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uM SalTo PaRa o DeSConheCiDo 

Construir pontes. Dar um salto para o desconhecido. Essa edição 
da TABU se constitui, assim como se constitui o próprio cinema: 

uma tentativa de unir subjetividades tão diversas quanto complementa-
res, que muitas vezes só podem ser experimentadas em uma sala escura, 
em um momento de entrega e diluição da nossa própria identidade.

O bilhete que nos dá passagem ao mundo da sala escura é o mes-
mo que nos dá direito a essa viagem, de suspensão da nossa realidade 
cotidiana para nos encontrarmos intimamente com outras interiorida-
des. Estamos embarcados. E é com esse espírito de navegantes que 
essa edição da TABU trás um cuidadoso Dossiê Cinema & Viagem, que 
nos mostra por ângulos diferentes as muitas encarnações que pode-
mos ter em vida graças à sétima arte.

Na Sala 1 temos um perfil do mais acolhedor produtor do cinema 
carioca, Cavi Borges, que alça novos vôos ao se unir ao diretor Luiz Ro-
semberg Filho. Independência não é apenas modo de produção, é lente 
pela qual se vê a vida.

Também no mesmo espírito, a entrevista exclusiva com Gregório 
Duviver nos coloca em marcha para essa jornada trazendo o olhar 
crítico e inquieto de alguém que usa seu ofício como ferramenta para 
desestabilização do status quo, e claro, reconstruir pluri-olhares 
para arte e para sociedade.

Como uma revista que nasce do desejo de não apenas falar sobre 
cinema, mas sim dialogar com o mundo a partir do cinema, os artigos 
desse número não poderiam ser mais pertinentes - se Godard, De Pal-
ma e Capra estão subjetiva e temporalmente distantes de um menino-
-problema cubano aqui nas nossas páginas eles se unem pela alteridade 
e pelo afeto, nos dando uma pista a respeito do que o futuro nos aponta 
em termos de relações e conexões.

Por fim, se podemos partir do micro para entender o macro, nossas 
colunas fixas e colunistas estão firmes no propósito de uma TABU cada 
vez mais plural. Embarque com a gente nessa viagem.

RENATA CORRêA
Editora 

Sr. Oziris Narciso Moreira -projecionista do Estação de 1986 a 1999

©
 Cícero Rodrigues
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Você acha que falta mais 
Charlie Hebdo no mundo?

G.D.: Acho que falta sim. A 
gente costuma se dobrar ao ódio 
dos outros. Mesmo no Brasil, se 
a novela não está dando certo 
– porque não agrada ao funda-
mentalista ou ao deputado da 
bancada evangélica –, a gente 
muda a história. De modo ge-
ral, a gente muda por medo do 
conservadorismo. O Charlie eu 
acho que não mudou. Esse foi o 
crime que eles cometeram: não 
se dobrar ao ódio. E daí deu no 
que deu. De alguma forma te-
mos que aprender com eles, não 
a não fazer, porque é exatamente 
isso o que os terroristas querem, 
mas ao contrário: aprender que 
eles deram um exemplo bonito 
de liberdade extrema.  

 
ainda há poesia no mundo?

G.D.: Há sim, a poesia não 
morre e nem vai morrer nunca 
porque ela é o que nos faz olhar 
o mundo e organizá-lo de forma 
que faça sentido. Para mim, a po-
esia é isso: emprenhar o mundo 
de sentido. O sentido não é algo 
que a gente descobre. A gente 
inventa o sentido das coisas. A 
poesia é um sentido pro mundo.

 
Se o humor fosse um sujeito, 
ele seria anarquista?

G.D.: O humor não respeita 
a hierarquia, não respeita o po-
der instaurado, ele instaura re-
lações mais horizontais. Quan-
do digo humor quero dizer o 
bom humor, porque é claro que 
existe o humor monarquista, o 

humor ultraconservador, o hu-
mor fundamentalista. Não dá 
para glorificar o humor e achar 
que todo humor é “do bem” ou 
que todo humor é anarquista. 
Não é. Existe muito humor que 
só serve pra perpetuar o poder. 
Eu acredito no humor que visa 
quebrar o poder instaurado. Eu 
acredito no que ri da posição 
do oprimido, ele ri do opressor, 
de baixo para cima.

 
Você acha mais graça no ab-
surdo, na política ou no homem 
comum? 

G.D.: Cada coisa tem sua gra-
ça. O humor tem muito a ver com o 
absurdo, nesse sentido: o de reve-
lar o absurdo das coisas, lembrar 
que nada deve parecer natural, 
como dizia [Bertold] Brecht.

Você reconhece, na sua produ-
ção, uma renovação do humor 
de ativismo político, feito pelo 
Pasquim nos anos 1970?

G.D.: Eu gosto muito do 
Pasquim, então fico muito feliz 
pela comparação. Acho que faz 
muita falta no Brasil esse tipo 
de humor com [objetivo de] uma 
transformação social. O Millôr 
Fernandes foi um puta mestre 
pra mim, talvez o maior gênio 
do humor que o Brasil já teve. 
Mas não só ele, todos ali, Tarso 
de Castro... era muita gente bri-
lhante junta. Eles são uma refe-
rência direta para mim.

Você acha que o tipo de humor 
que vocês fazem seria aceito 
no cinema?

G.D.: Acho que sim. A gen-
te não pode nunca acreditar que 
o espectador do cinema brasi-
leiro gosta, por exemplo, de um 
tipo de comédia mais rasgada 
ou que ele não gosta muito de 
um humor político. O mercado é 
a gente que tem que criar.

assistimos atualmente a um 
boom da comédia no mercado do 
cinema, até mesmo no cinema 
francês. como você vê essa difu-
são de cinema de comédia hoje?

G.D.: Isso é bom. Sou mui-
to fã de comédia. Gosto muito 

enTReViSTa ::: Gregório Duvivier

SeM TaBu
por MARIA DE ANDRADE

com a colaboração de 
ANA LUIZA BERABA e RENATA CORRêA

fotos de CíCERO RODRIGUES

enTReViSTa ::: Gregório Duvivier

“Para mim, a poesia 
é isso: emprenhar o 
mundo de sentido. 

O sentido não é algo 
que a gente descobre. 

A gente inventa o 
sentido das coisas. A 
poesia é um sentido 

pro mundo.”

“Acho que faz muita 
falta no Brasil esse 
tipo de humor com 
[objetivo de] uma 

transformação social.”

Na melhor forma 
plurimidiática que é 
característica de sua 
produção artística, 
Gregório Duvivier 
concede para TABu 
uma entrevista via 
áudio de whatsapp, 
onde resgata a tradição 
de um humor político 
e desestabilizador do 
status quo. 

©
 Cícero Rodrigues
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“Quando a policia bate 
[nos manifestantes] é 
porque [o protesto] é 
de esquerda e quando 
você esta tirando um 
selfie com a policia é 
porque [o protesto] é 

de direita.”

mais público e mais acirrado. 
como ficam as definições de 
Esquerda e Direita após as ma-
nifestações de junho de 2013?

G.D.: Quando a polícia 
bate [nos manifestantes] é por-
que [o protesto] é de esquerda 
e quando você está tirando um 
selfie com a polícia é porque [o 
protesto] é de direita.  

A Dilma é a oposição atu-
al, e isso é muito louco, pensar 
que a presidente é a oposição. 
O governo é do Eduardo Cunha, 
todo mundo sabe, é ele que de-
mite ministros quando quer, e 
não a Dilma. Agora está mui-
to claro que o PT não governa 
o país. Pior: ele é oposição ao 
governo. Quando se faz uma 
passeata contra o governo, na 
verdade se está fazendo pas-
seata contra a oposição, que é 
conservadora. É só você ver as 
pautas: redução da maioridade 
penal, financiamento privado 
de campanha… Está claro quem 
é direita e esquerda.

a Dilma fez alguns movimen-
tos na composição ministerial 
que foram bem questionáveis 
em termos de...

G.D.: Totalmente, a Dilma 
conseguiu uma proeza de desa-
gradar à esquerda e à direita ao 
mesmo tempo. Ela fez um strike. 
Ela foi eleita pela esquerda mas, 
assim que assumiu, para agradar 
à direita, colocou o Joaquim Levy 
e um monte de ministros mais à 
direita. Acabou que a direita tam-
bém não ficou feliz, porque não é 
isso que vai fazê-la feliz.

a consulta pública que coloca 
em questão o que é a famí-
lia brasileira está dividindo a 
população numa disputa bem 
acirrada. uma foto de uma fa-
mília indígena virou um meme 
com a legenda “tradicional fa-
mília brasileira”. como você 
vê esse pleito e como vê essa 
entidade que se coloca como a 
“família brasileira”?

G.D.: A própria enquete 
me irritou muito. Essa pergun-
ta é criminosa. O resultado é 
apavorante, mas a pergunta já 
está errada.

“Você é a favor que todos 
os seres humanos tenham o 
direito à família?” Essa é a for-
ma correta de fazer a pergunta. 
Ninguém vai ter coragem de 
dizer: “Não, acho que alguns 
seres humanos não têm direito 
à família!” 

Você é um artista plural – ator, 
diretor, poeta, autor de teatro e 
audiovisual – e ainda defende 

posições progressistas num jor-
nal tido como conservador. Em 
que momento você viu que po-
deria transitar em várias áreas? 

G.D.: Prezo muito a plura-
ridade. Meu pai é saxofonista e 
escultor, minha mãe é cantora, 
escreve e pinta também. Uma 
experiência mais vasta e in-
tensa da vida ajuda ao artista.  
Me interessa muito o novo, me 
alimento do que é desafiador 
e desconhecido. Sou fascina-
do pelo que não conheço, pelo 
que não sei. Esse é meu maior 
combustível.

Qual sua relação com a crítica? 
Qual papel ela cumpre hoje?

G.D.: Acho a crítica fun-
damental. É muito importante 
que ela exista, que ela seja cri-
teriosa e exigente. A Bárbara 
Heliodora tinha um jeito muito 
tradicional de ver o teatro, mas 
esta é uma visão possível, que 
tem que existir também. O que 
me incomodava, mais do que 
a postura dela, era o fato de O 
Globo ter uma crítica só, e do 
Rio ter um jornal só, então era 
a única crítica do único jornal 
da cidade. A visão dela acaba-
va sendo a única em vez de ser 
mais uma. A diversidade nesse 
caso é fundamental.

O stand up veio para ficar?
G.D.: O stand up é uma arte 

muito difícil e complicada, mas 
muito nobre também. Acho que 
teve um boom tardio no Brasil, 
inclusive se comparado aos 
Estados Unidos e vários outros 

ENTREVISTA ::: Gregório Duvivier

quando as pessoas não se le-
vam muito a sério no sentido da 
linguagem. Quando as pessoas 
conseguem contar uma história 
sem perder a piada. Acho tão 
mágico. A comédia é feita para 
o público o tempo todo. Talvez 
não seja o caso do público se 
interessar mais por comédia 
e sim a comédia se interessar 
mais pelo púbico.

Você poderia indicar algumas 
obras específicas onde você vê um 
humor mais interessante hoje?

G.D.: Vejo algumas coi-
sas interessantes surgindo. 
Tem o Rafucko que faz um hu-
mor muito político. Tem a Jout 
Jout, que faz um humor espe-
cial, autoral, meio “confessio-
nal”, sabe? Tem um pessoal 
de improvisação interessante, 
Os Barbixas. Tem muita gente 
fazendo um humor com assi-
natura, um humor pessoal e in-
trasferível, que é o que eu acho 
que deve ser.

E fora do brasil, você teria 
algumas referências?

G.D.: Sim, fora do Brasil, 

esse humor que era da inter-
net e do teatro já chegou aos 
cinemas e à televisão. Tem 
o Louis C.K., que conseguiu 
transferir muito bem esse hu-
mor de stand up para a drama-
turgia. É gente que, muitas ve-
zes, leva o humor autoral para 
o drama, porque o humor não 
pode ter medo do drama. Os 
americanos sabem fazer isso, 
criam séries muito engraçadas 
e muito dramáticas também. 
Esse é o tipo de humor que eu 
mais gosto, quando é difícil 
classificar.

nessa passagem para a tele-
visão, quando vocês do Porta 
dos Fundos aceitam propostas 
para TV, muda alguma coisa 
nesse tom do humor?

G.D.: A gente só aceita ou 
só faz com a certeza de que 
não vai mudar, é uma condição 
sine qua non para entrarmos 
em qualquer projeto. A liber-
dade total e irrestrita. Senão, 
descaracteriza o que a gente 
tem de mais precioso.

Vocês entregam o produto fi-
nalizado, sem passar por ne-
nhuma aprovação de roteiro?

G.D.: Nem de roteiro, nem 
de cor, nem de áudio, nenhu-
ma aprovação de nada. É tal e 
qual, porque a gente confia no 
nosso padrão de qualidade.

Mudando um pouco de assun-
to, o embate entre conservado-
res e progressistas vem se tor-
nando, nos últimos dois anos, 

ENTREVISTA ::: Gregório Duvivier

“Talvez não seja o caso 
do público se interessar 

mais por comédia 
e sim a comédia se 
interessar mais pelo 

púbico.”

©
 Cícero Rodrigues
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“Sou fascinado pelo 
que não conheço, 
pelo que não sei. 
Esse é meu maior 

combustível.”

países. Eu acho que a tendên-
cia é ficarem só os stand ups 
mais interessantes, mais artís-
ticos, mais autorais, e serem 
esquecidos os que surgiram 
apenas pelo modismo. Mas o 
stand up é um mundo enorme, 
que ainda falta ser explorado. 
Nos EUA, por exemplo, tem o 
stand up político, tem o stand 
up improvisado, tem o stand 
up de ofensas, tem mil tipos, 
mil gêneros. No Brasil, eles são 
muito parecidos.

Fale sobre seus novos projetos.
G.D.: Estou escrevendo 

um livro novo para a Compa-
nhia das Letras, um livro de 
humor com poesia, de poesia 
com humor de novo. Vai ser um 
livro almanaque. Estou muito 
animado. Esse ano, entre meus 
projetos, tem a peça Portátil, de 
improvisação.A gente escolhe 
um voluntário da plateia, en-
trevista a pessoa durante cin-
co minutos e encena a história 
dela no palco em uma hora e 
pouco de duração, sem com-
binar nada, só vivendo e escu-
tando o outro. Tem também o 
filme do Porta dos Fundos que 

vou gravar em outubro, além de 
outras coisas.

Quais os seus autores favoritos?
G.D.: Gosto muito dos au-

tores que misturam o lirismo 
e humor, como o Manuel Ban-
deira, Mario Quintana, Vinicius 
de Morais. Os autores que não 
têm medo de ser líricos, de fa-
lar de amor, de falar de dor, e de 
ser cafona. Esses autores aju-
dam a gente a viver e a supor-
tar a vida. Gosto das crônicas 
do Paulo Mendes Campos e do 
Rubem Braga, e dos roman-
ces do Philip Roth e 
do Paul Auster. No 
Brasil, eu adorava o 
João Ubaldo Ribei-
ro, e gosto muito do 
Verissimo. Hoje gos-
to muito dos autores 
que sabem ser sérios 
sem ser sisudos, sa-
bem ser engraçados 
sem ser ralos.

Tem alguma piada de 
cinema? 

G.D.: As pesso-
as às vezes acham 
que o humorista é 
piadista. Na verdade, 
eu sou péssimo em 
piada. Acho que não 
sei nenhuma piada 
de cor. O humor hoje 
em dia tem pouco a 
ver com com a ane-
dota, então contar 
piadas definitiva-
mente não é o meu 
forte.

Qual sua relação com o Estação?
G.D.: Eu fui muito no Esta-

ção, passei minha adolescência 
trancado no cinema. A primei-
ra vez que vi meu rosto numa 
tela grande foi no Estação, com 
Apenas o Fim, o primeiro filme 
que eu fiz. É como uma praça 
de gente que gosta de cinema, 
um lugar de encontro, uma sala 
de bate papo. Se for juntar o 
tempo que passei no Estação, 
passei alguns anos da minha 
vida lá dentro, rindo, chorando 
eventualmente, conversando, 
namorando e vivendo.

ENTREVISTA ::: Gregório Duvivier

independência

Sala 1 ::: independência & arte

Quem anda pela Cobal do Humaitá hoje talvez não saiba que está caminhando 
por um profícuo celeiro da sétima arte carioca. TABu esteve no mercado para 
trilhar o recente encontro que se deu no local entre dois grandes nomes do cinema 
independente: o produtor Carlos Vinícius Borges e o cineasta Luiz Rosemberg 
Filho, mais conhecidos por seus apelidos, Cavi e Rô. 

divulgação

Por MARIA DE ANDRADE& aRTe

©
 Cícero Rodrigues
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Habitué do café Torta & Cia., Rô é uma da-
quelas figuras a que se  reconhece de lon-

ge por seus bigodes fartos e corpo peculiar, marca-
do por problemas de coluna. É ali, à mesma mesa de 
canto da varanda, que um dos mais cults dos cine-
astas brasileiros pode ser visto, observando o vai-
-e-vem dos passantes, sempre em boa companhia. 
Conhecido por um discurso acentuadamente crítico 
à sociedade moderna e à política cultural nacional, 
e autor de uma linguagem igualmente impactante, 
libertária e experimental, os diversos longas-me-
tragens realizados por Rosemberg nos anos 1970 e 
1980 (Crônica de um Industrial, de 1978, e O Santo 
e a Vedete, de 1982, são alguns deles) se tornaram 
uma obra mítica por suas raríssimas oportunidades 
de exibição, mesmo no circuito alternativo.

Após a recente onda de resgate do Cinema 
Marginal, capitaneada em grande medida pela di-
fusão da obra de Rogério Sganzerla, a redescober-
ta do nome de Luiz Rosemberg (influenciado pelo 
movimento marginal apesar de não se enquadrar 
exatamente nele), tem sido comemorada numa 
saudável volta às telas em parceria com a produto-
ra de Cavi, com o lançamento do longa-metragem 
Dois Casamentos.

Dono da Cavídeo – a discreta vídeolocado-
ra da Cobal que se tornou uma marca sinônimo 
de sangue novo do cinema carioca –, Cavi conta 
que costumava saudar o cineasta diariamente no 
caminho pra locadora, até que um dia resolveu se 
aproximar e se oferecer para produzir seu próximo 
filme. “A única condição era a de que fosse um ro-
teiro de baixo orçamento, que se filmasse em ape-
nas 2 semanas”, lembra Rosemberg, que estava há 
cerca de duas décadas sem lançar filmes novos. O 
resultado foi além do esperado: Rosemberg não só 
escreveu e realizou Dois Casamentos, um filme de 
apenas duas atrizes e uma única locação, como viu 
Cavi envolver-se num movimento maior de difusão 
de sua obra, ganhando mostra retrospectiva no 
Centro Cultural da Caixa – incluindo a exibição da 

recente produção do diretor, cada vez mais experi-
mental – acompanhada do lançamento dos seus 
filmes em DVDs.

Sem nunca imaginar que fosse se tornar pro-
dutor, e muito menos realizador de cinema, Cavi, 
que era antes um judoca profissional, sempre teve 
atitude, e lembra que começou movido por seu 
espírito empreendedor. Com uma loja de sua fa-
mília à disposição na Cobal, o lutador aproveitava 
as viagens que fazia a campeonatos para comprar 
filmes que só se encontrava lá fora. De início (a 
locadora abriu em 1997), eram os títulos de ar-
tes marciais, seu gênero preferido, que aos pou-
cos aportava para as prateleiras – as coleções 
completas de Bruce Lee, Jackie Chan e Sylvester 
Stallone foram algumas das primeiras aquisições. 
Mas o público da Cobal queria outra coisa, “papa 
fina” que até então ele desconhecia: Ingmar Berg-
man, Jean Cocteau, François Truffaut, Pedro Al-
modóvar, entre outros. “Eu anotava tudo o que me 
pediam e que eu não tinha, aí na viagem seguinte 
trazia o box da obra completa daquele diretor”, 
conta Cavi. Além de reunir um acervo invejável, 
desse modo ele se tornou um autodidata cheio 
de boas referências, e o gosto por filmes de luta 
foi substituído por uma declarada predileção pela 

Nouvelle Vague, começando em François Truffaut 
e evoluindo para Jean Luc Godard.

A paixão pela Nouvelle Vague é assumida 
agora como o motivo da mais nova produção de 
Cavi, Um Filme Francês, longa-metragem de fic-
ção de sua própria autoria. O filme narra a história 
de um triângulo amoroso – referência ao clássico 
Jules et Jim, de Truffaut –, e foi feito da mesma 
maneira que os vários títulos que já tem em seu 
currículo: baixíssimo orçamento compensado pela 
prática da colaboração.

 Se hoje Cavi é literalmente professor em ma-
téria de produção de baixo orçamento, e está fina-
lizando e lançando 12 longas-metragens simulta-
neamente – entre eles o documentário Cidade de 
Deus, 10 Anos Depois que promete lançamento em 
grande estilo –, isso só é possível graças à rede de 
amigos que formou ao longo dos últimos 20 anos. 
De lá pra cá, Cavi fez muitas parcerias, dando apoio 
a cineclubistas e cooperativas de produção, que 
são hoje os colaboradores chave do grande coleti-
vo que faz o sucesso de seu negócio.

“Como forma de vida, o set de 
filmagem se mostrou obviamente 
mais atraente que passar o tempo 

detrás de um balcão.”

Como forma de vida, o set de filmagem se mos-
trou obviamente mais atraente que passar o tempo 
detrás de um balcão, e como negócio, a produção de 
filmes se mostrou mais rentável que a locação de DVDs, 
hoje em desuso. Assim, atualmente a locadora é man-
tida como fundo perdido, apenas por seu valor cultural, 
e aos poucos o braço “produtora” da Cavídeo ganha 
respeito no mercado. Hoje ocupando parte do segundo 
andar de uma bela casa da rua Mário de Andrade, no 
Largo dos Leões, a produtora tem participação em nada 

menos que uma centena de curtas-metragens, além da 
impressionante marca de 36 longas no portfólio.

Mas se os números podem impressionar, o 
total ecletismo e o desnível entre as produções tem 
feito Cavi pensar, de uns tempos para cá, em pas-
sar a ser mais seletivo. Talvez a própria opção por 
cineastas mais maduros que se delineia desde o 
convite a Rosemberg já seja um indício dessa bus-
ca por maior apuro em suas escolhas.

No caso da escolha por Rosemberg, a liberdade 
que Cavi oferece em sua forma de produção funcionou 
como condição sine qua non para que a parceria te-
nha dado certo. Para Rosemberg “a arte tem o dever de 
subverter a linguagem em qualquer discurso”, e obvia-
mente essa poética da transgressão só é possível fora 
do sistema oficial de produção. Despreocupado dos 
resultados comerciais, Cavi abriu espaço para Rosem-
berg escrever um roteiro de desconstrução dos valores 
arraigados, o que dificilmente passaria no crivo de um 
gerente de marketing. No filme, duas mulheres falam 
ininterruptamente sobre o fracasso da instituição do 
casamento e terminam numa relação lésbica de amor.

A independência dos modos de financiamento 
tradicionais mostra que é possível entender o lema 
da democratização da cultura não só na chave da 
“voz a novos atores sociais”, mas enquanto valori-
zação de todos os atores do cinema, inclusive os 
cineastas de vanguarda, como Rosemberg poderia 
ser classificado.

A combinação desses dois espíritos indepen-
dentes continua dando caldo. Entre uma passada 
na locadora e um café no Torta & Cia., Cavi e Rô 
passaram a almoçar juntos no Espírito Do Chope, 
onde vêm alimentando as ideias do próximo longa 
que a dupla está botando no forno, além da adap-
tação de Dois Casamentos para o teatro, inédita 
investida de Rosemberg nos palcos. 

Maria de Andrade é editora e roteirista.

©
 Cícero Rodrigues

Cavi e Luiz Rosemberg Filho na Cavídeo
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“Se você tiver belas locações e mulheres bonitas e  
quiser iluminá-las corretamente, filme em película.  
A imagem digital não alcançou o patamar de beleza  
da fotografia clássica do passado”. - Brian De Palma

aRTiGo ::: Mete a faca sem dó

por RODRIGO FONSECA

MeTe a FaCa 
SeM Dó

Cena de Vestida para Matar

ximo do nariz de batata doce, 
numa sessão, a de O Passado, 
drama do iraniano Asghar Fa-
rhadi, ambientado em Paris, ao 
ver Bérénice Bejo se bater com o 
ex-marido do Oriente Médio em 
nome do amor bagaceiro pelo 
namorado árabe. Ali, frente à dor 
de um amálgama de culturas, o 
filho de cirurgião que estudou 
Física nos anos 1960, enquanto 
rodava seus curtas-metragens 
(Icarus é o primeiro dos sete que 
filmou), emocionou-se frente à 
potência de um roteiro capaz de 
usar a palavra como catalisador 
de tragédias domésticas. Ali, De 
Palma conjugou-se no pretérito 
perfeito da tradição cinemato-
gráfica. É lá que ele vive, entre 
reprises de Greta Garbo e caça a 
relíquias de seu ídolo, Frank Bor-
zage, diretor de Adeus às Armas 
(1932) e Sétimo Céu (1927).

Existe uma lenda em Nova 
York segundo a qual De Palma é 
portador de uma espécie (con-
sentida) de autismo poético: é 
impossível falar com ele sobre 
qualquer assunto que não sejam 

filmes. Talvez um papo sobre 
movimentos de câmeras e len-
tes seja a única exceção. Fora 
isso, o diretor, nascido a 11 de 
setembro de 1940, em Newark, 
Nova Jersey, fecha-se e abaixa 
o já citado boné, voltando-se 
pra dentro de si, onde preserva 
um catálogo de referências pelo 
qual ele, numa classificação in-
justa, foi tachado de copiador 
muitas vezes.

Nos longas experimentais 
de seu início de carreira, com 
caráter sociológico inflamado, 
expresso em exercícios como 
Quem Anda Cantando nossas 
Mulheres (1968) ou Olá, Mamãe 
(1970), ele conseguiu ser cha-
mado de xerox de Godard. De-
pois, com o sucesso de Irmãs 
Diabólicas (1973), ele virou o 
xerocador de Hitchcock, consa-
grando-se no terror com Carrie, 
a Estranha (1976). Em 1981, ao 
fazer Um tiro na noite, com um 
jovem John Travolta, assumiu 
Blow-up – Depois daquele Beijo 
(1966), de Michelangelo Anto-
nioni, como objeto de inspiração 
e molde, de forma a homenagear 
o cronista da incomunicabilida-
de. Mas, nem assim foi perdoado: 
“Roubo, mesmo quando anun-
ciado, é roubo”, datilografaram 
seus antipatizantes na crítica da 
época. O mesmo se deu quando 
ele homenageou O Encouraça-
do Potemkin (1925) refazendo a 
tensão na escadaria de Odessa 
na estação de trem da Chicago 
de Os Intocáveis (1987). Até da 
profanação do espólio audiovi-
sual de Stanley Kubrick ele foi 
acusado, ao se arriscar num voo 
sci-fi com Missão: Marte (2000), 
dos estúdios Disney.       

Artigo ::: Mete a faca sem dó

Roteiro de memória:
Interior Dia 

Palais des Festivals, 
Cannes, 2013

 

Refugiado no calor de um 
casaco cáqui de lona, 

usando um bonezinho desbo-
tado para cobrir a careca e dis-
farçar o olhar, sempre voltado 
para o chão como quem conta 
passos, Brian Russell De Palma 
se movia à sombra invisível da 
timidez, por entre as fileiras do 
Palácio dos Festivais de Cannes, 
em meio à disputa pela Palma 
de Ouro. Não tinha longas-me-
tragens em exibição, nem estava 
competindo e, tampouco, bus-
cava participar de rodadas de 
negócio para financiar um dra-
ma esportivo com Al Pacino que 
acabou engavetado. O diretor de 
Vestida para Matar (1980) esta-
va na Croisette apenas para se 
divertir. “I’m just watching films”, 
dizia, na lata, aos que o interpe-
lavam à cata de uma entrevis-
ta ou de um autógrafo. Era na 
condição de cinéfilo que o mais 
hitchcockiano dos artesãos do 
suspense batia seu ponto em 
Cannes, comportando-se, por 
vezes, de modo rude. 

Largou a sessão de Only 
God Forgives, de Nicolas Win-
ding Refn, com apenas 30 e pou-
cos minutos, ao ver Ryan Gos-
ling quebrar um copo de uísque 
na cara de um tailandês. Tam-
bém reagiu com certa impaci-
ência à sua viagem a Nebraska 
de carona no preto & branco de 
Alexander Payne. Só parecia em 
estágio de entusiasmo, a ponto 
de deixar uma lagriminha es-
correr pela barba hirsuta, pró-

“Existe uma lenda em 
Nova York segundo 

a qual De Palma 
é portador de uma 

espécie (consentida) 
de autismo poético: é 
impossível falar com 

ele sobre qualquer 
assunto que não sejam 

filmes.”
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pela caretice da Família 
seja no chumbo quente 
do Estado. Dali pra fren-
te, a filmografia do Tio 
Sam tomou uma curva 
à esquerda, imbuindo-se 
do espírito cinemano-
vista – aquele que pariu 
Truffaut, embalou Ber-
tolucci, ninou Polanski, 
pôs Glauber para arrotar 
– para tirar cascas das 
feridas nas veias abertas 
da América profunda. 

Àquele momento, 
uma trupe formada por 
Francis Ford Coppola (O 
Poderoso Chefão), Mar-
tin Scorsese (Taxi Driver), 
Peter Bogdanovich (A 
Última Sessão de Cine-
ma), Bob Rafelson (Cada 

um Vive como Quer), Bob Fosse 
(Cabaret), Jerry Schatzberg (O 
Espantalho), Hal Ashby (Mui-
to Além do Jardim), Elaine May 
(O Rapaz que Partia Corações), 
George Lucas (Star Wars) e um 
certo Steven (o do Tubarão), ao 
lado do documentarista Peter 
Davis (Corações e Mentes) e dos 
ficionistas mais velhos Robert 
Altman (M.A.S.H.), Sidney Lumet 
(Sérpico), Sydney Pollack (A Noi-
te dos Desesperados) e (por que 
não?) Woody Allen (Noivo Neu-
rótico, Noiva Nervosa), trouxe 
para o primeiro plano da tela as 
varizes éticas que impediam a 
oxigenação do sangue america-
no. Eles eram os chamados Easy 
Riders, em referência ao filme 
homônimo de Dennis Hopper, 
lançado em 1969 e tido como a 
carta de intenções de uma nova 
poética fílmica desesperada pe-
las chagas de sua pátria. Essas 

chagas eram, em geral, políticas 
e sociais - com destaque para 
a exclusão dos pobres e o dos 
imigrantes e o massacre dos 
ragazzi fãs de Beatles e Rolling 
Stones mortos no Vietnã. Mas 
também havia as chagas da 
própria imagem, ou seja, a im-
potência que o próprio cinema 
teve de deflagrar uma revolução 
a partir de sua habilidade de (re)
interpretar o mundo ao colocar 
sua memória em movimento. É 
aí que De Palma entra – e com 
força total. 

Seus primeiros longas 
eram tratados da contracultura, 
a pregar, sobretudo, um revisio-
nismo dos afetos e do trato com 
o sexo. Robert De Niro foi seu 
pastor, pregando o clero revolu-
cionário do desejo livre, da saca-
nagem institucionalizada. Mas a 
opção de trabalhar na chave do 
gênero, a começar pela trilha do 
suspense, com Margot Kidder 
em Irmãs Diabólicas, foi a ten-
tação que fez De Palma morder 
a maçã da indústria, infectando-
-se e infectando-a, como Eva e 
Serpente num Eros só: o Eros 
do cineasta disposto a fazer a 
arqueologia da mentira e não 
da verdade, como pretenderam 
seus pares do verão easy rider. 
Enquanto Coppola, Scorsese e 
cia usaram fontes cinemato-
gráficas do passado (sobretudo 
Orson Welles, Howard Hawks e 
William Wyler) como bússolas 
para guiá-los para uma carto-
grafia de uma nova realidade, 
De Palma optou pelo simulacro. 
Preferiu ficar na ilusão para en-
tender (e para nos denunciar) o 
quanto imagens da tela grande 
passaram a ter mais realismo do 

    
Mas o que ninguém indaga, 

ao avaliar a obra desse bom la-
drão, desse São Dimas do thril-
ler, é o saldo estético de sua 
pilhagem. Que legado De Palma 
deixou ao cinema? A melhor res-
posta talvez exija um balanço 
geracional do tempo no qual ele 
se formou. Entonces... Houve 
uma vez um verão, o de 1967, no 
qual o cinema americano enga-
jou-se numa bossa nova para 
seus padrões, diante de dois 
filmes Bonnie & Clyde - Uma ra-
jada de balas, de Arthur Penn, e 
A primeira noite de um homem, 
de Mike Nichols. Em ambos, dois 
diretores com experiências em 
outras mídias (o primeiro da TV, 
o segundo do teatro) contextua-
lizaram a juventude dos EUA sob 
uma ótica alarmista de percep-
ção do cerceamento moral e da 
violência das instituições, seja 
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Cena de Scarface
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década anterior, De Palma foi o 
que melhor galgou degraus na 
escalada dos milhões nas bilhe-
terias. Como? Refazendo (como 
caricatura) um seriado dos anos 
1960, que, em si, já caricaturava 
a era dos gângsters de Al Capo-
ne: Os Intocáveis. Se era séria, 
tinha DNA de televisão: o simu-
lacro máximo de tudo. O mesmo 
vale para seu Missão Impossível 
(1996). Em ambos, ele trabalhou 
com sobras de um mundo in-
ventado pela telinha a partir de 
lições lecionadas pelo cinema. 
Era a mentira da mentira, a raspa 
do resto. E nesse MMC do real, 
De Palma nos deu cenas me-
moráveis, beijos de elevar tesão, 
tiros de furar a parede do nosso 
imaginário, mas nos deixou li-
vres para olhar e duvidar, criando 
algo mais do que bons filmes... 
criando uma poética, própria, 
sensual, política... e eterna.

que a realidade em si. 

Ele sacou logo, por exem-
plo, que o Oeste americano é 
menos importante como terri-
tório geográfico e mais impor-
tante como território simbólico, 
ou seja: aquilo que os westerns 
mostram, com seus caubóis 
de mentira, ganhou um status 
de postulado maior do que o 
dos livros de História. O perigo 
disso: frente à perda do status 
material da realidade, a vio-
lência das ruas, cada vez mais 
sangrenta nos cocainômanos 
anos 1970, só seria entendida 
por aquilo que o cinema mos-
trasse dela. Por isso, De Palma 
derramou sangue. Litros dele. 
Filme a filme, como num alerta. 
Por isso, seu Scarface, apoiado 
num período de crise pessoal 
(e adicção ao alcoolismo) de Al 
Pacino, é mais selvagem que o 
Scarface filmado por Hawks em 
1931. Por isso, o sexo de Du-
blê de Corpo (1984) – filmado 
com técnicos da industria por-
nô – tem orgasmos alternados 
com ataques de furadeiras. Por 
isso, seu ensaio sobre psiques 
fraturadas, o subestimado Sín-

drome de Caim (1992), leva a 
castração às raias de um bis-
turi afiado. Porque ao se em-
briagar da imagem (e assumir 
seu autismo), De Palma per-
cebeu o quanto somos depen-
dentes dela. E o único antídoto 
para driblar o veneno da ilusão 
é o exagero da mesma, que nos 
distancia, que nos faz pensar. 

 
Por isso, nos anos 1980, a 

Era do Ploc (da imagem publi-
citária, do aneurisma chamado 
videoclipe), quando Scorsese, 
Coppola e Woody Allen vive-
ram dias de ressaca, em filmes 
menos bem-sucedidos que na 

Rodrigo Fonseca é jornalista, crítico, autor 

de Como era triste a Chinesa de Godard.

Cena de Carrie, a Estranha

Cena de Os Intocáveis
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aRTiGo ::: há infância em Godard 

Godard
“Ao olhar para o cinema como suporte para a investigação do desconhecido, 
Godard aproxima cada vez mais o seu olhar da perspectiva infantil de espanto 
com o mundo como se ele fosse completamente novo.”

dade se dá através da imitação do próprio objeto, 
que, ao tomá-lo para si, incorporá-lo ao seu mun-
do, a criança faz surgir uma ressignificação única e 
particular, repleta de sensibilidade. Nesta brincadei-
ra de “faz de conta que”, ela descobre o mundo en-
quanto o cria, e, quanto mais profundo mergulha em 
suas expectativas, mais ela nos revela uma verdade 
– possivelmente provisória – do concreto em que se 
encontra. Por volta de 1930, Walter Benjamin esta-
beleceu o conceito de “semelhança extrassensível”, 
o que significa, em outras palavras, no caso infantil, 
dizer que: ao subverter a ordem estabelecida, a ima-
ginação da criança está sempre pronta para mos-
trar outras possibilidades de apreensão das coisas. 

divulgação

Em um mundo fragmentado em telas de 
inúmeros tamanhos, onde tudo é retangu-

lar, instantâneo e pouco profundo, a necessidade 
de compreensão e concentração é a chave para 
a ressignificação do nosso lugar diante do outro. 
Assim, a linguagem é ao mesmo tempo carrasca 
e salvadora das nossas vontades. Felizes são as 
crianças que atravessam os códigos que brotam 
todos os dias diante de nossos olhos e, nessas 
passagens, continuam seguindo em frente. 

É inerente ao universo das crianças a capaci-
dade de criar outros sentidos para objetos que pos-
suem significados precisos. Não raro, essa capaci-

Por LETíCIA PIRES
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Desse modo, é no mundo exterior à sua volta que a 
criança alimenta sua imaginação e, por isso, ainda 
que fantasiosas, suas histórias não deixam de ser 
parte de uma realidade plausível. 

Parece que, de algum modo, o novo filme de Je-
an-Luc Godard, retoma este conceito benjaminiano 
e nos força a voltar à capacidade infantil de enxergar 
o mundo. Adeus à Linguagem é um filme difícil de 
descrever. Apesar de trazer elementos já presentes 
na trajetória do cineasta francês – como uma mon-
tagem criativa ou mesmo uma narrativa única que 
se utiliza de frases que aparecem e reaparecem de 
forma enigmática e, por vezes sem nexo – é no 3D, 
este código linguístico em ascensão, que o cinema 
de Godard se refaz em busca da sua essência. Aos 
83 anos, entregue ao digital e atuando como se ain-
da fosse um menino caçando borboletas, o cineasta 
amplia a condição técnica da linguagem tridimen-
sional em elemento artístico. Nesse novo lugar, Go-
dard apropria-se dos efeitos e os projeta como um 
sistema de códigos no qual o espectador precisa, 
de antemão, estar com seus sentidos abertos para 
os inúmeros questionamentos que surgem nas se-
quências imagéticas. Entre todas, a mais pertinente 
delas interroga “o que diferencia ideias de metáfo-
ras?”. Esse sopro traz de volta para o audiovisual a 
sua verdadeira vocação, que é se reinventar a cada 
nova projeção. Seguindo essas trilhas, ouso dizer 
que o cineasta é uma criança que, generosamente, 
deixa-nos enxergar o mundo pela sua lente lúdica, 
inquieta e, por que não, perturbadora. 

Se a infância é uma disposição e uma sensibi-
lidade frente à experiência, estar dentro ou fora dela 
não está necessariamente vinculado ao número de 
anos que cada um de nós tem. Escrevem a infân-
cia, mas é como se também escrevessem algo de 
cinema, permitindo-se a constante recriação de lin-
guagem, atestando a importância de ser inventada 
a cada novo instante para discorrer adequadamente 

sobre filmes. De mesma forma, é desnecessário di-
zer que a “imaginação infantil” e a “imaginação ci-
nematográfica” têm muito em comum – mais ainda: 
têm muito uma da outra dentro de si mesma. 

Pensar o audiovisual por este ponto de vista 
multiplica as possibilidades de experiência, o devir, 
o acontecimento, o que ainda não foi. Desta pers-
pectiva, devir não é imitar, assimilar-se, voltar-se 
ou torna-se outra coisa num tempo sucessivo. 
Devir-criança não é voltar a ser criança, infantili-
zar-se, tampouco retroceder à própria infância cro-
nológica. Devir é encontrar-se com certa intensi-
dade, um situar-se de modo intenso no mundo, um 
sair sempre de “seu” lugar e situar-se em outros 
lugares, desconhecidos, inusitados e inesperados. 
É algo sem passado, presente ou futuro; algo sem 
temporalidade cronológica, mas com geografia, in-
tensidade e direção próprias. No olhar de Deleuze, 
é uma infância que não é a minha e nem a sua, nem 
a de ninguém. Um devir é algo “sempre contempo-
râneo”, em movimento, um mundo que se explora 
ao mesmo tempo em que se renova. 

Adeus a Linguagem é devir. É Godard.  
É cinema.

“O cineasta é uma criança 
que, generosamente, deixa-nos 

enxergar o mundo pela sua lente 
lúdica, inquieta e, por que não, 

perturbadora.”

Letícia Pires é formada em cinema pela PUC- Rio e mestranda 

do curso de Literatura, Cultura e Contemporaneidade da mesma 

instituição. É autora do livro Clarice Vê Estrelas e coordenadora 

do Fórum Pensar a Infância.
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TeMPo De oJa

Entrevista por MARIA DE ANDRADE 
e ADÉLIA JEVEAUx

Texto por ADÉLIA JEVEAUx

Foto de JOEL PIZZINI
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Olga Palinkas adotou o 
nome “Oja Kodar” (pro-

nuncia-se “Ó-yah”), composto 
pela união de um apelido dado por 
sua irmã mais nova, que quando 
criança não conseguia pronunciar 
“Olga”, com a expressão croata 
“ko-dar”, que significa “como um 
presente”, por sugestão de seu 
falecido companheiro, o cineasta 
Orson Welles. Nascida em berço 
mais que modesto, na Croácia de 
1941, Oja é filha de uma profes-
sora e pintora amadora com um 
arquiteto de interiores e constru-
tor de móveis. Seu pai chegou a 
projetar uma cama matrimonial 
para o então rei da Iugoslávia, e o 
monarca ficou tão satisfeito com 
o resultado que permitiu que o ar-
quiteto reproduzisse a cama para 

si próprio. Ela relembra que “dor-
míamos com fome, mas dormía-
mos numa cama de rei”.    

 Em sua visita ao Rio, Oja fez 
truques de mágica que aprendeu 
com Welles para a plateia pre-
sente à exibição de Verdades e 
Mentiras, no Estação NET Bota-
fogo. Ela conta que Orson acha-
va difícil apresentar mágica para 
plateias femininas, pois, dizia 
ele, “os homens até se deixam 
enganar; as mulheres, jamais”. 

Atraída pelas artes desde 
muito cedo, Oja cultivou o dese-
jo por um meio de vida criativo 
que lhe permitisse ser chefe de si 
mesma. Aventurou-se como atriz, 
o que considerava uma via mais 
imediata de entrada no mundo 
artístico. No entanto, passou a te-

mer o momento em que a idade a 
sentenciaria a ficar diante do tele-
fone, aguardando sem esperança 
por ofertas de papéis. Oja, então, 
estudou na Academia de Belas 
Artes de Zagreb e posteriormente 
se especializou em escultura na 
Escola de Belas Artes de Paris. 

Sua primeira exposição foi 
realizada sob um pseudônimo 
masculino, e sobre a decisão 
estratégica de esconder que era 
mulher, ela é categórica: “Claro, 
para homens é muito mais fácil”. 
Oja descreve uma outra situação, 
em que houve interesse por par-
te de uma galeria de investir em 
suas obras. Ela foi questionada 
sobre possíveis planos de casar 
e ter filhos, e consequentemente 
abandonar a carreira, perdendo 
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valor de mercado. “É esperado 
que as mulheres sacrifiquem 
sua arte em prol do casamento 
e dos filhos, enquanto para os 
homens isso sequer é cogitado.”

“É esperado que as 
mulheres sacrifiquem 
sua arte em prol do 

casamento e dos filhos, 
enquanto para os homens 
isso sequer é cogitado.”

Em sua trajetória, Oja se 
tornou uma artista múltipla, tra-
balhando como atriz, escritora, 
diretora e escultora. Dirigiu um 
documentário sobre Orson Wel-
les, intitulado The One Man Band, 
em que dá diversos insights so-
bre a vida colaborativa do casal. 
Dentre as frentes em que se lan-
çou, ela fala de uma realização 
pessoal que se dá entre a escrita 
e a escultura, e considera a pri-
meira “bem mais difícil” do que 
a última: “A escultura lida com 
uma coisa palpável, seja madei-
ra, argila, ou o que for. A folha em 
branco é o verdadeiro desafio.”

A relação de Oja com a es-
cultura é intensa. Suas peças 
voluptuosas e dinâmicas canali-
zam uma expressão de seu ero-
tismo, em formas abstratas mas 
antropomórficas, com uma fe-
minilidade imponente. Inspirada 
por artistas como Henry Moore 
e Auguste Rodin, ela identifica 
uma necessidade de expressão 
que encontra sua vazão primor-
dial na escultura. “Definir a es-
cultura é como definir o amor, ou 
a arte em geral. É uma canaliza-
ção de uma força erótica que co-
loco no meu trabalho. Mas uma 

coisa que me assusta, e deveria 
assustar qualquer verdadeiro 
artista, é o apaixonamento pelo 
próprio trabalho. É imperativo 
não se repetir.” 

Em paralelo ao seu traba-
lho autoral, Oja tem o projeto 
de fazer esculturas de Orson 
Welles para ficarem expostas 
em lugares icônicos do mundo 
onde ele filmou. Atualmente se 
vê às voltas com o desafio de 
esculpir a versão de Dom Qui-
xote de Orson, filme que jamais 
foi concluído.

A inevitável menção a Or-
son em diversos momentos é 
tida como uma presença que 
Oja valoriza, à qual se apega. A 
emoção é marcante quando fala 
dele, e, com uma candura como-
vente, ela por vezes tem os olhos 
marejados pela lembrança do 
companheiro, e sua voz treme.

Além do carinho inabalado 
por Orson, Oja demonstra pro-
funda gratidão por toda a tro-
ca criativa que se deu entre os 
dois e influenciou sua formação 
como artista.

Quando perguntada sobre o 
que ele teria aprendido com ela, Oja 
fala, com um misto de modéstia e 
convicção, de uma maior compre-
ensão e valorização da mulher. Um 
insight sobre um universo e uma 
forma de estar no mundo que ele 
desconhecia, e não teria acesso 
não fosse por ela.

Dona de uma beleza intimi-
dadora, Oja enfrentou uma série 
de dilemas e dificuldades para ser 
levada a sério como artista num 
mundo marcado pelo machismo. 
Por mais que sua aparência te-
nha lhe rendido trabalhos como 
modelo e atriz que viabilizaram 
os estudos, Oja afirma com sa-

bedoria que “a beleza é um fardo 
terrível para uma mulher”.

“A beleza é um 
fardo terrível para 

uma mulher”.
       Ao refletir sobre as pos-

sibilidades que a mulher encon-
tra hoje no meio artístico, Oja é 
otimista. Segundo ela, o cenário 
é finalmente muito diferente da-
quele em que iniciou a própria 
carreira, e pensa na mulher ar-
tista hoje como uma figura mais 
promissora e com mais oportuni-
dades de chegar aonde quer, por 
mais que ainda não esteja devi-
damente equiparada ao homem. 

O fato mais divulgado sobre 
Oja Kodar é seu status de viúva 
de Orson Welles, a mulher com 
quem ele viveu as últimas déca-
das de sua vida. No poema tradu-
zido livremente como A Aventura, 
ela lança um olhar sobre os he-
roísmos cotidianos de uma mu-
lher que aguardou bravamente 
o retorno do marido marinheiro, 
cuidando sozinha dos filhos.

Em tradução livre, um tre-
cho diz:

Um marinheiro retorna ao lar 
após uma longa viagem, e é rece-
bido com festa pela família. Orgu-
lhoso, ele fala de suas aventuras 
e percalços, e todos escutam com 
fascínio. Mas alguém sequer per-
gunta sobre a esposa? Quem se 
interessa pelas jornadas e naufrá-
gios que ela enfrentou? 

Seja pela palavra, pela for-
ma ou pelo olhar, Oja Kodar é 
uma mulher que se faz ouvir.

Adélia Jeveaux é roteirista e faz crítica 
independente.

Maria de Andrade é editora e roteirista.
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Por GIOVANNA DEALTRY
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Quando Patricia Arquette 
subiu ao palco, durante 

a premiação do Oscar este ano, e 
em seu discurso afirmou que “De 
uma vez por todas, é  nossa vez 
de termos igualdade salarial e di-
reitos iguais para todas as mu-
lheres na América”, a indústria 
cinematográfica hollywoodiana 
foi obrigada a confrontar uma 
verdade tecida silenciosamente 
há várias décadas. Grandes atri-

zes, com um vasto currículo, ga-
nham menos do que seus parcei-
ros, pela mera razão de serem 
mulheres. Hollywood não foge à 
regra ao reproduzir uma prática 
comum em, todas as esferas de 
trabalho onde existam mulheres 
trabalhando. Em média, mulheres 
ganham 30% a menos ocupando 
os mesmos cargos que um ho-
mem, no Brasil.

Em 2014, uma pesquisa 

desenvolvida pelo Center for the 
Study of Women in Television 
and Film da Universidade de 
São Diego mostrou que, nesse 
mesmo ano, o número de mu-
lheres protagonistas era de mí-
seros 12% dos filmes de maior 
bilheteria produzidos nos EUA. 
Além disso, 58% dos papéis fe-
mininos do universo fílmico es-
tudado são definidos por “con-
traste”, ou seja, elas são a mãe, 

O feminismo e as representações 
femininas nunca estiveram tão em debate 
quanto agora. Seja em Hollywood ou em 
cinematografias independentes, o lugar 
que a mulher ocupa na tela ou nos sets é 
um espaço de disputa ideológica acirrada, 
e as amazonas da sétima arte já estão 
armadas para essa batalha.

Lupita Nyoong no Oscar 2014, Salma Hayek 
como Frida Khalo, Patricia Arquette e Julia 

Dreyfuss em Last Fuckable Day, Meryl Streep e 
J.Lo no Oscar de 2015
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a esposa, a viúva, enquanto ho-
mens são definidos, majorita-
riamente, por seus papéis pro-
fissionais. Isso, obviamente, 
considerando que a maioria ab-
soluta desses papéis é dado a 
mulheres brancas, sendo ainda 
mais raras as mulheres negras 
em filmes ambientados na con-
temporaneidade. 

O que reivindicam essas 
mulheres, afinal? Além da equi-
paração salarial, melhores pa-
péis que escapem aos estereóti-
pos,  o fim da objetificação da 
mulher como forma de atrair pú-
blico, e, não menos importante, a 
presença maior de roteiristas, 
diretoras e produtoras. Trata-se 
de exigir não somente uma pre-
sença maior na tela – e aqui de-
veríamos igualmente refletir so-
bre na ausência de protagonistas 
negras em narrativas contempo-
râneas – mas também de profis-
sionais mulheres que saiam de 
posições subalternas nas equi-
pes de cinema, ou tradicional-
mente femininas, e passem a 
decidir quais histórias merecem 
ser contadas.

Os dados da pesquisa da 
Universidade de São Diego con-
firmam a recente declaração de 
Maggie Gyllenhall à revista The 
Wrap: “Tenho 37 anos e recente-
mente me disseram que eu era 
velha demais para interpretar o 
par romântico de um homem de 
55 anos.” A própria revista listou 
diversos filmes em que os casais 
reforçam esse estereótipo “ho-
mens experientes”, jamais ve-
lhos, e mulheres jovens e lindas. 

uM TeSTe De 
RePReSenTaTiViDaDe

Ao se deparar com a falta de 
representatividade das mulheres 
em filmes, a quadrinista america-
na Alison Bechdel e sua amiga 
Liz Wallace elaboraram uma re-
gra que detectaria a maneira que 
a  presença feminina era tratada 
na dramaturgia. Conhecido po-
pularmente como Teste de Bech-
del, e apresentado ao público 
pela primeira vez em 1985, a re-
gra consiste em fazer três per-
guntas sobre o que se vê na tela: 

1 - Existem duas mulheres 
com nomes? 

2 - Elas conversam entre si? 
3 - Sobre alguma coisa que 

não seja um homem? 
Grandes clássicos do cine-

ma não passam no teste. Pes-
quisas recentes mostram que 
filmes que seriam aprovados no 
teste de Bechdel possuem orça-
mentos menores, mas arrecada-
ção e desempenho em premia-
ções equivalentes ou melhores 
do que os filmes que falham em 
representatividade feminina.

Com a popularização, o tes-
te deixou um importante legado, 
ganhando versões que mapeiam 
a presença de outras minorias 
como gays e transexuais.

Para saber mais sobre 

Alison Bechdel acesse:

dykestowatchoutfor.com.

Breves notas sobre 
mulheres e cinema

Em Sin City (2005), por exemplo, 
o então cinquentão Bruce Willis 
fazia par com Jessica Alba, na 
época com 25 anos. Dez anos 
depois, Bruce Willis continua es-
trelando filmes de ação.

Infelizmente, os dados na 
Europa não se mostram muito 
diferentes. Geneviève Sellier, au-
tora de La drôle de Guerre des 
sexes du cinema français, de-
fende que o cinema francês está 
em desajuste com o papel da 
mulher na sociedade. Enquanto 
as mulheres assumem diversos 
papéis concomitantes na socie-
dade, no cinema atual elas ainda 
estão proibidas de envelhecer, 
porém as rugas em um homem 
não o impedem de continuar 
sendo protagonista. “Daí a difi-
culdade das atrizes maduras en-
contrarem papéis para escolhe-
rem” – esclarece Sellier. Ser 
jovem, e, portanto, desejável, no 
cinema atual, parece ser a prin-
cipal “qualidade” de uma atriz. 

“No Brasil, segundo 
a pesquisadora Paula 
Alves, entre 2001 e 

2010 apenas 15,37% 
dos filmes foram 

dirigidos por mulheres. 
A presença maior de 
diretoras se encontra 

em documentários que, 
em geral, apresentam 

menores custos.” 
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tricia Arquette e Amy Schumer fi-
zeram um divertido vídeo batiza-
do de Last Fuckable Day. As 
atrizes discorrem sobre como é 
envelhecer em Hollywood de for-
ma cáustica e muito bem-humo-
rada. E a queridinha do momento, 
a modelo e atriz Cara Delivigne, 
criou polêmica ao criticar o se-
xismo nos filmes de super-he-
róis. Mas outras atrizes foram 
além. Veja abaixo algumas inicia-
tivas que estão instaurando a Re-
belião Feminista em Hollywood:

Geena Davis, a eterna Thel-
ma da película protofeminista 
Thelma & Louise, fundou o Gee-
na Davis Institude on Gender in 
Media, instituição que mapeia e 
pesquisa a participação das mu-
lheres na indústria do entreteni-
mento e faz ações afirmativas e 
educativas junto aos executivos 
dos estúdios como forma de 
combater estereótipos de gêne-
ro, promover a igualdade de con-
dições na indústria entre ho-

rem pelo direito ao voto na Ingla-
terra, tem em seu elenco Meryl 
Streep, Helena Bonham Carter e 
Carey Mulligan, todas mulheres 
acima dos 30... Dirigidas por Sa-
rah Gravon, em sua primeira 
grande produção. 

Se é possível levar ao cinema 
personagens femininos complexos, 
por que então ao vermos a re-
presentação da mulher contem-

Podemos pensar em ver-
tentes presentes no cinema atual 
que ensaiam escapar a esse pa-
norama claustrofóbico. Nas últi-
mas décadas, vemos, ainda timi-
damente, despontar uma série de 
filmes de cunho documental, ci-
nebiografias ou ficções históri-
cas que abordam a vida de mu-
lheres que romperam com os 
padrões da época ou vivenciaram 
períodos de lutas pela igualdade 
dos direitos civis.  O aguardado 
Suffragette, que aborda a trajetó-
ria das primeiras mulheres a luta-

a ReBeliÃo FeMiniSTa 
eM hollYWooD

Os últimos anos têm sido 
decisivos para a questão da 
igualdade de gênero dentro da 
indústria de Hollywood. Se antes 
a igualdade salarial, a ausência 
de mulheres em posições de li-
derança e de bons papéis para 
atrizes experientes eram assun-
tos tratados de forma sutil ou 
silenciados por explosões, tiro-
teios e perseguições de carros, 
agora as atrizes tomaram para si 
a responsabilidade de atrair os 
pesados holofotes da mídia para 
debater o gênero na indústria ci-
nematográfica.

Recentemente, diversas 
atrizes como Gwyneth Paltrow e 
Jennifer Garner se recusaram a 
responder perguntas sobre suas 
roupas no tapete vermelho. Já 
Tina Fey, Julia Louis-Dreyfus, Pa-

mens e mulheres e incentivar a 
criação de personagens positi-
vos e diversos nos produtos vol-
tados para meninas.

Ao celebrar 66 anos no mês 
de junho, Meryl Streep mandou 
cartas a todos os membros do 
Congresso americano pedindo 
para reeditar a famosa Emenda 
dos Direitos Iguais (ERA - Equal 
Rights Amendment) que norma-
tizaria a questão da desigualda-
de salarial entre homens e mu-
lheres nos EUA.

Os atrasos na produção de 
uma cinebiografia sobre a juíza 
da Suprema Corte Ruth Bader 
Ginsburg foram atribuídos ao 
fato de que a estrela do filme, 
Natalie Portman, se recusou a 
continuar no projeto se não fos-
se escolhida uma diretora para 
comandar o set. A pressão pare-
ce ter funcionado. Marielle Hel-
ler, diretora de Diary of a Teena-
ger Girl e A Caçada, é a mais 
cotada para assumir o cargo.
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porânea nas telas quase sempre 
a câmera prefere o corpo ao rosto 
dessa mulher? E o rosto ao que 
essa mulher tem a dizer? Por que 
essa mulher contemporânea não 
pode ser vista envelhecendo? É 
claro que me refiro aqui, primordial-
mente, ao cinema americano que, 
sem dúvida, colabora na formação 
do imaginário sobre a mulher com 
elevadas doses de machismo. 

Jennifer Lawrence 
protagonista de Jogos Vorazes.

Por RENATA CORRêA

e no BRaSil…
O cinema brasileiro sempre teve a presença de mulheres fortes, que deixaram a sua marca e trans-

cenderam a tela para se tornarem ícones como Helena Ignez e Leila Diniz (ver matéria Leila Dean pág. 26), 
mas que ainda não estavam no controle criativo dos filmes dos quais participavam. 

Hoje o panorama mudou, e boa parte dos grandes filmes nacionais dos últimos anos foram não apenas 
estrelados, mas dirigidos por mulheres. A diretora paulistana Anna Muylaert arrebatou os festivais de Sundan-
ce e Berlim com Que Horas Ela Volta?. A jovem Caru Alvez de Souza ganhou o prêmio de melhor filme do Festi-
val do Rio com De Menor e o roteiro de Marília Hughes para o sensível Depois da Chuva foi premiado em Brasí-
lia. Já a aclamada curta-metragista Anita Rocha da Silveira se prepara para lançar pela Bananeira Filmes o seu 
primeiro longa, Mate-me Por Favor, que conta exclusivamente com protagonistas femininas.

Ao que parece, o futuro do cinema brasileiro aponta para uma saudável e necessária diversidade de 
representações.

A boa notícia é que novas ge-
rações de diretoras, roteiristas e 
atrizes estão se formando e cons-
tituindo espaços tendo a consci-
ência de que é preciso afirmar-se 
igualmente como mulher. Não se 
trata de fazer do cinema panfleto, 
mas compreender que o território 
narrativo do cinema também é um 
lugar de disputa narrativa. Quem 
tem o poder de narrar o “outro” 
nesse espaço? E esse olho da câ-
mera está refletindo quem? A mu-
lher ou o olhar de uma sociedade 
patriarcal sobre essa mulher? 

Encerro com um pequeno 
exemplo de como a subversão da 
mulher é necessária ao cinema.  
Réponse de femmes: notre corps, 
notre sex (1975), de Agnès Varda, é 
anunciado, logo na abertura,  como 
um cine-panfleto. No decorrer do 
curta, várias perguntas, como “o 
que é uma mulher?” ou “todas mu-
lheres querem ter filhos?”, vão sen-
do colocadas em um tom entre um 
didatismo paródico e um manifes-
to. Em determinado momento, 
uma das mulheres, em meio a tan-
tas de diferentes idades, afirma, 

olhando a câmera (olhando tam-
bém os homens, como fica claro, 
na sequência): “Eu sou uma, ok. 
Mas eu sou também todas as mu-
lheres.” E todas ao seu redor vi-
bram. Ser todas as mulheres sen-
do uma única mulher. Ou uma 
mulher única. Esse é o jogo trans-
gressor que está sendo levado ao 
cinema pelas mulheres. 

Giovanna Dealtry é professora de 

Literatura Brasileira na UERJ e é autora do 

livro No Fio da Navalha – Malandragem 

na Literatura e no Samba (2009).
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Caru Alves, Anita Rocha da Silveira, Ana Muylaert, Marília Hughes e Tata Amaral
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“Viver o mais 
intensamente, 
arriscar sempre. 
Se tivesse cem anos 
para viver, eu ainda 
não teria tempo 
para fazer tudo o 
que quero fazer.” 
- James Dean

“Viver intensamente é você chorar, rir, sofrer, 
participar das coisas, achar a verdade nas coisas que 
faz. Encontrar em cada gesto da vida o sentido exato 
para que acredite nele e o sinta intensamente.” 
- Leila Diniz

aRTiGo ::: leila Dean - Vivendo intensamente

James Byron Dean morreu 
aos 24 anos, em 1955, 

em um acidente automobilístico. 
Leila Roque Diniz também partiu 
jovem, aos 27 anos, de forma trá-
gica, em um desastre de avião, em 
1972. Duas estrelas em ascensão. 

Dois ídolos que tiveram finais tris-
tes sem ter a oportunidade de ex-
plorar ao máximo todo o sucesso 
que os aguardava. Ambos deixa-
ram suas marcas, são lembrados 
até hoje, seja pela forma de atua-
ção, pela ousadia, pela irreverên-

cia (no caso de Leila), pela juven-
tude. Tão dispares, mas também 
tão próximos.

Por incrível que pareça, 
tanto Leila Diniz quanto James 
Dean estão mais vivos do que 

Por BRENO LIRA GOMESleila Dean  
Vivendo intensamente

ARTIGO ::: Leila Dean - Vivendo Intensamente

nunca no imaginário das pesso-
as. Reunir os filmes em que eles 
atuaram, como é a proposta da 
mostra LEILA DEAN, é algo inu-
sitado, mas ao mesmo tempo 
coerente. O ator norte-america-
no é uma das celebridades mor-
tas que mais fatura pela venda 
do uso de seu nome e imagem. 
Tem até conta no Instagram (@
jamesdean), com mais de 25 mil 
seguidores. 

Dos três filmes que estrelou, 
Dean acompanhou somente o 
lançamento de um, Vidas Amar-
gas, de Elia Kazan. Mas foi com 
Juventude Transviada, de Nicho-
las Ray, que ele se tornou um íco-
ne não só nos Estados Unidos do 
pós-Segunda Guerra, mas no 
mundo. A consagração veio com 
seu belíssimo trabalho em Assim 
Caminha a Humanidade, de Ge-
orge Stevens, que lhe rendeu uma 
segunda indicação póstuma ao 
Oscar de Melhor Ator. A primeira 
foi justamente pelo filme de Ka-
zan. Com sua morte, Hollywood 
construiu um mito, que até hoje 
cativa fãs em todo o mundo. Ja-
mes Dean se tornou um símbolo, 
modelo de atuação a ser seguido, 
oriundo do Actors Studio, da 
mesma forma que outros astros 
da época: Marlon Brando e 
Montgomery Clift.

Já a nossa Leila Diniz era 
uma simpática professorinha de 
jardim de infância, tão sapeca 

em promover um estilo de vida. 
Fotos que até hoje surpreendem, 
cativam e são copiadas.

Cada um em seu tempo e 
espaço, tanto Leila quanto Dean, 
revolucionaram os costumes e a 
sociedade. A juventude passou a 
ser observada de outra forma 
depois dos filmes de James 
Dean. A mulher brasileira se 
transformou depois que o fura-
cão Leila Diniz mostrou que era 
possível ser diferente daquelas 
que a antecederam.

É possível que você que está 
lendo este artigo, nunca tenha as-
sistido a um filme do James Dean 
ou da Leila Diniz. Mas nem por 
isso, deixa de saber quem eles fo-
ram. E agora é a oportunidade de 
ver esse dois ícones juntos, se 
completando, se opondo, se res-
significando, como polos com-
plementares e antagônicos – lu-
nar e solar, yin e yang, homem e 
mulher, latinidade e anglopresen-
ça. A mostra Leila Dean que 
acontecerá em breve no Circuito 
Estação NET de Cinema, traz os 
seis filmes que transformaram o 
jovenzinho do interior de Indiana 
e a professorinha carioca em íco-
nes que transcendem o tempo. 
Fundamental para entender como 
nascem as estrelas.

quanto os seus alunos. Começou 
atuando no teatro, passando pelo 
infantil e pelas revistas de Carlos 
Machado. Logo chegou às nove-
las da Globo, Excelsior e Tupi. E 
por último ao cinema. Estrelou 14 
filmes, sendo Todas as Mulheres 
do Mundo, de Domingos Oliveira, 
seu maior êxito. Pela sua atuação 
como a jovem que faz o mulhe-
rengo personagem de Paulo José 
se desestruturar de paixão, Leila 
recebeu o prêmio de Melhor Atriz 
do Festival de Brasília, em 1966. 
Trabalhou com cineastas dos 
mais variados estilos: Nelson Pe-
reira dos Santos, Roberto Santos, 
Reginaldo Faria, Carlos Coimbra, 
Paulo César Saraceni e Luiz Car-
los Lacerda, o Bigode. Esse último, 
amigo de vida inteira.

O cinema é um instrumento 
poderoso na construção de ído-
los. Na tela grande, aqueles que 
são mitos realmente ficam para 
todo o sempre. E se tornam refe-
rência para tudo. Seja pela forma 
como levam suas vidas, se ves-
tem, opinam sobre o mundo e as 
pessoas. Com James Dean e Leila 
Diniz não foi diferente. Das telas 
do cinema logo migraram para as 
capas de revistas, manchetes de 
jornais,  passagens por progra-
mas de televisão. A imagem de 
ambos é registrada a todo instan-
te. Fotografias que produzem um 
impacto tão forte, não só por re-
gistrarem o seu dia a dia, mas 
também por serem responsáveis 

Breno Lira Gomes é 

jornalista, produtor cultural 

e pesquisador.
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DoSSiê

CineMa & ViaGeM

D
ivulgação

Cena de Terra Firme,

de Emanuel Crialese

despir a alma, baixar as máscaras, porque na sala 
escura não há julgamento alheio; estamos, segundo 
Roland Barthes, rendidos ao fascínio de um casulo 
cinematográfico. Não seria abusivo dizer que o ci-
nema é a forma mais democrática de se viajar.

 A ficção nos conduz a outras realidades, num 
infinito jogo de espelhos entre a identidade e a alteri-
dade. Para Barthes, é no feixe de luz do projetor que se 
dá o “jogo da sideração fílmica, da hipnose cinema-
tográfica: é preciso que eu esteja dentro da história, 
[num jogo de verossimilhança], mas preciso também 

“Era um homem que deve ter viajado por toda 
parte – pelo menos em espírito”

Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias

Uma das funções mais bonitas e primordiais 
do cinema é o convite à viagem. Embarca-

-se sem passaporte nem bagagem, a um custo bem 
modesto, numa “viagem imóvel” a qualquer parte do 
mundo, num transe de 90 minutos em que é possível 

ConViTe À ViaGeM
por ANA LUIZA BERABA

O Dossiê Cinema & Viagem sugere que o cinema abre uma porta que acessa dois lugares 
simultâneos: a interioridade e o mundo. Longe de serem universos opostos, eles se 
retroalimentam, se complementam, se confundem, na medida em que nos entregamos 
à experiência da viagem fílmica. Com textos que exploram diversas facetas do jogo 
identitário ao qual somos submetidos ao entrarmos em contato com a sala de cinema, o 
Dossiê é um lembrete que uma só vida pode ter várias encarnações.
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estar noutra parte, num imaginário ligeiramente des-
colado”. Encontramo-nos em personagens inseridos 
em contextos longínquos, em paisagens inéditas, em 
idiomas indecifráveis. Perdemo-nos perplexos ao ver 
nosso próprio absurdo refletido em criaturas distan-
tes. Reagimos com indignação frente a estranha-
mentos diversos. Somos múltiplos quando descobri-
mos quão grande pode ser o mundo e o homem. A 
ilusão de movimento do cinematógrafo tem o grande 
poder de nos transportar e de nos transformar.

 
E no entanto, tudo é estático. Pedaços ina-

nimados de celuloide enrolados em uma bobina 
guardada dentro de uma lata que se empilha com 
outras latas. Um projetor de ferro, pesado, não se 
move desde a inauguração da sala. As cadeiras, fi-
xas. A sala, um imóvel por definição. Os espectado-
res, sentados. O tempo, do ócio. A imobilidade não 
poderia ser maior, e no entanto, estamos falando 
da arte do movimento por excelência.

 
A chegada do trem à estação de La Ciotat, bal-

neário turístico no sul da França, inaugura o cinema 
com sabor de viagem. A viagem à lua foi criada em 
estúdio 67 anos antes de se tornar realidade para 
o deleite das fantasias itinerantes. Pouco a pouco, 
pessoas do mundo todo puderam conhecer, a um 
golpe de retina, Paris, Tóquio ou São Francisco sem 
necessidade de se locomover. Em 1922, Flaherty nos 
levou ao Ártico para conhecer Nanook, o Esquimó. 
Em 1931, embarcamos com ele e Murnau para a Po-
linésia Francesa, explorando Bora-Bora em Tabu. Até 
o Rio entrou no mapa, e quantos viajantes puderam 
desembarcar junto com Fred Astaire e Ginger Roger 
no Copacabana Palace de 1933, no clássico Flying 
down to Rio? Explorar o mundo está no DNA do cine-
ma, que funciona como uma espécie de dispositivo 
de portabilidade de viagens e aventuras.

 
Nos últimos anos, mais de 50 países estiveram ao 

alcance dos nossos olhos nas telas de cinema do Bra-
sil. A diversidade do cinema do mundo, ampliada pelas 
facilidades tecnológicas recentes, abre um vasto leque 
de leituras paisagísticas e culturais do planeta. Assim 
como os filmes de época nos levam a uma viagem no 

tempo, os filmes do mundo nos fazem viajar geografi-
camente por lugares que deixam rastro na nossa for-
mação e no nosso imaginário. Não é raro ouvir alguém 
dizer que ao desembarcar em Nova York pela primeira 
vez, teve a impressão de já conhecer a cidade, tama-
nha sua presença nas telas. O cinema funciona como 
uma janela para o planeta, um momento glorioso de 
abertura para o outro, para a diferença. Assistir a filmes 
de diferentes nacionalidades, linguagens, estéticas, rit-
mos, idiomas é portanto, um exercício de tolerância, na 
medida em que nos faz deixar nossa zona de conforto 
para entrar em sintonia com um “festival de afetos” ora 
familiar, ora desconhecido. Num mundo onde a segu-
rança parece valer mais que a liberdade, essas viagens 
imóveis podem adquirir novo sentido de exploração e 
aventura. Assim como na vida real, transitar por dife-
rentes territórios no cinema cria repertórios mais ricos, 
o que nos permite desviar nosso olhar narcísico para 
além de nosso próprio umbigo, deixando de lado a co-
modidade do lugar-comum, e receber o mundo em to-
dos os matizes de sua diversidade.

 De turista a viajante
 
É grande a quantidade de filmes lançados 

com nomes de cidades no título: qualquer coisa em 
Paris e uma torre Eiffel no cartaz é suficiente para 
levar gente ao cinema. Alguém em Nova York já nos 
desperta curiosidade, qualquer rua de Buenos Aires 
nos inspira, uma esquina qualquer de Pequim emo-

Cena de Flying down to Rio, de Thonton Freeland
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ciona. Bagdá, Bucarest, Tóquio, Havana, Anatólia. 
O público, essa entidade amorfa e indecifrável, 
muitas vezes se deixa seduzir pelos estereótipos 
mais óbvios, embarcando em cruzeiros cinemato-
gráficos em que permitem projetar-se numa volta 
ao mundo. A experiência imediata do lugar contri-
bui para o fenômeno do “turismo cinematográfico”.

 
Porém, no cinema, assim como nas estradas 

da vida, há sempre aqueles que evitam, ou não se li-
mitam, ao simples excursionismo, se descolando da 
imagem de mero “turista” e se vangloriando de sua 
alma de viajante. Verdadeiros cidadãos do mundo, 
que buscam não o status dos monumentos turísti-
cos, mas a autenticidade cultural de um povo. Pron-
tos para decolar, trazendo para perto de si o que lhe 
é distante, esses viajantes assumem uma postura de 
voyeur ao se incrustar sem maiores cerimônias nas 
intimidades alheias, papel delicioso e central do cine-
ma, e que se potencializa quando alcançamos histó-
rias, vidas, famílias, conflitos, festas, rituais, emoções 

que não nos pertencem, na arte de recortar o espaço 
e o tempo para que possamos domesticá-los.

 
É claro que esses perfis não são estanques 

e cristalizados. A graça está justamente na liber-
dade de poder viajar entre os mais variados tipos 
de cinema. Para isso, faz-se necessário o aces-
so. Ninguém gosta daquilo que não conhece, e para 

conhecer, é preciso ter contato.  Num universo em que 
apenas 4% das salas do Brasil oferecem regularmente 
a opção de se assistir a filmes do mundo (ver infográ-
fico pág. 32), é difícil falar em liberdade de escolha fora 
do universo de nicho de poucos privilegiados. Fomen-
tar a pluralidade é, paradoxalmente, um dos maiores 
desafios do  mundo hiperconectado em que vivemos.
 

Menos foco, mais flâneries
 

Curiosamente, o tráfego de informações no mun-
do pós-globalização tende a passar por um processo 
de afunilamento. No início, a internet se apresentava 
como um mergulho disperso na imensidão do cos-
mos, uma máquina que abria infinitas possibilidades 
de desdobramentos, que se apresentavam através de 
hiperlinks ou resultados mais ou menos aleatórios dos 
mecanismos de busca. O termo “navegação” traduzia 
o grande barato de se explorar águas remotas e des-
conhecidas de dentro de casa. A partir de agosto de 

2013, todos sentimos na pele que algo 
havia mudado, mas não sabíamos ao 
certo o quê. Sem aviso prévio, o mais 
poderoso motor de buscas do mundo, 
o Google, reformulou seu algoritmo de 
pesquisa criando o Hummingbird (bei-
ja-flor, em português, pela sua agilida-
de e precisão), uma ferramenta que se 
concentra no significado das palavras e 
no contexto em que a busca está sendo 
feita, decifrando a semântica da frase 
e até a coloquialidade das expressões. 
Isso inaugurou a “era do contexto” no 
universo da internet, em que o seu his-
tórico (localização, percursos frequen-
tes, interesses) será levado cada vez 

mais em conta na hora de oferecer resultados para 
consultas.  E quanto mais dados compartilhados você 
possui, mais “precisa” será sua busca. Assim, locais 
próximos a você aparecerão antes dos mais distan-
tes, da mesma forma que os motores insistirão na 
sugestão de temáticas semelhantes às já buscadas, 
na Amazon, por exemplo, como  se você estivesse 
eternamente fadado a um único e repetitivo interesse: 

Cena de Gabbeh, de Mohsen Makhmalbaf.
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“Queremos que você tenha cada vez menos trabalho. 
Isto significa oferecer as melhores respostas possíveis 
para ajudá-lo antes que precise perguntar”, diz Amit 
Singhal, Vice-Presidente Sênior de Pesquisa do Goo-
gle ao comentar a mudança.

O que parece ser excelente do ponto de vista prá-
tico, afinal o tempo é uma commodity das mais valio-
sas no mundo contemporâneo, também esconde um 
efeito colateral traiçoeiro, em consonância com um 
sintoma dos tempos atuais: essa navegação precisa 
também representa uma freada brusca nas flâneries 
virtuais. Atendo-nos àquilo que está próximo, que já 
é conhecido e mapeado, caímos num grande círculo 
vicioso. A grande roda da globalização volta-se no-
vamente para seus feudos, seus pequenos territórios 
bem conhecidos e seguros, onde o acaso e a surpre-
sa se tornam cada vez mais raros e ameaçadores. O 
risco, primo-irmão da liberdade, diminui. O prazer do 
convívio com a diferença também. Não à toa, assisti-
mos a uma explosão de preconceitos e intolerâncias 
nesse primeiro quarto do século xxI.

 
Nesse contexto, o cinema do mundo se apresen-

ta como uma válvula de escape possível, caso você se 

abra para os muitos caminhos oferecidos. É claro que 
aqui não estamos tratando do cinema de mero entre-
tenimento, que dita modas e consumos em suas re-
petidas franquias em torno de fórmulas já conhecidas, 
narcísicas, reconfortantes. Nos referimos ao cinema 
– nacional ou estrangeiro, tanto faz - que nos faz tran-
sitar pelas múltiplas escolhas humanas. O cinema que 
deve ser degustado dentro de uma sala escura, esse 
templo da hipnose e da fruição dos tempos ociosos, 
em que corpos disponíveis e entorpecidos se entre-
gam ao fascínio de um lugar “imóvel e dançante”, nas 
palavras de Barthes. Essa disponibilidade nos conduz 
à liberdade, nos afasta do “certo ou errado” do univer-
so binário, abrindo corações e mentes para a multi-
plicidade de formas e narrativas e nos arremessan-
do no que o mundo tem de mais fascinante. Reflexo 
das identidades locais, e por isso mesmo com força 
e legitimidade para se contrapor ao outro, o cinema 
do mundo, como diria o crítico José Carlos Avellar, “é 
mesmo um desinventor de fronteiras”.

Ana Luiza Beraba é historiadora e empresária e viajante. É autora 

do livro América Aracnídea – Teias Culturais Interamericanas (Ed. 

Civilização Brasileira, 2008) e fundadora da Esfera Filmes.

Cena de Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan
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56% dos títulos lançados 
são de arte; apenas 4% das salas 

de cinema do Brasil os exiBem

Cinema Comercial x Cinema de arte
O cinema do mundo hoje infelizmente recebe o rótulo 
limitante de “cinema de arte” e se opõe frontalmente 
ao dito “cinema comercial”. Embora esses termos se-
jam questionáveis e bastante criticados por cineastas 
e produtores brasileiros, e que a fronteira entre eles 
seja muitas vezes difusa, é fácil perceber que existem 
propósitos, propostas e estilos diferentes. Da mesma 
forma que é importante que haja políticas próprias 
para garantir a exibição de filmes nacionais, é neces-
sário garantir espaço para a diversidade, tanto brasi-
leira como estrangeira. O recorte vertical que separa 
“filmes brasileiros” de “filmes estrangeiros” não dá 
conta da complexidade do mercado. Seria saudável 
um segundo recorte horizontal, estabelecendo qua-
tro cenários como base para uma política pública que 
possa garantir a formação de plateia e o acesso de-
mocrático à diversidade cultural.

Por onde o cinema nos levou nos últimos 5 anos

exCeTo aMéRiCa Do noRTe, 
DeMaiS ConTinenTeS 

TêM MaioRia De FilMeS 
lançaDoS no CiRCuiTo De 

CineMa De aRTe.

 enTRe oS FilMeS CoMeRCiaiS 

a aMéRiCa Do noRTe DoMina 

CoM 82% Do PúBliCo

FilMeS SalaS

DoSSiê

83% do público que assistiu a filmes 
comerciais, ouviu apenas a língua inglesa. 
já o público de cinema de arte teve contato 

com vários idiomas:

Inglês 35%

Português 12%

Outros 11%

Francês 23%

Espanhol 19%

Público de cinema de arte 2011-2013 por idioma falado

91% dos filmes comerciais são dos 
estados Unidos e Brasil. no Universo do 

cinema de arte há mais diversidade

Total de filmes de arte lançados 2011-2013 por nacionalidade

EUA 13%

Brasil 37%

França 20%

Argentina 4%

Alemanha 4%

Reino Unido 3%

Espanha 3%

Canadá 2%

Itália 2%

Outros 30 países 14%

Em estudo realizado em 2014, Ana Luiza Beraba aponta dicotomias entre filmes de arte e filmes comerciais. Em 5 anos foram lançados  
1.709 filmes de 54 países. No entanto, o acesso ainda é restrito. Os dados reveladores mostram os desafios da diversidade no mercado exibidor brasileiro. 

Já enTRe oS De aRTe, 
a euRoPa DoMina CoM

 7,3 MilhõeS 
De eSPeCTaDoReS 

(47% Do ToTal)

Legenda do mapa:
Quantidade de filmes lançados no Brasil, 
por país, entre 2011 e 2015

AcimA de 100

de 15 a 50

de 6 a 15

de 2 a 5

apenas 1

Fonte: Filme B

Fonte: Filme B

Fonte: Filme B
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o TReM e o TeMPo
por THIAGO CAMELO

Desde o trem dos irmãos Lumière, o 
cinema é, invariavelmente, viagem. 
Não poderia haver imagem mais bem 
escolhida para traduzir o início dessa 
arte visual – a máquina em movimento 
revela o óbvio, o deslocamento, o 
convite para ir, a jornada. 

O cinema seguiu: do plano parado dos ho-
mens saindo da fábrica aos primeiros 

documentários; da romantização das histórias às 
obras tensionadas entre ficção e realidade. O que 
não mudou foi o senso de descoberta, a percepção 
de que, mesmos às vezes dando volta em torno do 
mesmo assunto, é possível pegar uma tangente, 
falar de algo novo, trazer ideias, paisagens, lugares, 
personagens diversos à tela.

“Os melhores realizadores já 
perceberam que é possível produzir 
pensando o meio em que suas obras 

serão projetadas. Daí surgem os filmes 
para a salas grandes, os filmes para TV, 

os filmes para o YouTube.” 

Sete horas de uma viagem de trem
Nesse contexto chegamos à slow TV. Pense em 

tudo o que é usual na grade televisiva. Filmes, progra-
mas de auditório, intervalos, novelas, séries, esportes, 
cortes, cortes, cortes. Na slow TV é o avesso: horas 
e horas de alguma coisa filmada sem cortes. A ideia 
de levar isso a sério nos dias de hoje, valendo-se da 
tecnologia atual, foi da televisão pública norueguesa 
NRK, a maior organização midiática do país, com três 
canais de televisão e três emissoras de rádio. 

Em 2009, o grupo de profissionais que cuidavam 
do NRK2, canal mais experimental da companhia, re-
solveu fazer um documentário sobre o centenário da 
linha de trem de Bergen, que liga Bergen a Oslo (as 
duas maiores cidades do país). Um detalhe: tudo se-
ria filmado sem cortes, ou seja, num plano-sequência 
cujo único ponto de vista seria o do condutor do trem. 

Bergen-Oslo é tida por toda sorte de viajan-
te como uma das mais bonitas viagens de trem do 
mundo. Uma linha de quase 400 quilômetros atra-
vessa o maior planalto montanhoso da Europa, mais 
de sete horas em meio a geleiras, fiordes, vales, es-
tradas, carros, casas, animais, vilas, plantações, ci-
dades. O comboio também corta os Alpes Escandi-
navos através de túneis; um deles, o maior da região, 
tem 5 quilômetros e, durante a jornada, passamos 
bons minutos no escuro, apenas com a eventual voz 
do maquinista (que se comunica em norueguês, o 
que dá um caráter extraterreno à experiência) e o 
barulho metálico da fricção entre trem e trilho. Final-
mente, avista-se uma luz, a tal luz no fim do túnel.

Cinco dias de uma viagem de barco
O que aconteceu: o canal e os produtores re-

solveram bancar o delírio e puseram no ar a grava-
ção da viagem Bergen-Oslo sem cortes, sete horas 
e 16 minutos de uma viagem de trem. O sucesso 
foi prodigioso e inesperado. Um milhão e 200 mil 
pessoas passaram pelo NRK2, 15% dos televisores 
do país ligados – a Noruega é um país pequeno, de 
pouco mais de 5 milhões de habitantes. 

DoSSiê
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Essa transmissão é até hoje a mais icônica da 
slow TV. Ela está disponível na íntegra no YouTube, 
assim como a maior parte das produções-lentas da 
NRK, entre as quais: 24 horas de pesca de salmão, 
uma noite de uma lareira queimando, outra noite de-
dicada a uma longa sequência de pessoas conver-
sando a respeito de tricô e efetivamente tricotando, 
entre outros eventos demorados.

Apesar de a viagem Bergen-Oslo ter jogado luz 
sobre a slow TV, a explosão no país desse tipo de 
produção ocorreu em 2011, quando foi transmitida 
ao vivo, durante 134 horas, 42 minutos e 45 segun-
dos, a viagem da linha marítima Hurtigruten, que 
liga Bergen a Kirkenes. Nessa altura, mais da meta-
de da população do país assistiu ao programa, que 
virou um evento nacional, com festa nas cidades 
pelas quais o navio passou, lanchas acompanhan-
do a embarcação, pessoas fantasiadas tentando 
aparecer ao vivo em rede nacional. Na chegada a 
Kirkenes, cinco dias depois da partida, a rainha do 
país também teve seu dia de papagaio de pirata e 
apareceu dando o aceno real de outra embarcação. 

Slow TV: palavra do ano
Em 2013, sakte-tv (slow TV em norueguês) foi 

eleita expressão do ano na Noruega, mas já é possí-
vel afirmar que a slow TV transcende o país. O con-
teúdo da NRK é transmitido na Escandinávia e na 
Alemanha. Inglaterra e Estados Unidos já compra-
ram os direitos e começaram a produzir conteúdo 
análogo, de acordo com suas paisagens e culturas. 
Mas quem são, afinal, as pessoas que tiveram essa 
ideia? “Não mais de 30 pessoas, a maioria delas jo-
vens”, explica à Tabu, por e-mail, um dos principais 
produtores da slow TV, Thommas Hellum. 

Há, durante toda a entrevista concedida por 
Hellum, certa fuga de discussões mais profundas 
quanto à originalidade do que a NRK está fazendo. 
O produtor norueguês não cede a termos do tipo 
“filme de museu”, “revolução da televisão”. Após 
ser questionado acerca do diálogo artístico com os 
filmes experimentais de Andy Warhol, que também 
filmou por horas pessoas e objetos (Sleep e Empire, 
por exemplo, são essencialmente slow TV), ou de 
James Benning, com seus quadros autônomos de 
paisagens ou de pessoas fumando (Rhur e Twenty 
Cigarettes), ou até mesmo com o cinema de enfren-
tamento do tempo – enfrentamento do corte – de 
cineastas como Yasujiro Ozu, Chantal Akerman, 
Hou Hsiao-hsien,Tsai Ming-liang, Aleksandr Soku-
rov, entre outros, mesmo quando questionado so-
bre as ambições artísticas aparentemente óbvias 
da slow TV, o produtor Thommas Hellum, ainda 
assim, respondeu: “Nós fizemos isso por diversão, 
sem nenhuma ambição artística ou peso da histó-
ria das artes visuais por trás; eu acho, no entanto, 
que todos nós somos produtos do nosso tempo, e 
as coisas giram em círculos – quem sabe a velo-
cidade da televisão não esteja diminuindo, quem 
sabe não estejamos voltando ao início?”.

Cumpre lembrar: A chegada do trem à estação 
foi o início do cinema.

MaiS SObrE a SlOw TV 
assista à viagem de trem bergen-Oslo:
https://www.youtube.com/watch?v=z7VYVjR_nwE

assista ao curta-metragem That Damned cow - 
Just what is norwegian Slow TV?, do ingles Tim 
Prevett:    
https://vimeo.com/121248529
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A primeira vez que ouvi falar da slow TV foi 
numa coluna do tipo “Mundo Bizarro”, na qual era 
apontada a estranheza da experiência e dito, nas 
entrelinhas, que só um país como a Noruega pode-
ria aderir a esse tipo de transmissão.

Anos depois, com o aplicativo do YouTube 
instalado em minha smart TV e com a minha in-
sônia crônica como companhia, nutro o hábito de 
pesquisar durante a noite vídeos que ajudem o 
sono. Cachoeira, barulhos de água, pássaros vo-
ando etc. Do inconsciente, veio o termo slow TV.

A primeira aparição da busca “slow TV” no 
YouTube já traz a viagem Bergen-Oslo. Não pre-
cisei de muito para me sentir instigado. Enxergo 
pelo ponto de vista do condutor de um trem, sem, 
no entanto, nenhum item do trem à mostra, nem 
mesmo a sua parte frontal, o bico. O que se vê: 
a estação de Bergen, o trilho, três mulheres e um 
homem conversam, um pai carrega o filho nos 
ombros; no horizonte, o sol diz mais ou menos 
sete da manhã e estoura a imagem; uma monta-
nha ao fundo delimita o caminho.

Nessa noite, fiz duas horas e meia da viagem. 
E dormi. Dormi logo após sair do escuro de um túnel 
de cinco quilômetros (o maior da região, li depois) 
– fiquei quase dez minutos num breu com raios de 
luz nas laterais, como uma viagem cósmica, emba-
lado por cochichos ininteligíveis e ruídos metálicos; 
uma suspensão espacial muito peculiar, ainda mais 
diante da televisão, meio de comunicação que, em 
teoria, ruma em direção à obsolescência.  

No dia seguinte acordei disposto a viver a expe-
riência inteira, ou seja, fazer as mais de sete horas da 
viagem. Para isso – e é o meu conselho para quem 
quiser tentar o mesmo – decidi bloquear os estímu-
los externos mais incômodos. Fechei as janelas, des-
liguei as luzes, liguei o fone de ouvido à TV.

Neve, verde, céu, estrada, animais, sol, neve, 
neve, neve, neve, túnel, neve, túnel, neve, túnel, 
neve, primeira, segunda, terceira estação... Nada, 
nenhum grande fato ocorre durante a viagem. No 
fundo, para mim, quase não se trata de fatos. Tem 

mais a ver com sensação: com a pulsão da aten-
ção e com o relaxamento da desatenção; com o 
olhar vigilante e com o olhar de viés; e até com 
eventuais cochilos, entremeados por um desper-
tar repentino, um aviso do condutor de que chega-
mos à próxima estação. 

A exuberância da paisagem faz parte do jogo 
hipnótico, ainda mais para alguém naturalmente 
tropical como eu – é tudo muito diferente, e lidar 
com tanta alteridade assim atrai. Contudo, a via-
gem acontece de fato em momentos como quando 
o trem para na estação de Finse, um pequenino vi-
larejo montanhoso: estamos aqui com duas horas 
e trinta minutos de viagem. Do comboio, parado há 
mais ou menos cinco minutos, assistimos mais a 
uma foto do que a uma imagem em movimento – 
tudo está congelado como a neve. Num instante 
mágico, no entanto, uma criança passa ao fundo 
esquiando de modo muito rápido e muito feliz. O 
trem logo parte, deixando para trás a criança e a 
impressão de que aquele gesto movimentou o tem-
po, atravessou o tempo – pulsou, reagiu. 

A falta de cortes, o gigantesco plano-sequ-
ência e os eventuais sons oriundos da cabine do 
condutor dialogam não apenas com a paisagem, 
mas também com o que está fora de cena, fora 
do quadro: o interior dos vagões do trem, a equipe 
de filmagem, o sol (representado pela sombra do 
comboio, que ora está à frente nos trilhos, ora está 
à esquerda, ora está à direita) e tudo aquilo que já 
vimos e que já ficou para trás. Assim, a paisagem 
vai mudando sem pressa, num ponteiro devagar, e, 
quando atentamos, a neve ficou verde, o gelo virou 
água; o tempo aconteceu.         

T. Cam
elo

Selfie do autor viajando na Slow Tv

DoSSiê

olhaR e MuDaR: aS ViaGenS De 
alexanDRa luCaS Coelho  
Por THIAGO CAMELO

TABu foi até a Flip entrevistar a 
destemida jornalista portuguesa 
Alexandra Lucas Coelho para descobrir 
os caminhos de sua literatura.

“A identidade está em movimento”. Essa 
é a frase destacada pela escritora e 

jornalista portuguesa Alexandre Lucas Coelho em 
seu perfil no Público, principal jornal lusitano, para 
o qual cobriu, entre outras histórias, os conflitos 
no Afeganistão, no Iraque e na Praça Tahrir, no 
Egito. Dessas e de outras viagens nasceram cin-
co livros de não ficção, que variam entre literatura 
de viagem, crônicas e narrativas jornalísticas. O 
último deles – Vai, Brasil – lançado em Portugal 
em 2013, chega agora no país pela Editora Tinta-
-da-China. Ela tem ainda dois romances, E a noite 
roda (2012) e O meu amante de domingo, lançado 
em 2014 em Portugal e ainda inédito no Brasil.

Alexandra esteve em julho na Flip para par-
ticipar, ao lado da crítica literarária argentina Be-
atriz Sarlo, da mesa O turista aprendiz. O título é 
referência ao clássico livro homônimo do autor 
homenageado pela Flip este ano, Mário de Andra-
de. A obra reúne, numa espécie de diário etnográ-
fico, anotações das viagens do escritor pelo Brasil 
mais profundo. 

Lugares muito semelhantes aos visitados por 
Mário de Andrade  – esses outros Brasis – foram 
percorridos por Alexandra entre 2010 e 2014, perí-
odo de sua estadia no país como correspondente 
do Público. Vai, Brasil é o retrato do país que viu 
durante esse tempo somado à vivência prévia de 
uma portuguesa exposta desde a infância à cultura 
brasileira. O Rio de Janeiro, a propósito, é tema de 
Deus-dará, o romance que está escrevendo.

A Tabu conversou com Alexandra, por e-mail, 
dez dias antes da Flip. Ela disse que seria “óptimo” 
caso a entrevista fosse publicada “sem alteração 
de sintaxe ou vocabulário”. Como língua é diversi-
dade e identidade, por que não?  

Turista aprendiz virou praticamente um termo no 
brasil, um sinônimo de “bom viajante”. O que é, 
para você, um “bom viajante”?

Viajante, em si, já requer essa vontade, é vo-
luntário ou não será. Mau viajante seria um contra-
senso: aquele que não gosta de viajar. Então, todo 
o viajante será bom, no sentido em que quer fazer 
aquilo, e aí não há fórmulas, só a experiência acu-
mulada de cada um, que pode ou não servir numa 
próxima vez.

E o que seria um “mau viajante”?
Alguém que, na verdade, não quer viajar. Via-

gem implica disponibilidade para estar e ser posto 
em movimento pelos lugares.

Você já disse não gostar de estar nos lugares “de 
férias”. Mas, quando está de fato de férias, para 
onde o seu olhar vai?

Podemos aproveitar o tempo contratual de 
férias para viajar, mas uma viagem não são fé-
rias no sentido de descanso. Se eu passar uma 
semana a banhos ou for para uma montanha ler 
será óptimo, mas não é uma viagem. Se eu ti-
rar uma semana contratual de férias e aterrar na 
Praça Tahrir com um milhão de pessoas indo e 
vindo, para dar um exemplo que me aconteceu, 
será uma viagem. Viajar é um estado de aten-
ção, de alerta, implica-nos totalmente, o oposto 
da distracção, do repouso. Por isso é tão difícil 
viajar com alguém do começo ao fim. Quando 
viajamos acompanhados uma parte de nós está 
implicada nessa relação, o que molda a viagem, 
toda a experiência do que nos cerca. Por outro 
lado, em viagem é frequente irmos de compa-
nhia em companhia, sermos levados por uma 
pessoa aqui, outra ali, e muitas vezes isso é que 
redefine o itinerário.
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“Viajar é um estado de atenção, de 
alerta, implica-nos totalmente, o oposto 

da distracção, do repouso.”

Você é de algum lugar? Pertence a um pedaço de 
terra? Em algum lugar você não se sente estrangeira?

Nasci em Lisboa e fui, vou sendo de muitos luga-
res, de Jerusalém ao Rio de Janeiro, de Gaza a Oaxaca, 
dos Açores a esta montanha de Minas Gerais de onde 
respondo. Identidade em movimento é isso, não estar-
mos prontos, a nossa casa expandir-se. Aplicando o 
Manifesto Antropofágico de Oswaldo de Andrade, ir-
mos absorvendo o outro até todos sermos nós.

Você já afirmou não se sentir brasileira. Ao mesmo 
tempo, escreve com o olhar de quem é daqui, não pa-
rece ter receio de de soar ingênua, estrangeira.

Não é uma questão de não me sentir brasileira: 
não sou brasileira, isso é um facto. Mas não sou por-
tuguesa-ponto-final. Sou uma portuguesa que viajou 
por aqui e por ali, que morou aqui e ali, sou a soma de 
tudo isso. Venho de onde venho, isso não escolhi. E 
como acredito que existir, à semelhança de escrever, é 
uma luta de libertação, quero ir sendo todas as minhas 
outras possibilidades. Isso quer dizer que o Brasil, 
hoje, é uma dessas minhas possibilidades. Sou uma 
pessoa diferente por ter morado no Brasil, e de certa 
forma continuar a encará-lo como casa, indo e vindo.

como dialogam na sua escrita o português de 
Portugal e o português do brasil?

Quis ir morar para o Brasil em 2010 também 
para ser atravessada pelas várias outras hipóteses 
da língua portuguesa que o Brasil contém, em per-
manente actualização. Se a minha língua tem todas 
essas hipóteses, como não ser permeável a isso? É, 
mais uma vez, um processo antropofágico, comer o 
outro, absorver o resíduo. O que deve ficar longe de 
ser uma imitação. Por isso digo que não sou bra-
sileira: sou uma portuguesa que também morou no 
Brasil, e continua a ir e vir, e portanto a minha língua 
reflecte tudo isso. Quando comecei a publicar as 
crónicas que estão em Vai, Brasil, alguns leitores em 
Portugal não gostaram, acharam que era uma ren-
dição. Mas não se trata de uma guerra, a ver quem 
doma ou é domado. Não quero domar nem ser do-
mada. Quero que a língua me surpreenda, e eu a sin-
ta em movimento. Mau seria se depois de tanto Bra-
sil tivesse ficado impermeável. Estaria, pois, morta.  

 “Como acredito que existir, à 
semelhança de escrever, é uma luta 

de libertação, quero ir sendo todas as 
minhas outras possibilidades.”

Escrever é um imperativo? Você tem de escrever?
Sempre quis escrever, faz parte das primeiras 

memórias. Muitas vezes é lento, exasperante, frus-
trante. Raramente releio algo para trás sem vergo-
nha, prefiro nem ver, ir em frente. Continuar sem 
repetição. Em suma, sim, tenho de escrever.

O seu texto de despedida do rio, publicado pelo O 
Globo, não se assemelha a uma despedida amorosa. 
É carinhoso, mas com alguma mágoa. concorda?

Não previ aquele texto, pediram-mo, e o que 
saiu, creio, foi mesmo uma despedida amorosa. Só 
podemos falar assim de uma cidade que já é nossa, 
que faz parte de nós. Nenhuma mágoa: exasperação, 
comoção, maravilhamento, revolta, espanto, como 
tantos cariocas tantas vezes. Amor olhado de frente, 
nem pedindo desculpa, nem olhando por cima.

©
Alexandre Bordalo

A escritora Alexandra Lucas Coelho

Thiago Camelo é jornalista e escritor

por FABIANO CANOSA
o Chá amargo do General Yen

ToTeM

Frank Capra Fabiano Canosa é curador cinematográfico e produtor cultural.

ta e levar um cômico delicioso chamado Henry Langdon a ser comparado 
a Chaplin e Keaton. E Lloyd. 

Capra tirou a Columbia do purgatório de produtora de filmes B e en-
trou para a história da moda fazendo Clark Gable, um ator até então inex-
pressivo, aparecer sem camisa junto a Claudette Colbert, detonando as 
fábricas de camisetas, que eram uma imposição do recato masculino. 

Aconteceu Naquela Noite e uma série de clássicos da era em 
que a censura do Hays Code inexistia garantiram ao cineasta renome 
internacional.  

No entanto, acima de tudo, Frank Capra era um apaixonado pelos 
valores mais exaltados da civilização americana. Seus filmes Mr. Smith 
Goes to Washington, Meet John Doe e, no Pós-Guerra, State of the Union 
são exegeses utópicas. Contando com James Stewart em Mr. Smith, Gary 
Cooper em Joe Doe e o Casal 20 Kate Hepburn/Spencer Tracy em State, 
Capra excedeu seu prazo de validade no momento sinistro do macartismo, 
que dizimou carreiras, e colocou o cineasta na defensiva, um anacronismo 
no mundo dos Nick Rays, acelerando seu ocaso criativo. 

Mas sua parceria com Robert Riskin foi antológica, e Capra propor-
cionou aos espectadores de seu tempo momentos inigualáveis de humor, 
especialmente com Esse Mundo é um Hospício com Cary Grant, e também 
proporcionou o fenômeno redentor que foi It’s a Wonderful Life, ou  A Felici-
dade não se Compra, estrelando James Stewart e Donna Reed.

A Felicidade não se Compra combina o yang e yin da cultura que há 
mais de um século encontra espaço para encantar (e, tantas vezes colo-
nizar) o mundo, com a reiteração sincera de um caráter que pede transpa-
rência e superação, embora fatos e filmes, cineplexes e blockbusters  con-
testem essa versão de mocinho bonito que Capra defende com orgulho.

It’s a Wonderful Life, junto a O Mágico de Oz, compõem o poema da 
América sem guerra, sem preconceito, sem tensão, a América da small 
town. Uma América que só existe na imaginação dos visionários. Frank 
Capra era um deles. Mas o prazer que eles trazem hoje em dia – e os filmes 
de Capra em sua maioria – são mais reveladores que repetidas visitas à 
Disneyland e, acima de tudo, um amável convite ao afeto que se encerra no 
abraço de um cineasta patriarca que desejava com seus filmes contribuir 
para que a humanidade fosse mais feliz.

Bem antes de Hitchcock e Fellini, o cineasta que primava por ter seu nome acima do título era Frank Capra.
 Frank Capra, who?  

Frank Capra foi o mais celebrado cineasta americano nos anos que antecederam a Segunda Guerra e, sob os 
auspícios do casca grossa que era Harry Cohn, o ditador da Columbia Pictures, Capra conseguiu o feito de domar 
o tirano e dar ao mundo filmes que correspondiam à versão de bom-mocismo de George M. Cohen, com suas 
exortações musicais como Yankee Doodle Dandy. Siciliano de origem, ele fez de tudo antes de se inventar cineas-
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Que Horas ela Volta?

Dir. Anna Muylaert 
Elenco: Regina Casé, Karine Teles, 
Lourenco Mutarelli, Michel Joelsas, 
Helena Albergaria. 
Brasil, 2015. 
1h54. 

Sinopse: Depois de deixar a filha no 
interior de Pernambuco e passar 13 
anos como babá do menino Fabinho 
em São Paulo, Val tem estabilidade 
financeira, mas convive com a culpa 
por não ter criado sua filha Jéssica.
Às vésperas do vestibular do menino, 
no entanto, ela recebe um telefonema 
da filha que parece ser sua segunda 
chance. Jéssica quer apoio para vir 
a São Paulo prestar vestibular. Com 
alegria e ao mesmo tempo apreensão, 
Val prepara a tão sonhada vinda da 
filha, apoiada por seus patrões. Mas 
quando Jéssica chega, a convivência 
é difícil. Ela não age dentro do pro-
tocolo esperado para ela, o que gera 
tensão dentro da casa. Todos serão 
atingidos pela autenticidade de sua 
personalidade. No meio deles, dividida 
entre a sala e a cozinha, Val terá que 
achar um novo modo de vida.

por RICARDO COTA

oS olhõeS Que a TuDo enGoleM

Antes de uma das exibições que consagraram a passagem de 
Que Horas Ela Volta? pelo Festival de Berlim, de onde o filme 

saiu com o Prêmio do Júri Popular, a diretora Anna Muyalert subiu ao 
palco de uma das salas do Zoo Palast para definir seu filme.  Num dis-
curso sucinto, Anna resumiu a comédia de forte apelo social como um 
filme “sobre um dos mais graves problemas que atingem o Brasil:  a 
educação”. Pois eu iria além.  Que Horas Ela Volta?, assim como os re-
centes O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, e Casa Grande, de 
Felipe Barbosa, com o qual trava diálogo direto, são filmes justamente 
sobre a falta de educação, sobretudo das elites do país. 

Regina Casé é Val, uma doméstica que trabalha há quase duas 
décadas com uma família nada funcional de alta classe média de São 
Paulo. É ela quem cuida dos horários, roupa, mesa e cama da estilis-

ta Bárbara (Karine Telles), do mimado Fabinho (Michel Joelsas) e do ótimo 
personagem Carlos (Lourenço Mutarelli), o pai. Na meia idade, artista plástico 
frustrado e aparentemente encostado, é ele, herdeiro de fortuna, que sustenta 
a família com seu olhar alienado e distante: “Todo mundo dança mas o músico 
sou eu”, diz em grande frase.

A rotina familiar muda com a chegada do nordeste de Jéssica (Camila 
Márdila), filha de Val, que sempre viveu longe da mãe num convívio de visitas 
intermitentes.  Com a benevolência da patroa, Val consegue que a filha perma-
neça alguns dias dividindo seu pequeno quarto na mansão paulista. O que ela 
não conta é com a personalidade forte da filha, candidata ao vestibular, pre-
cocemente amadurecida e inconformada com a subserviência materna.  Será 
Jéssica quem irá desafiar o conformismo da mãe e com seu jeito destemido 
desestabilizar a frágil relação familiar dos patrões, trazendo à tona seus aspec-
tos mais sórdidos.  

Em interpretação memorável, Regina Casé encarna a típica empregada 
que se agrega à família usando o afeto, muitas vezes sincero, como instru-
mento de sobrevivência no emprego. É ela que afaga o perdidão Fabinho, numa 
estranha proximidade típica da sociedade brasileira, tornando-se assim sua 
verdadeira mãe. Também cabe ao personagem a função de, à sua maneira, re-
ver os conceitos cristalizados a partir da personalidade firme da filha. E é dessa 
troca de aprendizados que Val, a empregada semianalfabeta e conscientemen-
te servil, irá tirar suas próprias conclusões. 

 Que Horas Ela Volta? desenvolve uma profunda crítica social dosando 
os melhores elementos do cinema de entretenimento, como humor e drama. A 
hipocrisia que caracteriza as relações entre empregados e patrões é desvenda-
da nos seus traços mais sutis e nem por isso menos perversos.  Assim caem 
as máscaras da falsa solidariedade patronal, que ao dar um toque familiar no 
convívio doméstico camufla as imposições do servilismo e dos diversos tipos 
de assédio, seja ele moral, econômico ou sexual.
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CRíTiCa CRíTiCa

“O conceito de educação 
se dilui em pelo menos 
três faixas sociais.  Para 

os membros da casa 
grande, a família de classe 

média alta, educar está 
longe do conceito de 

formação de princípios 
e de valores, sejam 

eles éticos, morais ou 
comportamentais.”

Mas se trata, sem dúvida, tam-
bém de um filme sobre educação 
ou sobre a falta dela.  O conceito de 
educação se dilui em pelo menos 
três faixas sociais.  Para os membros 
da casa grande, a família de clas-
se média alta, educar está longe do 
conceito de formação de princípios 
e de valores, sejam eles éticos, mo-
rais ou comportamentais.  Educar é 
abdicar.  Abdicar do interesse pelos 
próprios filhos, praticamente criados 
nos braços das empregadas domés-
ticas, seja a maternal Val, do filme em 
questão, seja a sensual Rita (Clarissa 
Camargo) de Casa Grande.  Não é à 
toa que internacionalmente o filme 
foi distribuído com o título The Se-
cond Mother, no sentido de aumentar 
a estreiteza dos laços afetivos entre 
patrões e empregados. 

Para a mesma elite, “ser educa-
do” é dissimular.  A patroa finge que 
gosta do conjunto de bule e xícaras 
doado por Val, assim como o patrão, 
que vive numa atmosfera sideraliza-
da por barbitúricos, camufla que seu 
interesse pelos estudos de Jéssica 
não passa de um desejo de levá-la 
para a cama.  Mais um ponto em co-

mum com Casa Grande, em que se 
sugere a relação entre o falido chefe 
de família e a empregada mais jovem 
como afirmação do poder através 
do sexo. Ser educado, portanto, é 
disfarçar o poder com sorrisos, fal-
sa solidariedade e constrangimento 
sexual.  Até que as aparências, seja 
pelas provocações de Jéssica, seja 
pela debacle social da família de Ca-
sagrande, revelam um poço de mes-
quinharia, autoritarismo e sobretudo 
preconceito racial.

Val, por sua vez, entende a edu-
cação como servilismo.  Em diálogo 
memorável, com uma atônita Jéssi-
ca, explica a filha que ela deve deixar 
de aceitar tudo que os patrões ofere-
cem.  Não cabe à jovem, por sua con-
dição de filha de doméstica, aceitar 
um convite, de dissimulada polidez, 
para dormir no quarto de hóspedes.  
Eles oferecem por “educação”, expli-
ca a mãe para concluir em seguida 
que a recusa deve ser feita, também, 
por “educação”.

Finalmente, para Jéssica, edu-
cação não é mentir nem servir.  Seu 
personagem, assim como a Luiza 
(Bruna Amaya) de Casa Grande, a na-
moradinha de escola pública do es-
pinhento meninão do super colégio 
católico, entra na estrutura familiar 
burguesa para questionar. O olhar 
delas é desafiador, destemido.  Jéssi-
ca não se contenta com a acomoda-
ção da mãe, que vive espremida num 
pequeno quarto de uma mansão. O 
mesmo ocorre com Luíza, que se re-
volta contra as opiniões racistas dos 
pais do namorado no que tange às 
cotas para negros nas universidades.  
Ambas são donas de um olhar ques-
tionador, aquele que Val de forma cô-
mica denuncia como um “olhão que 
parece engolir tudo”.

Que Horas Ela Volta? 
e Casa Grande de certa 
forma representam estes 

“olhões” que a tudo 
engolem.  Nascem de um 
desejo de compreensão 

social de um Brasil 
complexo e contraditório. 

Que Horas Ela Volta? e Casa 
Grande de certa forma representam 
estes “olhões” que a tudo engolem.  
Nascem de um desejo de compre-
ensão social de um Brasil complexo 
e contraditório.  Vasculham as ques-
tões contemporâneas e restabelecem 
o olhar crítico, inconformado, nunca 
acomodado às convenções.  Jéssica 
e Luíza, com seus “olhões”, denunciam 
a pátria deseducadora, apontando as-
sim, quem sabe, para uma reeducação 
do olhar cinematográfico contempo-
râneo e do próprio país.
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Cena de Numa Escola de Havana

oS DeSVioS        
  De ConDuTa
nuMa eSCola 
   De haVana

Um imenso pombo acinzentado invade 
toda a superfície do telão, batendo as 

asas com vigor. Uma ave suja, urbana, dessas que 
ganham os céus de tantas cidades do mundo. Mas 
o espectador logo percebe que esse bicho feito 
para voar, enquadrado pela câmera, está preso pe-
los pés. O caçador que o segura é um menino de 
onze anos, no alto de um terraço, numa Havana de-
cadente. Ele ganha uns trocados vendendo pom-
bos e criando cães-de-briga – cachorros bravos no 
calor das disputas, mas que respondem aos afagos 
do rapaz com tranquila cumplicidade. 

É assim que o diretor cubano Ernesto Dara-
nas nos apresenta a Chala, o protagonista de Numa 
Escola de Havana, (Conducta no original), longa-
-metragem que já angariou mais de vinte prêmios 

internacionais desde o lançamento, em 2014. Filho 
de um pai ausente, o garoto mantém um frágil equi-
líbrio familiar com a mãe toxicômana, que precisa 
de mais cuidados do que consegue oferecer. Nos 
caminhos tortos que ele constrói para enfrentar as 
exigências do cotidiano, alguns atos agressivos, 
somados à negligência parental, o colocam sob a 
ameaça de ser internado numa espécie de reforma-
tório – instituição disciplinar que, em Cuba, recebe o 
emblemático nome de escuela de conducta.

A história de Chala poderia constituir mais um 
drama anônimo, entre tantos que se desdobram do 
trágico confronto entre a miséria e a adequação com-
pulsória à moralidade e à lei. Mas ele teve a sorte de 
encontrar Carmela, uma professora sensível e afetu-
osa, capaz de enxergar o menino por trás da conduta. 

por FERNANDA HAMANN
DE OLIVEIRA

aRTiGo ::: Desvios de Conduta 

No íntimo, qualquer menino de onze anos 
sabe que precisa da orientação e do acolhimento 
dos adultos. As crianças e os adolescentes experi-
mentam de modo radical uma condição que é hu-
mana por excelência: nossa situação originária de 
desamparo, que nos liga ao outro desde que nas-
cemos, chorosos, entregues à expectativa de que 
alguém garanta nossa sobrevivência até que nos 
tornemos fortes o bastante para enfrentar as difi-
culdades da vida. Dificuldades das quais a mãe de 
Chala prefere fugir, anestesiando-se pela intoxica-
ção compulsiva. Dificuldades às quais Chala rea-
ge com explosões impulsivas – ora criativas, ora 
perigosas. Dificuldades diante das quais Carmela 
não recua, apostando no laço com o outro como 
condição para sua própria existência.

O filme chega ao Brasil num tempo de inflama-
das discussões acerca da redução da maioridade 
penal. E sugere que a posição que escolhemos as-
sumir, perante certos jovens e suas condutas des-
viantes, pode ter consequências surpreendentes. 

A crença de que o aprisionamento é a medi-
da mais adequada a se tomar, em muitos casos de 
adolescentes em conflito com a lei, parece expres-
sar um desejo coletivo de vingança contra meninos 
considerados “casos perdidos”, inatingíveis por 
medidas socioeducativas, dos quais a população 
precisaria se defender. Oficialmente, porém, o obje-
tivo das prisões, mesmo para adultos, não é manter 
a sociedade a salvo de criminosos supostamente 
irrecuperáveis, mas promover a ressocialização 
deles e reduzir os riscos de que reincidam em seus 
crimes. Tal objetivo está tão distante dos resulta-
dos produzidos pelo sistema carcerário brasileiro, 

e também daqueles produzidos por instituições di-
tas socioeducativas, que a opinião pública parece 
se esquecer dele, inclinando-se a adotar uma posi-
ção imediatista e reducionista frente ao problema 
extremamente complexo que é o enfrentamento à 
violência urbana (complexo porque exige incidên-
cias profundas, em longo prazo, sobre múltiplos fa-
tores que a determinam). Para os partidários dessa 
posição, alguém que comete um crime, especial-
mente quando o faz mais de uma vez, não deve ser 
punido somente com um breve período de privação 
de liberdade, deve ser extirpado do corpo social 
– uma linha de raciocínio que deságua na defesa 
informal da pena de morte, formulada na máxima 
bandido bom é bandido morto. Nessa espiral de 
ódio, em conversas de bar se discute a legitimidade 
de decisões como a de pessoas que amarraram um 
adolescente infrator a um poste para espancá-lo, 
na zona sul do Rio de Janeiro. Numa triste ironia, 
busca-se justificar que se cometam contra os pró-
prios adolescentes alguns dos principais crimes – 
homicídio, tortura, agressão – pelos quais se pre-
tende vê-los penalizados.

Numa Escola de Havana convida o especta-
dor a uma reflexão sobre outros desdobramen-
tos possíveis para esse difícil debate. Disposta a 
pagar um alto preço por suas escolhas, Carmela 
se opõe à violência (implícita ou explícita) de so-
luções institucionais que se erigem em nome de 
uma ordem social civilizada, e que, paradoxalmen-
te, acabam por acentuar as respostas violentas 
daqueles que não são tolerados pelo corpo social. 
Na contramão dessa lógica da intolerância, o laço 
entre Carmela e Chala promove uma comovente 
abertura para a construção de novos caminhos, 
pavimentados por uma aposta ética na dimensão 
da responsabilidade do sujeito.

    

*Fernanda Hamann de Oliveira é psicanalista e escritora, 

especialista em Saúde Mental da Infância e Adolescência pela 

UFRJ, autora do romance Cativos (2015) e organizadora do 

livro Juventude e saúde mental: a especificidade da clínica com 

adolescentes (2015).

“A crença de que o aprisionamento 
é a medida mais adequada a 
se tomar, em muitos casos de 

adolescentes em conflito com a 
lei, parece expressar um desejo 

coletivo de vingança.”

ARTIGO ::: Desvios de Conduta
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aRTiGo ::: a real beleza do cinema de Jorge Furtado

por JOãO CâNDIDO 
ZACHARIAS

do de Notícias, um documentário 
sobre jornalismo.

Estes oito anos em que 
esteve afastado da ficção no ci-
nema aparecem claramente em 
Real Beleza. Acostumado à co-
média e a roteiros antes de tudo 
divertidos, Furtado se dedica a 
seu primeiro filme contempla-
tivo. O protagonista é João, um 
fotógrafo de renome que, como 
entendemos já no primeiro plano 
do filme, está em crise. Uma crise 
que se reflete principalmente em 
seu trabalho, onde parece não 
conseguir mais encontrar a tal 
beleza que sempre o guiou.

Real Beleza marca não so-
mente a primeira incursão do di-
retor por um gênero novo, mas 
também traz a personagem ado-
lescente para um papel secundá-
rio. Maria e sua beleza são aqui 
subterfúgios para Furtado se de-
dicar a temas mais maduros. E 
nesse sentido, o filme traz um trio 
de protagonistas que muito pos-
sivelmente tem a média de idade 
mais alta de todos os seus filmes: 
Vladimir Brichta e Adriana Esteves 
interpretam João e Anita, enquan-
to Francisco Cuoco encarna Pe-
dro. A atriz, inclusive, protagoniza 
uma das cenas mais intensas e 

Já faz oito anos desde 
que Jorge Furtado lan-

çou seu último filme de ficção, 
Saneamento Básico, O Filme, em 
2007. Agora, chega aos cinemas 
seu mais novo trabalho, o drama 
romântico Real Beleza, que mar-
ca o maior hiato entre dois lon-
gas em sua carreira, desde que 
estreou no formato com Houve 
uma Vez Dois Verões, em 2002. 
Nesse meio tempo, Furtado se 
dedicou mais à televisão, onde 
dirigiu a minissérie Decamerão 
e o telefilme Doce de Mãe, entre 
outros. O cineasta estreou tam-
bém, no ano passado, O Merca-

a Real Beleza Do CineMa 
De JoRGe FuRTaDo
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Cena de Real Beleza

Artigo ::: A real beleza do cinema de Jorge Furtado

corajosas do longa, na qual mos-
tra a nudez de seus 45 anos, que 
possivelmente será a tal real be-
leza que o personagem de Brichta 
tanto procura.

Essa beleza, aliás, se conec-
ta diretamente com a cena final 
de Saneamento Básico, O Filme, 

como conta Furtado: “[Aquele fil-
me] terminava com uma frase de 
Dostoiévski que cobria a nudez 
de Camila Pitanga: ‘A beleza sal-
vará o mundo’. Não sei se sou tão 
otimista, mas se algo pode nos 
salvar é a beleza, que a todos co-
move”. Com a estreia do filme em 

agosto, os fãs do cineasta terão 
a chance de ver no cinema este 
seu novo trabalho e decidir se ele 
encontrou de fato a tão procura-
da real beleza.

João Cândido Zacharias é 

roteirista e diretor.

IlHa das flores (1989)
Jorge Furtado ficou conhe-

cido mundialmente com este fil-
me, um misto de documentário 
e ficção que mostra o poder da 
economia em gerar relações desi-
guais entre os humanos. Partindo 
do preço de um tomate, o filme se 
utiliza de uma linguagem total-
mente nova no cinema brasileiro 
à época, trazendo referências as-
sumidas do escritor norte-ame-
ricano Kurt Vonnegut (com seu 
Café da Manhã dos Campeões) 
e do cineasta francês Alain Res-
nais (e seu Meu Tio da América). 
O resultado foi uma consagração 
mundial, que rendeu prêmio em 
festivais como Gramado e Berlim 
e fez de Ilha das Flores o curta-
-metragem brasileiro mais co-
mentado de todos os tempos.

HouVe uma Vez doIs Verões 
(2002)

Mesmo com o sucesso no 
curta-metragem, Furtado demora-
ria ainda mais 13 anos para estrear 
seu primeiro longa. Essa comédia 
romântica marcou por retratar 
um trio de adolescentes de uma 
maneira franca e próxima, como 
poucos filmes no nosso cinema. 
Conta a história de Chico e Roza, 
jovens que se conhecem no verão 
na praia e tem sua primeira experi-
ência sexual juntos. No espaço en-

JoRGe FuRTaDo eM 5 FilMeS
tre este verão e o seguinte, os dois 
se encontram algumas vezes, ten-
do que encarar uma gravidez não 
programada. Um dos destaques 
do elenco era Pedro Furtado, filho 
do diretor, que interpretava Juca, 
melhor amigo de Chico.

o Homem Que copIaVa (2003)
Já no ano seguinte, Furtado 

lançou aquele que foi seu filme 
mais bem recebido até o momen-
to. O longa foi votado melhor do 
ano por vários veículos e ganhou 
seis troféus no Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro, incluindo me-
lhor filme e direção. Contava a 
história do jovem André (Lázaro 
Ramos, recém-saído do sucesso 
de Madame Satã), um operador 
de fotocopiadora que, ao lado 
do trambiqueiro Cardoso (Pedro 
Cardoso) e da sensual Marinês 
(Luana Piovani), resolve copiar 
notas de R$ 50 na nova máquina 
colorida de sua empresa. A ope-
ração, é claro, acaba não sendo 
tão simples quanto parecia.

saneamento básIco, o fIlme 
(2007)

Certamente a comédia mais 
escrachada da carreira de Furta-
do, trazia um grupo de morado-
res de uma pequena vila da serra 
gaúcha (dentre eles, Wagner Mou-
ra, Fernanda Torres e Camila Pi-

tanga) que, a fim de construir uma 
fossa para tratamento de esgoto, 
precisa produzir um filme com o 
financiamento que a prefeitura 
os fornece, já que o dinheiro vem 
de um fundo federal para investi-
mento em cinema. As trapalhadas 
do grupo em frente e atrás da câ-
mera resultou em um hilário filme 
de monstro e criou pérolas como 
a incomparável Silene Seagal (ba-
tizada em homenagem ao astro 
de filme-porrada Steven Seagal).

doce de mãe (2012)
Telefilme exibido pela Rede 

Globo, foi escrito e dirigido em 
parceria com Ana Luiza Azevedo, 
sócia de Furtado na produtora 
Casa de Cinema de Porto Alegre. 
É a história de Dona Picucha, uma 
senhora de idade que se vê sozi-
nha quando sua empregada e fiel 
escudeira por 27 anos anuncia 
que vai se casar e se mudar para 
longe. Seus quatro filhos bolam 
cada um seu plano para tentar 
resolver a situação, mas Dona 
Picucha velha de guerra conse-
gue se safar de todas as furadas. 
Fernanda Montenegro estrelou 
a produção, pela qual ganhou o 
Emmy Internacional de melhor 
atriz. Com o sucesso do projeto, 
a Globo encomendou uma série 
em 14 episódios, que foi exibida 
entre janeiro e maio de 2014.
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enSaio ::: Marcelo Camelo

Marcelo Camelo criou o Los 
Hermanos, a banda brasileira 

mais influente dos anos 2000, lan-
çou três CDs solo, gravou DVDs, 
produziu disco de outros artistas 
e, há um ano, saiu em turnê com a 
mulher, Mallu Magalhães, e o ami-
go português Fred Ferreira com a 
Banda do Mar, uma bem-sucedida 
experiência pop. 
Além da música, Marcelo Came-
lo é afeito a outros campos: tem 
apreço por filmagens em pelícu-
la (DVDs do Los Hermanos e de 
sua carreira solo foram gravados 

MaRCelo CaMelo 
com a pintura
com a foto
com a cópia

nesse suporte) e por fotografia 
analógica. Parte das imagens 
que registra pode inclusive ser 
encontrada em suas redes so-
ciais. Tem também um projeto 
muito singular – o que a TABU 
apresenta nesta seção – de pin-
tura sobre scanner. Sim, uma téc-
nica que tem a ver com a mani-
pulação física da tela do scanner 
e a alteração digital da sintonia 
de cor do equipamento. 
O resultado é a mistura de opos-
tos: o mais real – ou super-rea-
lista – que pode haver num rosto 

mergulhado numa máquina de 
cópia somado à sugestão onírica 
e antinaturalista que eventual-
mente ocorre quando um artefato 
tecnológico é manipulado. Pro-
pondo (não intencionalmente) 
uma reflexão sobre tecnologia e 
arte, Camelo não foge à beleza de 
uma pintura bonita, ou de uma fo-
tografia bonita, ou, por que não, já 
que também é isto, de uma cópia 
bonita. A propósito: a capa de seu 
DVD Marcelo Camelo – MTV ao 
vivo é uma pintura sobre scanner 
de seu rosto “em chamas”.

por JOãO AURORA

enSaio ::: Barbara Gomes



48 49

Na página anterior e abaixo: 

Mallu Magalhães

enSaio ::: Marcelo Camelo

Acima e ao lado: Marcelo Camelo

Ao lado: Mallu Magalhães

enSaio ::: Marcelo Camelo
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por LUIZA GANNIBAL

Para os admiradores da música cubana, 
esse compêndio efervescente de mambo, 

rumba, salsa, bolero, cha-cha-cha, dentre inúmeras 
outras manifestações sonoras, o anúncio do fim das 
sanções político-econômicas impostas pelos Es-
tados Unidos à Cuba ao longo de 40 anos sugere 
muito mais do que a intensificação no trânsito de 
pessoas e mercadorias entre os dois países. 

Se, antes do embargo, em função de seu riquís-
simo repertório, Cuba era uma das maiores fontes 
de estilos musicais populares do mundo, haja vista 
que até no Brasil músicos como Perez Prado e ritmos 

como o bolero, por exemplo, eram extremamente co-
nhecidos e difundidos, a partir da revolução, as vias 
de acesso às expressões artísticas provenientes da 
ilha ficaram restritas a um universo menor, quase 
que clandestino. Nos Estados Unidos, devido à ma-
ciça presença de imigrantes e à qualidade fluida da 
música, contudo, que propagava-se pelas molécu-
las do ar, pela pele dos dançarinos que aportavam 
em Miami, pelas ondas das rádios comunitárias, 
esse intercâmbio jamais se extinguiu. Atraídos pelo 
conteúdo “afro” impresso nessa dimensão, músicos 
negros norte-americanos, como o trompetista Dizzy 
Gillespie, visitavam Havana a fim de conhecer o que 
era, a bem dizer, uma outra face do jazz  – nascido 
em grande parte de indivíduos “roubados da África e 
trazidos para a América”, como cantaria o jamaicano 
Bob Marley –, e renderia, em 1988, o filme  Uma Noite 
em Havana – Dizzy Gillespie em Cuba. 

Sala 2 ::: René e Carol

René
e Carol
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A aproximação de Brasil e Cuba 
se dá em grande medida pelas 

semelhanças culturais e históricas 
que tocam a religiosidade, a comida, 

a música, mas também acontece 
de formas mais sutis, no campo do 

afeto, quando se encontra o casal de 
músicos René e Carol.

Sala 2 ::: René e Carol

Luiza Gannibal, na verdade, é Luiza Almeida. Jornalista e 

doutoranda da USP, com extensão na University of Manchester, 

onde estuda as inter-relações entre a música e a literatura russa.

“No plano sócio-econômico, a 
revolução suscitaria uma condição 
mais do que ideal quando se fala 

em arte. Estavam todos, sem 
exceção e de antemão, empregados 

pelo Estado.”

No plano sócio-econômico, a revolução sus-
citaria uma condição mais do que ideal quando se 
fala em arte. Os músicos não seriam mais reféns 
das mazelas financeiras que constrangem os ar-
tistas no bojo do capitalismo, que tudo transforma 
em artigo de valor calculável pervertido pela pro-
paganda. Estavam todos, sem exceção e de an-
temão, empregados pelo Estado e, na posição de 
servidores públicos qual médicos ou professores, 
deveriam propiciar ao povo a fruição musical. Uma 
realidade que mudou no decurso de 50 anos, mas 
que gestou um novo espírito. A música ganhou as 
ruas, as praças, as casas de portas abertas, as es-
quinas antes relegadas ao tráfico e banditismo. E, 
sob esse contexto, o qual também se agregou a 
educação de altíssima qualidade, ela pôde se de-
senvolver, sendo que, entre músicos e audiência 
foi travado um novo tipo de relação: mais orgânica, 
genuína, livre das amarras de outrora. 

René y Carol
Entusiastas óbvios do estreitamento da re-

lação Brasil-Cuba, Carolina Sá (brasileira) e René 
Ferrer (cubano) são um casal de músicos que acre-
dita que, mais do que beneficiar a relação cultural 
Cuba-EUA, o fim do embargo irá fomentar uma troca 
musical maior entre a ilha caribenha e o Brasil. “No 
passado, nós também tínhamos uma intensa rela-
ção cultural com Cuba. Discos de músicos cuba-
nos eram populares aqui nos anos 40 e 50. Houve 
a aproximação do Chico Buarque com o Pablo Mila-
nez. O advento da ditadura militar no Brasil, no en-
tanto, minou esse intercâmbio. Cortou nossa ponte 
musical com Cuba. O que chegou aqui foi o Buena 
Vista Social Club bem depois”.  – observa Carolina.

René y Carol acabaram de lançar o delicioso 
álbum Adundundarandun, produzido por Alê Si-
queira (Tribalistas, Tom Zé, Leila Pinheiro) e coa-
lhado de investidas latinas das quais ambos são 
herdeiros e propagadores, já que Carolina também 
é criadora e diretora da série Musica Libre, na qual, 
ao viajar pelos países do Caribe, revelou o apetito-
so menu sonoro da região em cinco episódios. 

“O que em Cuba recebeu o nome 
de santeros e paleros, no Brasil 

é chamado de candomblé e 
umbanda. Aqui, temos o samba. 

Lá, eles têm o son.”

Há 13 anos no Brasil, René ressalta que, in-
dependentemente da situação econômica – que, 
atualmente, tem se mostrado precária na Ilha –, a 
música permeia de tal maneira o modo de vida do 
povo, que não há nada que possa represar o ímpeto 
criativo do ilhéu. “O cubano é apaixonado por cul-
tura. É orgulhoso de sua cultura e prima por fazê-la 
acontecer. Há movimentos muito fortes de poesia, 
spoken word, hip hop, teatro, festivais acontecendo, 
coisas que a grande mídia não acompanha”. 

Cuba e Brasil são os dois maiores polos mu-
sicais da América Latina. Mas não é só isso. Pos-
suindo, em parte, a mesma gêneses demográfica, 
partilham do mesmo legado cultural africano de 
danças, cantos e instrumentos de percussão. O 
que em Cuba recebeu o nome de santeros e pa-
leros, no Brasil é chamado de candomblé e um-
banda. Aqui, temos o samba. Lá, eles têm o son. 
Natural que o brasileiro, portanto, volte a dialogar 
com a cultura cubana e, nesse esteio, a ouvir a ve-
lha, mas também a mais nova música da ilha, que 
conta com nomes como x-Alfonsus, Kelvis Ochoa, 
Imperactivo e Free Hole Negro.
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por DODô AZEVEDO

aRTiGo ::: outsiders

Com o lançamento do filme Cobain, Montage of heck novas histórias e 
elementos da vida do líder do Nirvana e um dos maiores fenômenos musicais 
do século XX, vieram à tona. Hoje conhecido como Dodô Azevedo, DJ e 
agitador cultural, causou polêmica recentemente nas redes sociais ao dizer 
que não veria o filme. Em 1993 ele ainda era estudante, se chamava Luiz 
Fernando, editava um fanzine e estava em uma missão quase impossível: 
furar o bloqueio de seguranças e agentes e entrevistar Kurt Cobain. O que era 
improvável se tornou realidade. Cobain recebeu o pequeno grupo de jovens 
jornalistas no que resultou em uma entrevista histórica. Com exclusividade, 
TABu republica trechos desse material e tenta entender por que, mesmo vinte 
anos após sua morte, Cobain ainda causa tanta polêmica.

ouTSiDeRS,
um dia com Kurt Cobain

Kurt franziu a testa antes de responder: “Te-
nho esquentado meus miolos imaginando como 
fazer isso. Mas é sempre impossível! Eu me recuso 
a dar entrevistas e a atitude se torna mainstream! 
Tudo o que eu faço acaba enrolando ainda mais 
esse nó. Tudo que eu estrago consertam...”

“Quando Nevermind saiu, nós fomos em tour 
pra Europa. Tínhamos acabado de entrar numa 
grande gravadora e nossa promoter marcava en-
trevistas com várias revistas de uma vez. Só que 
elas duram oito horas! Tínhamos que falar sobre 
nós mesmo com pessoas que nem conhecíamos. 
Lá pelas tantas estávamos tão cansados que só 
falámos merdas...” (risos) Depois que as publica-
ções saíam, nos assustávamos: ‘Meu deus, eu falei 
isso?!’ (risos) Agora, antes de darmos entrevista, 
queremos ter ideia do que é entrevista. Mas nunca 
nego entrevista para fanzine. A gravadora desco-
briu isso e começou a dizer que estava marcando 
entrevista com fanzine e, quando a gente chegava 
lá, era uma puta Spin da vida...”

“Kurt nos deu seu endereço pessoal em Seat-
tle, nos fazendo jurar que escreveríamos. Quando 
da despedida, simples como ele só, perguntou-nos 
uma coisa que ninguém soube responder, a não 
ser por alguns sorrisos amarelos: “Por que vocês 
achavam que eu vivia fodido, deprimidão?”

aRTiGo ::: outsiders

Para comemorar o lançamento em DVD do filme 
“cobain: Montage of Heck”, que conta a história do 
vocalista da banda nirvana, Kurt cobain, o circuito 
Estação nET de cinema em parceria com a Paramount, 
presenteará 5 leitores da TABU com o DVD do filme.

Para participar acesse: grupoestacao.com.br ou 
fb/circuitoEstacaonet
Promoção válida até 5 de setembro de 2015.

>> link da promo: 
https://circuitoestacaonet.typeform.com/to/uSi1mV

Dodô Azevedo é filósofo, professor e cineasta.

“Quando começou o papo, o único não- 
atônito era o entrevistado. Afinal, a 

cambada não sabia direito como havia parado ali. 
Nada fazia sentido. Kurt Cobain era famoso por 
nunca dar entrevista, não falar com ninguém, viver 
chapado e deprimido. Kurt Cobain, o que estava 
sentado no meio de uma roda de desconhecidos, 
à nossa disposição, era expansivo, interessado e 
provavelmente a pessoa mais lúcida dentro daque-
le quarto.

 Courtney, a patroa, repousava no quarto ao lado 
enquanto Tony, brasileiro, berrava ao telefone procu-
rando marcar outro vôo de asa delta para o casal. Ro-
drigo começou a mostrar seu fanzine para Kurt, que 
folheou com interesse surpreendente. Leu uma histó-
ria em quadrinhos desenhado por Fábio Leopoldino, 
vocalista do Second Come e depois soltou o primeiro 
“great!” (“legal”) da tarde. Seus “great!” eram sempre 
seguidos de um sorriso muito largo.”

“Lívia perguntou como o cara se sentia tocando 
em estádios. 

 Kurt ficou sério e a entrevista começou de 
verdade: “Eu realmente odeio tocar em lugares 
como esses, com aquelas luzes nos olhos não dá 
para ver o público. Peço que desliguem as luzes 
para ver o público e ficam pensando que isso é ati-
tude de estrela...”

  Arrisquei: “Você acha que em lugares pequenos 
o público se divertem mais?” 

 
“Eu me divirto muito mais. A banda também. 

Eu não gosto de lugares grandes porque o som é 
ruim, as pessoas ficam muito distantes umas das 
outras. Sei lá, é como se o público tivesse assis-
tindo TV. Felizmente nosso próximo LP será muito 
mais esporrento (Kurt se referia a In Utero), o que 
vai desagradar o público de estádio, mais nos leva-
rá de volta aos pequenos clubes”.

“Já que a vida mainstream te enche tanto o 
saco, por que você não se dedica a voltar ao under-
ground?”, provocou Maradona.
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Por ROGERIO SKYLABBreve comentário à 
entrevista de José Padilha 
na TRiP

ReSPoSTa ::: Breve comentário

No dia 03/06/2015, a revista Trip publicou 
entrevista com o diretor e roteirista José 

Padilha, concedida em sua casa, em Los Angeles, 
no bairro de Fryman Canyon, que abriga morado-
res ilustres como George Clooney. A entrevista se 
torna emblemática na medida em que apresenta 
vários pontos de articulação com o seu filme Tropa 
de Elite, o primeiro da série, de grande impacto jun-
to ao público. Cabe aqui trazer uma declaração de 
seu colega de geração, Fernando Meirelles, à revis-
ta Bravo: “Compreendo perfeitamente essa ideia do 
filme Tropa de Elite tentar ser neutro, de não se aliar 
ao protagonista, mas também de não o condenar. 
É o anti-Glauber Rocha. Glauber era um cara que 
opinava em cada diálogo, em cada plano. E Tropa 
de Elite é o oposto”. (Revista Bravo, jan/2008). O 

grande impacto do filme, segundo Meirelles, viria 
de uma neutralidade que estaria ligada a uma es-
tética do realismo. 

O grande equívoco dessa interpretação de 
Meirelles, me parece, é insistir na ultrapassa-
da ideia de reflexo do real. Ao expor com clareza 
a opinião, Glauber ao menos expunha o processo 
de ficção que perpassa todo trabalho artístico, ao 
contrário do realismo-naturalista que, através da 
técnica, tenta de todos os modos naturalizar um 
ponto-de-vista. Entrando agora na entrevista à 
Trip, a primeira coisa que me chama a atenção é a 
análise que José Padilha faz, opinando dessa vez 
claramente, sobre a atual safra do cinema brasilei-
ro: “O cinema no Brasil não está em um momento 
muito bom. Porque os recursos vão para essas co-

ReSPoSTa ::: Breve comentário

médias televisivas”. Que grande parte dos recursos 
do audiovisual vem sendo destinados a esse gênero, 
não há dúvidas. Mas parece que o comentário pro-
cura isentar seus próprios filmes de uma técnica 
eminentemente televisiva: o realismo naturalista. E 
sob essa perspectiva, Tropa de Elite é tão televisiva 
quanto as atuais comédias. A câmera, ao invés de 
estar liberta às contigências de tempo e espaço, tor-
na-se voyeur para a voz over, como se houvesse um 
observador invisível e ideal seguindo padrões codi-
ficados e sugerindo uma forma naturalizada que, na 
verdade, é encapsulada pela técnica.

ii

Os motivos descritos por Padilha para sua 
saída do Brasil são: trabalho em Hollywood a sé-
rie Narcos pela Netflix e o remake de Robocop; 
segurança pessoal, já que, em razão de Tropa de 
Elite 2, policiais descontentes, segundo a avalia-
ção do diretor, teriam tentado invadir sua produ-
tora; o fato do país ter perdido a sensibilidade 
para ver o absurdo – e comenta os esfaquea-
mentos na Lagoa; e por fim, o descontentamento 
político. Aqui também existem críticas retóricas 
(quer me parecer que o motivo relevante de sua 
saída foi mesmo o trabalho em Hollywood), mas 
que não deixam de ser simbólicas de um pensa-
mento conservador: o voto nulo, despolitizado ou 
ao menos à margem do enfrentamento político 
em que o país esteve nas últimas eleições e ainda 
está mergulhado – o que remete à figura da voz-
-over, o personagem-narrador, o herói policial, 
cujo discurso, unilateral e arbitrário, é indicati-
vo da ausência de lastro histórico (no Brasil, não 
há conteúdo histórico para se criar uma imagem 
heróica da polícia, sua imagem está tradicional-
mente ligada à repressão) e  o “absurdo” que é 
o fato da violência explodir fora da periferia, no 
coração da elite.

“No Brasil, não há conteúdo 
histórico para se criar uma imagem 
heróica da polícia, sua imagem está 

tradicionalmente ligada à repressão.”

iii

A questão do discurso arbitrário, sem lastro 
histórico, é uma das principais diferenças entre 
Tropa de Elite e o Cinema Novo. Conforme Jean-
Claude Bernadet, no seu livro Em Tempo de Cine-
ma, existiu, no Cinema Novo,  “a angústia da classe 
média diante da miséria, representando uma ten-
são entre a consciência das relações de poder, a 
miséria reinante, e a situação de cada um, nem tão 
privilegiada, nem tão degradada, intelectuais à sua 
maneira”. Angústia essa que seria desdobrada com 
o tempo, através de uma política progressista, via 
ONGs, no sentido de integrar a periferia à cidade, 
conscientes de que a causa oculta da violência é 
a desigualdade econômica e social. Contra esse 
pensamento social, que traz à tona a causa eco-
nômica, a ideologia da ordem vai instaurar a lógica 
da discriminação, estigmatizando negros e pobres 
como classes perigosas – assim posto, o trata-
mento às demandas sociais viria através do com-
bate ao crime, estando implícito aí o extermínio das 
classes perigosas. Daí porque, conforme transpa-
rece em Tropa de Elite, as comunidades são ape-
nas objeto de interesse na medida em que existem 
os traficantes. As condições dos trabalhadores que 
resistem à opção do crime, com seu potencial críti-
co, são meramente omitidos. 

“As condições dos trabalhadores que 
resistem à opção do crime, com seu 

potencial crítico, são meramente omitidos.“
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naQuela noiTe
Naquela noite cheia d´estrelas,
Ela passava cheia de graça,
A segurei pelos cabelos
E enfiei uma porrada.
Ela gemia, ela chorava
E a lua cheia iluminava.
Depois peguei um caco de vidro
E enterrei no seu umbigo.
Ela urrava, ela gemia,
Um passarinho batia as asas,
Um violino tocava a valsa,
E a lua cheia iluminava.
Com alicate eu retorcia
Os seus mamilos tão delicados.
Ela pedia pra que eu parasse
E eu sentia uma estranha calma.
Os vaga-lumes contracenavam
E a lua cheia iluminava.
E fui puxando fio por fio
Dos seus cabelos castanhos-claros,
Em cada fio que eu arrancava
Era uma lágrima, era outra lágrima,
Os arvoredos com cor de prata,
A lua cheia iluminava.
E com a perícia de um obstetra,
Em meio a um bosque cheio de flores,
Eu extirpei de dentro dela
Um bicho horrível chamado Homem,
Os passarinhos em revoada,
A lua cheia iluminava.
A minha vida é essa estória,
Por mais que eu pinte, é sempre escura,
Pro que eu pergunto não há resposta,
Mas de repente levei um susto:
Olhei pra dentro da minha alma
E a lua cheia iluminava.

iV 

Uma última ressonância entre a entrevista à Trip 
e Tropa de Elite, está no seu discurso sobre o uso da 
maconha no Brasil, apresentado na entrevista: “Quan-
do você discute ética ou moral, tem algum componente 
antiético ou antimoral em fumar maconha? Você pre-
cisa partir de algum código ético ou moral para avaliar 
uma situação qualquer e fazer um julgamento. Acon-
tece que os códigos éticos e morais te dão julgamen-
tos diferentes dependendo do contexto... Em Amster-
dã é legalizada. É radicalmente diferente de comprar 
maconha de um grupo armado – esse dinheiro será 
usado para comprar armas, subornar policiais. A situ-
ação é diferente, a avaliação ética e moral é diferente... 
A maneira pela qual a maconha existe no Brasil faz 
com que fumar maconha tenha consequências ruins”.

Algumas questões controversas surgem nes-
se discurso. Em primeiro lugar, e aqui me remeto 
à Derrida em seu livro “As leis da hospitalidade”, 
a ética e a moral não estão submetidas à lei; em 
segundo lugar, há uma redução do tráfico à lei de 
demanda e oferta, quando sabemos do seu cará-
ter internacional como grande negócio que envolve 
capitais, profissionais e instituições (bancos, agên-
cias de reaplicação e circulação de valores, perso-
nagens e organismos das altas finanças – enfim, 
grandes poderes nas empresas e no Estado).

Essa redução, com o sentido claro de atingir 
uma burguesia progressista, jovens hedonistas com 
uma cultura que perpassa ONGs e outros institutos 
com propostas de reformas estruturais, vai corres-
ponder no filme à vingança: vingar a morte de Neto 
é instaurar métodos de tortura dentro de um estado 
de exceção – é trazer à tona a máxima “violência se 
combate com violência”. Dentro da perspectiva ma-
niqueísta, trata-se de reduzir tudo para permanecer 
oculta a causa. Reduz-se até a maioridade penal.

Bibliografia: 

Entrevista de José Padilha à Trip: http://revistatrip.uol.com.

br/revista/244/paginas-negras/jose-padilha-fala-sobre-

-hollywood-cinema-a-serie-narcos-e-o-brasil.html

TEIXEIRA, R.A. “Tropa de Elite: O Herói-Policial e a ideologia da 

guerra urbana”, in, “Representações da periferia do cinema brasi-

leiro: do neorrealismo ao hiper-realismo”.

SILVA, M. “A classe média se mantém no inferno” (sobre o filme 

Tropa de Elite).

ReSPoSTa ::: Breve comentário

Rogerio Skylab é músico, cantor, compositor e tem como hábito 

pensar o Brasil. Seu último álbum é Desterro e Carnaval pode 

ser baixado gratuitamente: http://www.rogerioskylab.com.br/

albuns/desterro-e-carnaval/
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com a colaboração de JULIA LEVy TAVARES

aMaRéSiMPleS

Celebrando mais um 
encontro entre a arte 
visual contemporânea 
e o espaço popular, a 
Exposição Travessias – 
Arte Contemporânea na 
Maré chega a sua quarta 
edição.  Instalando-se 
mais uma vez no Galpão 
Bela Maré, na comunidade 
da Nova Holanda, e 
misturando artistas 
consagrados como 
Regina Silveira e Eduardo 
Coimbra a jovens talentos 
residentes em favelas 
cariocas, a exposição 
reafirma sua referência 
como experiência estética 
impar e mobilizadora da 
criação e fruição sem as 
fronteiras da distinção 
territorial e social vividas 
cotidianamente. Além dos 
trabalhos espalhados pelo 
enorme espaço expositivo, 
Travessias também conta 
com um setor educativo, 
oficinas e debates, tudo 
acessível e gratuito. O 
Galpão Bela Maré fica 
entre as passarelas 9 e 
10 da Avenida Brasil, e a 
exposição está em cartaz 
de 12/09 à 14/11. Maiores 
informações em 2015.
travessias.org.br

Palco universitário

A UNIRIO recebe a terceira 
edição do FITU, o Festival 
Integrado de Teatro 
Universitário, entre os 
dias 21 e 26 de setembro. 
O evento apresenta 
trabalhos produzidos pelo 
curso de Artes Cênicas 
da Universidade e grupos 
convidados. Oportunidade 
para ver ou rever o 
espetáculo Sinfonia Sonho, 
de Diogo Liberano, onde o 
trágico episódio da Escola 
Municipal Tasso da Silveira, 
ocorrido em Realengo há 
4 anos, é usado para falar 
sobre a infância e o futuro. 

é tudo “À vera” !

Manchetes que despertam a curiosidade de quem as 
lê nas bancas e que viralizam todos os dias nas redes 
sociais. Em tempos de crise nas redações e na relação 
entre jornais impressos e público leitor, o tabloide 
carioca Meia Hora rende um curioso e bem humorado 
documentário que mostra como tiro vira ”pipoco, ladrão 
de galinha vira “vagabundo” e mulher bonita ganha 
adjetivos hortifrutigranjeiros. Exibido na Première Brasil do 
Festival do Rio 2014, Meia Hora e as manchetes que viram 
manchete foi dirigido por Angelo Defanti e traz entrevistas 
com a equipe de redação do jornal, além de celebridades 
populares como o colunista e promoter David Brazil e a 
cantora Valesca Popozuda. Distribuído pela Boulevard 
Filmes, o filme estreia em agosto.

Quando Walter Salles 
encontra Jia zhang-ke    

Esses dois grandes nomes 
do cinema mundial se 
conheceram no Festival 
de Berlim de 1998. Na 
época, Walter Salles 
apresentava seu segundo 
longa-metragem, Central 
do Brasil, que viria ganhar 
o Urso de Ouro e Jia 
Zhang-ke apresentava 
seu primeiro filme. Desde 
então, ambos mantiveram 
contato e a aproximação 
entre eles possibilitou que 
Salles realizasse um filme 
que é a expressão máxima 
da admiração que nutre 
pelo amigo: Jia Zhang-ke, 
um homem de Fenyang. De 
forma sensível e intimista 
o documentário revela a 
China em transformação 
de Zhang-ke, suas origens, 
personagens e locações 
de suas histórias. A estreia 
mundial do filme aconteceu 
em fevereiro, no mesmo 
festival que os apresentou, 
e está marcado para chegar 
às telas brasileiras em 
setembro juntamente com 
uma mostra com outros 
títulos do diretor chinês.

E-mails para esta coluna: 
viewfinder.tabu@gmail.com

A peça esteve em cartaz 
no Rio e outras cidades 
brasileiras entre 2013 e 
2014. Ou, ainda, conhecer o 
trabalho de jovens diretores, 
atores e dramaturgos, 
como em Prática de 
Montação Teatral, onde as 
memórias dos performers 
misturam questões sobre 
homossexualidade e 
identidade aos processos 
de montagem de um 
espetáculo. Mas não 
para por aí... o festival 
também apresenta uma 
série de outras atividades 
relacionadas ao universo 
teatral, tudo grátis! A 
programação completa 
está em www.fitu.com.br

Thiago Jatobá é produtor 
cultural, produtor de conteúdo 

e educador.
Julia Levy Tavares é 

economista, produtora e 
pesquisadora.

Rio arte Rua

Pensando na correria 
cotidiana que por vezes 
invisibiliza os grafittes da 
cidade, a designer Nina 
Chini e a produtora de arte 
Julia Murad mapearam 
alguns corredores 
artísticos e realizam uma 
divertida e bem informada 
mediação destes trabalhos, 
chamada Rio Street Art 
Tour. Um rolê nunca é 

Tem local?

A expressão usada pelos 
gays como código para 
definir onde se encontrarão 
quando flertam pelos 
chats e redes sociais na 
web também dá nome a 
um projeto que pretende 

geolocalizar a LGBTfobia  em estabelecimentos comerciais 
e outros pontos das cidades do território nacional. Surgida 
da ideia do programador de web Marcus Lemos, a página 
www.temlocal.com.br conta ainda com o design de Antônio 
Kvalo e a gestão de Thiago Bassi, amigos e parceiros na 
iniciativa. Na plataforma, a vítima ou denunciante pode 
marcar o local da ocorrência com um triângulo nas cores 
de sua identidade de gênero e fazer um breve relato da 
situação. A ferramenta é totalmente colaborativa e busca 
um mapeamento dos casos de discriminação, agressão 
e outros abusos, além de abrir espaço para minorias com 
menor visibilidade entre os LGBT. Vale lembrar que não é 
preciso ser homossexual para denunciar.

60 anos e de cara nova

No mês de julho, a Cinemateca do MAM completou 
seu sexagésimo aniversário e ganhou de presente 
um novo curador: Ricardo Cota. O crítico de cinema 
tem nas mãos a missão de ocupar o lugar de Gilberto 
Santeiro, falecido recentemente, e recuperar o prestigio 
da Cinemateca: “Existe um clima muito favorável. O 
Estação se reergueu, o Joia tornou-se uma realidade, 
o Instituto Moreira Salles está aí e o Centro Cultural 
Luís Severiano Ribeiro reacendeu a chama no centro da 
cidade. A Cinemateca hoje não é mais a protagonista 
cultural das décadas de 1960 e 1970. Ela precisa se 
aproximar de novas iniciativas.” 

Futebol arte

Em tempos de escândalos 
na CBF, da “bola baixa” 
na seleção brasileira e 
sua inesquecível derrota 
na Copa do Mundo no 
Brasil, o premiado diretor 
Eryk Rocha traz as telas 
do “país do futebol” um 
campeonato desconhecido 
do grande público e sem 
os flashes e o glamour das 
concentrações luxuosas, 
estádios milionários e 
salários astronômicos. 
Campo de Jogo é um 
retrato genuinamente 
poético sobre um torneio 
amador realizado entre 
jovens da periferia carioca. 
O longa tem distribuição da 
Tucumán Filmes.

igual ao outro, garantem 
as meninas. “A arte de 
rua é temporária, por uma 
série de questões. Por isso 
mesmo os roteiros sempre 
mudam e muitas surpresas 
acabam acontecendo, com 
trabalhos que surgiram da 
noite pro dia onde antes 
estava outro ou nem tinha 
nada”, dizem. As visitas 
são bilingues e as reservas 
são feitas em http://
riostreetart.tour.com.br

Rio Babilônia

O morro da Babilônia dá 
lugar à mais nova galeria 
de arte da cidade. Seu 
idealizador e diretor, Alex 
Bueno de Moraes, fundou 
em Ny a 1500 Gallery, 5 
anos atrás. Transferiu-
se para o Brasil no mês 
passado e rebatizou o lugar 
de 1500 Babilônia. Cravada 
no alto da comunidade, tem 
projeto do arquiteto Pedro 
Évora e a vista do deck vale 
a subida. O morro também 
foi cenário de “Orfeu do 
Carnaval”, dirigido em 1959 
por Marcel Camus. Alex é 
fascinado pelo filme onde 
Mira foi interpretada por 
Lourdes Oliveira, esposa de 
Camus e também melhor 
amiga de sua mãe.
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FaCSíMile: o CinéFilo

Fa
C-

Sí
M

il
e 

Ta
Bu

 ::
: T

ab
u 

nº
 0

5,
 a

no
 i,

 s
et

/8
6

por DODô AZEVEDO

aRTiGo ::: Perdas & Ganhos

PeRDaS & GanhoS
Tudo se fala sobre o que 

é perdido em traduções: 
na porta do cinema, é comum 
exibir-se fazendo troça da tradu-
ção do título de um filme para o 
português. “Rídicula a tradução 
que fizeram de Annie Hall, não é?”

Se você mesmo já não fez 
algum comentário vira-lata des-
ses certamente já ouviu um. E riu. 
E concordou. Mas já tentou, você 
mesmo, fazer melhor? Pensar em 
traduções melhores do que Noivo 
neurótico, noiva nervosa?

Um título é peça importante 
no jogo de sedução entre o filme 
e o consumidor. Ou você vai me 
dizer que iria assistir a um filme 
simplesmente chamado Annie 
Hall, sem saber que se trata do 
filme que popularizou Woody Al-
len nos anos 70?

Tudo se fala sobre o que 
é perdido em traduções. Pouco 
sobre o que se ganha.

Há uma expressão em portu-
guês muito querida e muito usada. 
“O primeiro ano do resto de nossas 
vidas”. Sintética, lírica, agridoce, 
precisa. Mas não é uma expressão 
em português, não. É o que vira-
-latas chamam de tradução mal 
feita de filme americano. No caso, 
St. Elmo’s Fire, clássico dos anos 
80, sobre as agruras de se tornar 

adulto. “Fogo-de-santelmo”, em 
português, se não fossem nossos 
tradutores a querer meter o bede-
lho em tudo. 

Teríamos, se não fossem 
eles, perdido um bom filme (por-
que não iríamos ao cinema ver um 
filme chamado “Fogo-de-santel-
mo”) e mais: uma tradução tão 
bonita que transcendeu o filme e 
virou expressão em português.

Assim como Os Incompre-
endidos, primeiro filme de Tru-
ffaut, é um título melhor do que 
“As 400 palmadas” e Acossado 
é mais Nouvelle Vague do que 
“Sem fôlego”.

E o que dizer do tanto que ga-
nhamos ao traduzir “Café da ma-
nhã na Tiffany’s” por Bonequinha 
de Luxo? 

“A jaqueta metálica”, de 
Stanley Kubrick, se tivesse 
sido traduzida literalmente, 
nunca teria se chamado Nascido 
para Matar.

Vira-latas que somos, tam-
bém não damos crédito quando 
nossos tradutores entendem o 
poder de um título original. Dei-
xam Dogville ser Dogville e Pulp 
Fiction ser Pulp Fiction.

Mas temos salvação: nos 
anos 80, cultuamos a melhor tra-
dução para o português de um 

filme americano. Dawn by Law, 
de Jim Jarmush, virou Daunbailó. 
Pronto: filas formavam-se na por-
ta do Estação Botafogo para ver, 
prestigiar, bater palmas para uma 
tradução mais beatnik do que a 
própria estética de Jim Jarmush.

Daunbailó - essa tradu-
ção poderia ter sido feita por 
Guimarães Rosa, que entendia 
tudo da relação dos fonemas 
com o que se quer dizer. Mas 
Daunbailó foi feito mesmo por 
Alberto Shatovsky, lendário 
distribuidor dos anos 50, 60 e 
70, amigo e conselheiro de lon-
ga data do Grupo Estação. Ele 
mesmo. Um desses tradutores 
que vivemos xingando mais 
que mãe de juiz de futebol.

Temos salvação. Se come-
çarmos a olhar ganhos em tra-
duções ao invés de só apontar-
mos as perdas.

Ainda mais se não esque-
cermos que os tradutores de lá, 
os americanos, chamam Deus e 
o Diabo na Terra do Sol de “Deus 
negro, diabo branco”.

Não somos binários, preto 
no branco, como os estrangeiros 
pensam que somos.

Temos salvação. 
Temos tradução.
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Para a Playlist desta edição 
da TABU, selecionei 10 tri-

lhas sonoras que fazem o especta-
dor, de uma forma ou de outra, viajar 
musicalmente sem sair da poltrona. 

Algumas parecem óbvias, 
como a genialidade de Kubrick ao 
perceber que, utilizando músicas do 
século xIx como Also Sprach Zara-
thustra e a valsa Danúbio Azul, em 
um filme ambientado num futuro 
distante, o espectador se sentiria 
mais familiarizado com aquele uni-
verso ainda desconhecido. 

Outras trabalham de forma 
instigante a possibilidade de explo-
rar novos mundos e culturas através 
das trilhas. Sofia Coppola, sempre 
atenta à seleção musical de seus 
filmes, traduziu a solidão dos per-
sonagens de Bill Murray e Scarlett 
Johansson naquela Tóquio melan-
cólica através de uma seleção impe-

1. 2001: uMa ODiSSÉia nO ESPaçO
2. TrinTa anOS ESTa nOiTE
3. blaDE runnEr
4. brilHO ETErnO DE uMa MEnTE 
SEM lEMbrançaS
5.EncOnTrOS E DESEncOnTrOS
6. FEliZES JunTOS
7. FlOrES ParTiDaS
8. O cÉu QuE nOS PrOTEGE
9. O EXPrESSO Da MEia-nOiTE
10. PariS, TEXaS

TRilhaS SonoRaS PaRa ViaJaR

cável que promovia um mix cultural. 
Jim Jarmusch, outro cineasta cui-
dadoso nesse aspecto, trouxe o jazz 
etíope de Mulatu Astatke para acom-
panhar o personagem de Bill Murray 
no road movie Flores Partidas.  

Na trilha de O Céu que nos 
Protege, Bernardo Bertolucci re-
correu a dois músicos, Ryuichi 
Sakamoto e Richard Horowitz, para 
traduzir a transformação que a ex-

PlaYliST
MARCELO JANOT

periência marroquina promove nos 
personagens ocidentais. O mesmo 
vale para o uso de temas de Astor 
Piazzolla por Wong Kar-Wai em Fe-
lizes Juntos, história de amor entre 
dois asiáticos na Argentina.

E há aquelas trilhas que tra-
balham no nível psicológico, nos le-
vando por uma viagem interior por 
nossos medos, delírios e anseios. O 
score de Jon Brion para Brilho Eterno 
de Uma Mente Sem Lembranças, de 
Michel Gondry,  e as Gymnopedies de 
Erik Satie em Trinta Anos Esta Noite, 
de Louis Malle, são ótimos exemplos 
de trilhas que permanecem em nossa 
memória mesmo tempos depois da 
sessão terminada, servindo de estí-
mulo para mais uma viagem.

Marcelo Janot é crítico de cinema,

especialista em trilhas sonoras.

CaRTuM

verifique a classificação indicativa
6 de agosto nos cinemas

A verdadeira beleza está além dos olhos.
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Theatro NET SP, Theatro NET Rio e NET Live Brasília: 
Cadastre-se no site Ingresso Rápido e identifique-se como 
cliente NET na hora da compra.

COMO COMPRAR COM DESCONTO

CURTA O LADO NET
No Circuito Cultural NET você tem cinema, teatro, música, shows 
e muito mais. Conheça a programação em: net.com.br/cultura

Aproveite! Theatro NET Rio, 
SP e NET Live Brasília: 50% 
de desconto em até 4 ingressos.  
 
Estação NET Cinema e NET 
Cineart BH: 50% de desconto 
em 2 ingressos.

Estação NET Rio e NET Cineart BH: 
Compre no site dos espaços indicando “Cliente NET”ou 
compre no local e mostre a última fatura + documento com 
foto na entrada. Válido para o titular com um acompanhante.

CIRCUITO
CULTURALNET
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