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Quase todos os filmes da mostra competitiva de longas-metragens do 24º Cine 

Ceará apresentaram tema semelhante: a sobrevivência, em seus mais variados 

aspectos. Da busca de uma sobrevivência real, se assim podemos dizer, 

quando ligada a fatores históricos e socioeconômicos, a uma luta psicológica e 

interiorizada. 

O grande vencedor do festival, "Estrada 47", é um filme de guerra, por si um 

gênero caro a essa temática, em que a missão dos soldados, além de defender 

seu país, é a de se manter vivo em primeiro lugar. Nesse sentido, o diretor 

Vicente Ferraz constrói uma interessante narrativa em que o medo e o trauma 

acabam levando ao heroísmo. 

É uma vitória conjunta de cinco soldados brasileiros que, após se perderem 

numa montanha italiana durante a Segunda Guerra Mundial, se reúnem para, 

acima de todos os seus problemas que fogem à disciplina militar, cumprir o 

objetivo de limpar uma estrada de bombas inimigas escondidas em meio a 

várias camadas de neve. 

O clima inóspito, o evidente desconforto de estarem num lugar desconhecido 

e o humor extraído de situações dramáticas transformam esse grupo (formado 

por Daniel de Oliveira, Júlio Andrade, Francisco Gaspar e Thogun) numa 

espécie de exército brancaleone, que, na sua teimosia, quase sem querer 

completa a sua missão. 

A vitória deles é o triunfo do brasileiro em meio a tantas diversidades, 

percepção evidenciada na comparação com os americanos, modelos de 

eficiência. "Os Fenômenos", de Alfonso Zarauza, faz algo próximo em relação 

à crise econômica na Espanha, acompanhando também um grupo de operários 

da construção civil. 

Cada um a sua maneira enfrenta o pessimismo que os assombra cada vez mais. 

Acabam sendo uma espécie de família para Neneta que, largada pelo 

namorado, tenta começar uma nova vida entrando num mercado machista. Os 

melhores momentos do filme são quando essas barreiras são suprimidas 

quando percebem que têm muito em comum. 

O equatoriano "Não Roubarás... A Menos que Seja Necessário", de Viviana 

Cordero, a busca de sobrevivência está vinculada a uma família fragmentada, 

em que uma menina punk, revoltada por suas condições sociais, terá que 

roubar e se prostituir para poder pagar um advogado e tirar a sua mãe da 

cadeia, perdendo-se assim a dignidade que tanto batalhou. 



Não basta querer ser diferente e durona para não repetir a sina de sua mãe, 

que aceita ser maltratada pelos namorados. O problema é mais amplo, 

abraçando uma realidade em que as mulheres e os adolescentes vivenciam 

condições precárias, sem leis que as protejam. A narrativa, porém, é frouxa e 

novelesca, prejudicando qualquer boa intenção. 

No dominicano "Dólares de Areia", que tem Geraldine Chaplin no elenco, a 

sobrevivência se manifesta num jogo de emoções quando uma jovem do país 

da América Central se envolve com uma francesa mais velha. Há tantas 

intenções escondidas nessa relação que só podemos lamentar a fragilidade do 

ser humano, numa espécie de beleza invertida. 

É difícil dizer quem se aproveita de quem nesse filme do casal Laura Amelia 

Guzmán e Israel Cárdenas: se a garota, que explora financeiramente a mulher 

vivida por Geraldine, a pedido do noivo, ou se é a sua companheira 

estrangeira, "comprando" a jovialidade e frescor que não pode mais usufruir 

de outra forma. 

Por fim, temos o que considero o melhor filme da seleção: o documentário "A 

Vida Privada dos Hipopótamos", de Maíra Bühler e Matias Mariani. A 

sobrevivência, no caso, é um ardil que o protagonista lança aos realizadores, 

manipulando, com o consentimento deles, claro, a história de sua vida, 

aproveitando-se de sua capacidade oratória. 

Ele é um americano preso no Brasil após ser pego tentando entrar no país com 

drogas e, quanto mais o filme investe em sua trajetória, especialmente na sua 

relação com uma estranha colombiana, mas reticências são criadas. O filme 

pode ser lido também como um exercício de metalinguagem sobre a própria 

arte do cinema de criar realismo a partir do fingimento. 


