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“Nada é por acaso”, vaticina um personagem de Pedro Almodóvar na 

sequência final de Fale com Ela. Assim, é de se supor que uma seleção de 

filmes em um festival de cinema possui, entre si, elos ou mesmo, por mais 

paradoxal que soe, algumas divergências que os unam, que os atraiam. Um 

tema que pode ser usado para enfeixar boa parte dos títulos em competição 

no 6th Paulínia Film Festival, realizado entre 22 e 27 de julho no município 

do interior de São Paulo, é do o rito de passagem. Outro que também se 

impôs após noites devotadas a dois ou por vezes três longas-metragens foi 

a busca por uma identidade própria.  

 

Em sete filmes, tais eixos são trabalhados com maior ou menor ênfase; em 

alguns, de modo mais evidente, em outros, encobertos por outras camadas 

de trama, outros tecidos narrativos. Em Castanha, de Davi Pretto; Sinfonia 

da Necrópole, de Juliana Rojas; Boa Sorte, de Carolina Jabor; A História 

da Eternidade, de Camilo Cavalcante; Casa Grande, de Fellipe Barbosa; 

Sangue Azul, de Lírio Ferreira; e Aprendi a Jogar com Você, de Murilo 

Salles, há sempre a travessia – rumo a uma nova fase na vida ou a uma 

nova versão de si mesmo. 

 

O documentário de Salles registra vários anos na vida do DJ Duda, um 

brasiliense que o diretor enverniza como o representante do que poderia ser 

entendido como o “Brasil real” preconizado pelo escritor paraibano Ariano 

Suassuna, autor de Romance da Pedra do Reino e O Auto da 

Compadecida, entre outros, e falecido durante o festival. Duda não quer 

estar no lugar que ocupa com a mulher; ele quer o estrelato, ele investe em 

um sucesso do qual tem certeza absoluta, quase um pressentimento. Em 

cena, ele diverte e irrita o espectador na mesma proporção; como filme, 

Aprendi a Jogar com Você embaralha as fronteiras entre ficção e 

documentário, menos satisfatoriamente, é fato, do que seu diretor 

propagara minutos antes da sessão. 

 

Castanha é um híbrido muito mais interessante, muito mais enigmático, 

muito mais experimental. Interessante perceber que ambos os filmes se 

erguem a partir de protagonistas reais – DJ Duda e João Castanha. Mas 

Castanha, um veterano ator e personagem da cena gay de Porto Alegre, é 

matizado com inquietações que, mesmo ganhando contornos ficcionais (o 

cineasta defendeu que a ele não importavam as definições ou mesmo o 

embate documentário versus ficção), parecem-lhe próprias, suas. Méritos 



de sua interpretação e da construção do enredo. Aonde Castanha quer 

chegar? A um passado de recordações que atormentam, a um futuro em que 

o sobrinho viciado não venha abalar a rotina afetiva em que coabitam ele e 

sua mãe? Ou à descoberta de quem ele é, de quem foi ou do que quer ser? 

 

Uma jornada de autodescoberta e um mergulho nas mais íntimas 

contradições e nos mais obscuros desejos do ser se ladeiam como propostas 

dos dois filmes pernambucanos que saíram de Paulínia com sete prêmios ao 

todo. A História da Eternidade, de Camilo Cavalcante, e Sangue Azul, 

de Lírio Ferreira, possuem homens em busca de seu lugar no mundo e 

mulheres que também anseiam por se descobrir ou se reinventar. 

Ambientados em condições geográficas antitéticas – sertão e oceano – e 

bem distintos no que diz respeito às opções estilísticas de cada diretor, os 

filmes compartilham os enigmas do mar como espelho onde seus 

personagens se veem ou querem se ver.  

 

Em A História da Eternidade, Alfonsina (Débora Ingrid) é uma 

adolescente, única mulher numa casa com o pai (Claudio Jaborandy) e 

quatro irmãos em uma comunidade encravada no meio do nada. Com que 

ela sonha? Com o mar, que nunca viu, que reproduz na parede do seu 

quarto em fotografias coloridas possivelmente retiradas de revistas que 

vendem uma realidade em nada comparável àquela sua. Em Sangue Azul, 

Zolah (Daniel de Oliveira) é um homem-bala, a estrela principal do circo 

Netuno, comandado por Kaleb (Paulo Cesar Pereio, impagável), que 

aterrissa no arquipélago de Fernando de Noronha para uma estada que logo 

se insinua duradoura.  

 

Motivos: Zolah, outrora Pedro, é filho de Rosa (Sandra Corveloni), que o 

mandou embora com Kaleb por suspeitar de uma ligação menos natural 

entre ele e a irmã Raquel (Caroline Abras). Contudo, Zolah, tão à vontade 

em seu voo no circo, sente-se ameaçado pelo mar. Não gosta de mergulhar, 

não o quer fazer. A irmã, por sua vez, é mergulhadora. Estabelece-se o 

xadrez que essa “nova fraternidade” vai ter que jogar. Curioso perceber que 

os deslocamentos se dão tanto em Sangue Azul como em A História da 

Eternidade: o circo chega à ilha, o tio de Alfonsina, personagem de 

Irandhir Santos, sai para tentar levar sua arte a uma feira, enquanto um neto 

volta para aquecer o coração de uma solitária senhora (Zezita Matos) e, na 

ilha, Kaleb some sem deixar rastro.  

 

Ir e vir, direito natural do sujeito, parecem dizer Camilo Cavalcante e Lírio 

Ferreira, para depois atestarem que talvez os destinos já estejam traçados... 

Talvez não haja salvação ou redenção ou mesmo a menor possibilidade de 

metamorfose. Mas, mesmo assim, em ambos os filmes haverá sempre o 



“estar em trânsito”, não somente no sentido literal, mas sim de alguns 

personagens impelidos, por instinto de sobrevivência, à transcendência.  

Já a passagem em Boa Sorte, de Carolina Jabor, e Casa Grande, de 

Fellipe Barbosa, dá-se numa espécie de aprendizado pela força das 

circunstâncias e no movediço (porque passível de fácil simplificação e 

também de imensa/intensa subjetividade) terreno da adolescência. No 

primeiro, um jovem de 16 anos (João Pedro Zappa) é internado numa 

clínica psiquiátrica após consumo exagerado de ansiolíticos com 

refrigerantes (o Frontal com Fanta do conto de Jorge Furtado que ele 

mesmo, ao lado do filho Pedro, roteirizou) e lá se apaixona por uma interna 

(Deborah Secco) que, HIV positiva, assume seus dias contados. No 

segundo, Jean (Thales Cavalcanti) é o filho mais velho de uma família 

abastada (Marcello Novaes e Suzana Pires interpretam seus pais) que 

esconde da prole a falência iminente. 

 

Boa Sorte trata o primeiro amor com a potência que essa paixão, em geral 

avassaladora, exibe. Casa Grande também, embora seu tom aponte para 

uma crônica social mais ampla, mais contornada pelas fricções constantes 

entre a realidade com que Jean cresceu e aquela que se desnuda diante dele 

quando é obrigado, por exemplo, a ir de ônibus para a escola. São obras 

diametralmente opostas no registro que fazem, mas unidas ao centrar suas 

fichas em protagonistas que não mais acham seu lugar no mundo tal qual 

seus pais lhes mostraram. Que precisam romper com as convenções e ir 

além do que foi lhe apresentado como mundo para se encontrar.  

 

Por fim, Sinfonia da Necrópole, da diretora paulistana Juliana Rojas, 

propõe um inusitado musical ambientado em um cemitério. Mas nele 

Deodato (Eduardo Gomes) não sabe ser coveiro, porque desmaia, nem sabe 

ser assistente dos trabalhadores mais experientes, porque mal consegue 

assentar um tijolo sobre outro. Sensível, ele se apaixona por Jaqueline 

(Luciana Paes), que vem com a missão de inventariar os túmulos 

abandonados e/ou esquecidos para que o cemitério seja ampliado. O filme 

metaforiza um problema corriqueiro nas grandes metrópoles - para se 

ascender ao novo é preciso demolir o que é velho? - com as cores e os 

humores de uma mise-en-scène particularizada pelas músicas (com ótimas 

letras, algumas delas escritas pela própria diretora). Quem procura uma 

identidade não é apenas Deodato, e sim a cidade, esse organismo vivo que 

não mais distingue seus mortos ou seu patrimônio antigo e por vezes 

imaterial na sanha de expansão. 
 

 


