 
ceia é antológica! 

Outro filme recente que está também entre os meus preferidos é 
Direito de Amar (Tom Ford, 2009), que trata da homossexualidade 
com muita delicadeza. Depois deste filme, adotei Colin Firth como meu 
ator preferido.   

  São lembranças daquilo que não quero esquecer! 
Maria Elza Mogadouro
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O SAL DA TERRA 
(The Salt of the Earth) 

 

Dir:  Wim Wenders (*) e Juliano Ribeiro Salgado (**) 

(*)  Ernst Wilhelm "Wim" Wenders nasceu em Düsseldorf, Alemanha, em 14/08/1945. Começou a dirigir em 1967. Tem obra vasta e altamente 
reconhecida. Apenas alguns de seus filmes:O Amigo Americano (1977), Paris, Texas (1984),  Asas do Desejo (1987) e Pina (2011). 
(**) Nasceu em 1974, em Paris, durante o exílio de seus pais Lélia Deluiz Wanick-Salgado e Sebastião Salgado. Desde 1996, dedica-se às 

produções audiovisuais. Fez muitos trabalhos para a TV francesa, até que, em 2009, realizou seu primeiro longa Nauru, an Island Adrift.  

OS FILMES DA MINHA VIDA - por Maria Elza 

Rita Hayworth em Gilda 

Cena da ceia de Homens e Deuses 



 
O filme Ida, do polonês Pawel Kowski,  me levou a pensar sobre 

a questão das escolhas que a vida nos impõe. O animal humano  é  o 
único que tem a liberdade de escolher seus caminhos, de modificar sua 
trajetória e até de transformar o mundo. Com erros e acertos, o mundo 
que temos é fruto  de nossas escolhas. É inegável o papel do homem 
nas mudanças não só no planeta, mas também no modo de relação 
entre as pessoas e entre grupos sociais. Os outros animais se limitam 
a cumprir seu destino pré-traçado pela natureza, apenas repetindo o 
que seus antepassados sempre fizeram, sem nada inovar, sem se 
indisporem contra o rumo de suas vidas e muito menos sem 
escolherem fazer diferente. Essa importante capacidade humana, de 
poder exercer sua liberdade através da escolha dentre  os constantes 
dilemas que a vida coloca, é fonte de muita angústia. Tanto que muitos 
de nós procuram se enganar, tentando não fazer escolhas, se omitindo 
de tomar decisões. Mas, na verdade, mesmo quando nos omitimos, 
estamos tomando uma  posição, fazendo uma escolha, ou seja, a de 
deixar como está. Estamos, assim, compactuando com o status quo e 
contribuindo para dificultar  qualquer possibilidade de mudança. 

Quanto mais liberdade conquistamos, mais angústia temos diante 
da constatação trágica de nossa responsabilidade e, também, a de que 
 nossa liberdade é apenas a de escolher e não a de garantir que tudo 
dará certo. Continuamos não tendo nenhum poder sobre as 
circunstâncias que interferem em cada uma de nossas decisões. 

Ida é o nome da personagem principal do filme. Ela é uma noviça 
que viveu, desde criança, num convento e nada sabe da vida lá fora, 
nem de sua família. Seu mundo é restrito ao convento. O filme começa 
às vésperas de Ida fazer os votos para se tornar freira. Conhece então 
uma tia, sua única parente, com quem vai conviver por algum tempo 
antes de tomar a decisão final de cortar ou não todos os laços com o 
mundo exterior.  

Em conversas com sua tia, Ida fica sabendo que seus pais e seu 
irmão, por serem judeus, tinham sido caçados e mortos durante a 
perseguição nazista na Polônia. E o mais grave foi isso ter ocorrido em 
1945 (quando a guerra já tinha acabado) e terem sido seus 
compatriotas poloneses que se encarregaram da delação, caça e 
extermínio da família. Seus pais conseguiram salvá-la deixando-a no 
convento - e nesse ponto, fica claro para nós que Ida não estava no 
convento por vocação religiosa. Ida e sua tia saem em busca  do 
túmulo onde a família estaria enterrada e do esclarecimento sobre o 
delator que os levou à morte. 

 É nítido o contraste entre o recato de Ida e a exuberância de sua 
tia, extrovertida e até extravagante, sempre fumando e bebendo, 
enquanto busca aproveitar ao máximo os prazeres da vida. Acho que o 
contraste é intencional para mostrar a diferença entre uma sociedade 

fechada e outra bem mais complexa, em que coexiste tanta 
diversidade de valores. 

Todos nós tendemos a interpretar a realidade de acordo com o 
grupo social no qual fomos criados. A estrutura de nosso pensamento 
simbólico é mediada por aquela construção social. Numa sociedade 
fechada, seus integrantes normalmente pensam e interpretam o mundo 
de uma única maneira, não havendo muito espaço para discordâncias. 
Nas sociedades abertas, complexas, compostas de vários subgrupos, 
com suas respectivas variações que se intercomunicam, as 
possibilidades de escolha também se multiplicam, o que torna a vida 
das pessoas mais complicada. Dentro de uma mesma sociedade há 
valores diferentes conforme a classe social a que se pertence, as 
diversas religiões, grupos políticos, nível de escolaridade, etc. Assim, o 
sentido atribuído às coisas, com roteiro de certo e errado pode variar 
de acordo com cada subgrupo. Estamos falando de liberdade e da 
decorrente possibilidade de escolha que ela traz. Isso implica que cada 
qual seja responsável por suas opções e não mero seguidor obediente 
de uma única norma vigente. Dessa forma, a tão desejada liberdade 
cobra sempre o ônus das escolhas que fazemos. 

Mesmo em sociedades abertas há pessoas que, por acomodação 
ou medo, cumprem cegamente normas  já decididas, enquanto outras 
ousam assumir o papel de sujeito e se arriscam a questioná-las. A 
atitude do primeiro grupo é semelhante à daquelas pessoas que evitam 
amar para não sofrerem, e não percebem que, se privando da dor, 
também se privam de viver experiências de felicidade que só o amor é 
capaz de dar. 

Ida toma contato  com a vida mundana e desperta o interesse de 
um homem atraente. Em um ponto do filme, ela se descontrói como 
noviça e se dispõe a viver um relacionamento amoroso com aquele 
músico sedutor, como se quisesse escrever a própria história. Ida volta 
ao convento vestida de noviça, mas não faz os votos no dia marcado. 
Continua no convento, talvez para ter mais tempo de tomar a sua 
decisão, que não sabemos qual será. 

O que importa é que parece ter havido uma possibilidade de 
escolha que não existia no começo do filme, quando não havia dúvidas 
quanto ao seu futuro. Acho que, nesse ponto, há uma referência 
metafórica à saída da criança do mundo protegido da infância para a 
entrada na vida adulta, cheia de tentações, promessas, descobertas, 
perigos e, principalmente de liberdade de escolhas constantes, que 
fazem o prazer e a dor de viver. 

Quando eu era menina me lembro de que minha avó respondia à 
minha mãe quando esta lhe perguntava:    

- Onde estão as meninas? ( eu e minhas duas irmãs) 
- Foram ganhar o mundo! 
Na época, eu  entendia que "ganhar o mundo" era simplesmente 

sair pra brincar. Hoje eu percebo o sábio sentido da expressão: quanto 
mais a gente vai conhecendo o mundo, mais a gente o ganha e mais 
opções de escolha vão aparecendo. E é também uma ampliação do 
nosso mundo interno. Penso que as frequentes referências à saudade 
da inocência perdida da infância tem a ver, não com o tempo feliz 
daquela época - a gente sabe que ser criança não é sinônimo de ser 
feliz  -, mas sim  com a perda da inocência do tempo em que não 
sofríamos a angústia das escolhas. O filme mostra que o crescimento, 
o amadurecimento implica no questionamento de nossas certezas, o 
que não é nada confortável... 

Rianete Lopes Botelho

 
 
 
 
 

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 
A História da Eternidade................................. 9,51 
Acima das Nuvens ......................................... 8,81 
Dois Dias, Uma Noite ..................................... 8,68 
Birdman ......................................................... 8,51 
Levitã...............................................................8,53 
Vício Inerente ................................................ 7,55 
Sniper Americano............................................6,77 
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