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As produções brasileiras exibidas na competição do 6th Paulínia Film 

Festival podem ser conectadas a partir de características um tanto 

abrangentes: certa prioridade a realizações de diretores em início de 

carreira, pelo menos no terreno do longa-metragem (apesar das presenças 

dos veteranos Domingos Oliveira e Murilo Salles), reunião de trabalhos 

marcados por vigor autoral, concentrado de produções do Rio de Janeiro. 

Mas talvez o elemento que mais aproxime os filmes aponte para o campo 

temático: a abordagem de relações familiares. 

 

Em Casa Grande, o diretor Fellipe Barbosa mostra o rito de passagem de 

um jovem de classe média alta. O habitualmente turbulento período da 

adolescência se torna mais desestabilizador para Jean (interpretado por 

Thales Cavalcanti) devido à transição sofrida por sua família, mergulhada 

em crise financeira. Mas a verdade demora a vir à tona. O pai, Hugo 

(Marcello Novaes, ótimo), oculta os fatos, o que acirra o conflito com Jean. 

E o rapaz, até então protegido numa espécie de redoma, entra em contato 

com um mundo novo a partir do instante em que passa a voltar da escola de 

ônibus – não mais de motorista. Bastante fluente, o filme perde um pouco 

com excessos, como o espaço destinado à discussão sobre a polêmica das 

cotas, que, porém, não ferem o bom resultado. 

 

Casa Grande segue registro realista. Bate na tela destituído de rasgos 

autorais, o que não deve ser entendido como demérito e como evidência de 

direção impessoal. Basta dizer que se trata de um filme de natureza 

autobiográfica. Domingos Oliveira também foi norteado pela própria 

história em Infância, transposição para o cinema de uma peça de sua 

autoria, Do Fundo do Lago Escuro. Por meio do menino Rodriguinho 

(Raul Guaraná), seu alterego, Domingos evoca sua família durante a 

década de 1950, comandada com mão de ferro por D. Mocinha (Fernanda 

Montenegro, que participou de uma montagem do texto, intitulada Assunto 

de Família, no início dos anos 1980, assinada por Paulo José, na qual fez o 

papel da filha, Conceição), matriarca fanática por Carlos Lacerda. 

Domingos (que, além de dirigir, integra o elenco, interpretando si mesmo) 

não desenvolve um enredo, mas coloca o público diante de um quadro de 

época de sabor doce-amargo. 

 

O real desponta de modo diverso em Castanha, filme sobre a vida do ator 

João Carlos Castanha que conjuga diferentes procedimentos de 

ficcionalização: a encenação do real (Castanha e sua mãe, Celina, 



“interpretam” seus próprios papéis) e a criação de uma trama (referente ao 

sobrinho de Castanha). A primeira esfera resulta melhor que a segunda, a 

julgar pelas sequências dilacerantes centradas na relação entre Castanha e 

Celina dentro do apartamento onde moram, na periferia de Porto Alegre. O 

diretor Davi Pretto destaca o cotidiano profissional de Castanha – ligado, 

em parte, ao bas-fond da cidade – entre apresentações como transformista 

em shows de nudez masculina e ensaios de teatro.  

 

Se Castanha oscila entre a gramática do documentário e da ficção, 

Aprendi a Jogar com Você, de Murilo Salles, se filia à primeira vertente. 

Contudo, o DJ Duda, personagem principal, ao propor um final para o 

filme (e frisar que esse desfecho não precisa espelhar a realidade), traz à 

tona a percepção de que a ficção sempre está inserida no documental. 

Afinal, os realizadores não se limitam a registrar fatos, mas, 

inevitavelmente, apresentam a sua visão dos acontecimentos, por mais 

objetivos que tentem ser. Ao longo da projeção, o espectador acompanha o 

dia a dia de Duda, que se vale de uma série de estratégias e jeitinhos para 

alcançar seus intuitos. Salles expõe ainda a vida em família de Duda – a 

relação com os filhos, o conflito com a mulher – com algum despudor. 

Suscita curiosidade, mas o personagem rende menos que o esperado. 

 

Já Carolina Jabor – escorada no conto Frontal com Fanta, de Jorge 

Furtado (autor do roteiro ao lado do filho, Pedro Furtado) – transita entre o 

real e a suspensão desse registro em Boa Sorte, filme sobre a jornada de 

João (João Pedro Zappa, acertado no tom), adolescente viciado em 

remédios e incompreendido pelos pais (Gisele Fróes e Felipe Camargo). 

Internado numa clínica psiquiátrica, ele conhece e se apaixona pela junkie 

Judith (Deborah Secco). Por não ser muito notado pela família, João se 

sente invisível. A diretora “aproveita” a questão da invisibilidade nas cenas 

em que João e Judith ficam invisíveis. Esta condição se torna favorável 

para realizarem aquilo que desejam, sem a preocupação com o 

publicamente interditado. Mas, apesar dessa alternância de registros, Boa 

Sorte soa algo despersonalizado. Claudio Amaral Peixoto imprime uma 

criação mais pessoal na direção de arte, mesmo que determinadas 

concepções causem estranhamento, como o aparente descompasso entre o 

nível sócio-econômico de João e as modestas instalações da clínica, 

discrepância justificável, apenas em parte, pelo afastamento do realismo. 

Distante do universo urbano, Camilo Cavalcante estampou embates 

familiares num vilarejo do sertão em A História da Eternidade. Com 

pleno domínio das ferramentas cinematográficas, o diretor entrelaça 

conflitos entre irmãos de personalidades opostas, um autoritário (Claudio 

Jaborandy) e outro libertário (Irandhir Santos, em mais uma atuação de 

impacto) com a relação afetiva-incestuosa entre tio e sobrinha (Débora 



Ingrid), o flerte entre um cego (Leonardo França) e uma mulher enlutada 

(Marcelia Cartaxo) e a súbita atração de uma avó (Zezita Matos) pelo neto 

(Maxwell Nascimento). Todos vivem imersos em sertão onde persiste 

moral arraigada. 

 

Longe dos espaços fechados, Lírio Ferreira ambientou numa ilha a 

retomada de um relacionamento ameaçador: entre Pedro (Daniel Oliveira) e 

Raquel (Caroline Abras), irmãos que, diante do risco de elo incestuoso 

detectado durante a infância, foram afastados pela mãe, Rosa (Sandra 

Corveloni). Até que Pedro, rebatizado de Zolah, volta junto com um circo 

para a ilha e reencontra Raquel, agora casada – com Cangulo (Rômulo 

Braga, destaque do elenco). Filme repleto de predicados técnicos – 

principalmente a fotografia (de Mauro Pinheiro Júnior) –, Sangue Azul 

corre bem quando o cineasta concentra o foco nos vínculos entre o quarteto 

mencionado. Em especial na primeira metade da projeção, Lírio Ferreira 

não contém a dispersão através de personagens que, apesar de bem 

defendidos pelos atores, não são suficientemente encorpados no roteiro (de 

Lírio, Sergio Oliveira e Fellipe Barbosa). Ainda assim, o filme manteve o 

bom nível da competição em Paulínia. 

 

 


