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TurmadaMônicamudaparabrilhar
Mauricio deSousa atualiza a linguagemdeseuspersonagens e realiza o seumais ousadoebem-acabado longa-metragem

DramadeMozart Vieira ganhaa tela grande
Filmesobremaestroacusadodepedofilia apósmontar orquestra infantil noagrestepernambucanodeveestrearno fimdoano

CinemaEstréia:

CinemaProdução:

Beatriz Coelho Silva
RIO

O ator Murilo Rosa está quase
irreconhecívelno filmeOrques-
tra de Meninos, de Paulo Thia-
go, em fase demontagem, para
estrearnofimdoano.Eleviveo
maestroMozart Vieira, que le-
vou música e sonho para o
agreste pernambucano e pa-
gou caro por isso. Mas, tal co-
moumheróitrágico,reabilitou-
se. Sua sagadespertou acurio-
sidade de Paulo Thiago há dez
anos, quando matérias do jor-
nalista Matthews Shirts, cro-
nista do Estado, levantavam
suspeita sobre as acusações de
pedofilia emauusododinheiro
público contra Mozart. Paulo
Thiago viu na história uma
oportunidadedefalardopoder
de transformação da arte e de-
nunciaracorrupçãoeamávon-
tade de setores da sociedade.
“Quis contar como uma pes-
soa pode mudar a vida de ou-
tras commúsica e arte; como a
inveja pode fazer mal a quem
realizasonhosemostrarumhe-
rói brasileiro, cuja batalha ain-
danãoterminou”,explicaPaulo
Thiago. “O maestro Mozart
Vieira retomou a orquestra,
masviveemeterna lutapelaso-

brevivência,poisnãotempatro-
cínio de nenhum órgão público
ou instituição brasileira, só do
exterior. Ele mantém uma fun-
dação com 200 alunos demúsi-
ca,suaorquestraeex-alunosho-
jeestãoemimportantesconjun-
tos doBrasil e do exterior.”
Vamos à história: Mozart
Vieira, neto domaestro de ban-
da em Bom Jardim, no interior
de Pernambuco, funda uma or-
questracomadolescentes.O lo-
cal de ensaio é um galinheiro e,
entre os alunos, está Creusa
(PriscilaFantin),paixãodomú-
sico.A resistência dospais dos
meninos (quepreferiamvê-los
noroçado)évencidanoprimei-
ro concerto na igreja e quando
aOrquestradeMeninosapare-
ce no Fantástico, na Rede Glo-
bo. Mas políticos locais, o pre-
feitoMoisés (OthonBastos,es-
plêndido) e o deputado Men-
des (o ator baiano Arildo De-
da) sentem-se ameaçados pelo
sucesso do maestro e o boico-
tam. Seqüestram um dos alu-
noseacusamMozartdepedofi-
lia e outros crimes.Quando tu-
do parece contra ele, vema re-
denção, mas émelhor ver o fil-
me para saber como.
Como Mozart, Murilo Rosa
está a léguas do galã de novelas

daGlobo(namaisrecente,Amé-
rica, era o peão Dinho, que con-
quistava a patroa, a viúva Neu-
ta) e aprendeu a reger e tocar
instrumentos. Pegou ainda os
trejeitos do personagem. “Jan-
teicomeleeanoteicadadetalhe
de seu modo de vestir, falar ou
olhar”, conta o ator, que até re-
nunciou a ser protagonista da
novelaEternaMagia para fazer
estefilmeeopróximo,Tamarin-
do,umaproduçãoindo-brasilei-
ra. “Orquestra de Meninos é um
divisor de águas na minha car-
reiraporqueéumahistóriaverí-

dica de um Dom Quixote que
deu certo, embora ele ainda te-
nha enormes problemas de so-
brevivênciaenãotenhaacalma-
do seus opositores.”
Este foi um dos motivos de o
filmetersido todorodadono in-
terior de Sergipe (além do
apoiodogovernoestadualedos
profissionaisdecinemaetelevi-
são do Estado) e não nas cida-
des onde a história aconteceu.
Embora conte com três atores
de renome nacional (Murilo,
Priscila eOthon), Paulo Thiago
preferiuescolheroelencoentre

amadores (os 12 adolescentes
daorquestra, escolhidosnas ci-
dadesque serviramdecenário)
ouatores locais. “Issodeuvera-
cidade amuitas cenas”, lembra
o diretor. “Quando o delegado
corrupto dá uma coletiva para
anunciar a culpa de Mozart, o
ator EdloMendes, que vive por
lá, sugeriu colocar a arma acin-
tosamente sobre a mesa. A ce-
na ganhoumuitomais força.”
Embora seja um filme de de-
núncia, “contra amá vontade e
a corrupção de certos políti-
cos”, comenta o cineasta, Or-
questradeMeninosbuscaaemo-
ção. “Sãodoismovimentos.No
primeiro, quase lírico, a arte
transforma as pessoas e vi in
loco, com os meninos e meni-
nas que participaram do filme
e aprenderam música no Con-
servatóriodeSergipe”,comen-
ta Paulo Thiago. “O segundo
movimento é quase um thril-
ler, com o maestro tentando
provar inocência, contra tudo
e todos, sem desanimar do so-
nho de levar música a uma re-
gião tão sem recursos.”
Para contar essa história,
PauloThiagoteveumorçamen-
to de R$ 5 milhões (R$ 1,5 mi-
lhão só para o lançamento) vin-
dos daParamount e de umpool

de empresas pela Lei doAudio-
visual.OclarinetistaPauloSér-
gioSantos,doQuintetoVilla-Lo-
bos, fez a direção musical, re-
geuarranjosdeMozartVieirae
escreveuoutrosparaatrilhaso-
nora. “É um filme que trata de
música e ela ocupa um terço da
ação”, adianta Paulo Thiago.
“Ascrianças forampreparadas
por Laís Correa, que faz tam-
bém a professora Josete, quem
primeiroacreditanomaestro,e
a fotografia de Guy Gonçalves
dá o tom lírico do interior, na
primeira metade do filme, e de
desolação, na segunda parte.”
Paulo Thiago levou dez anos
paracontarahistória– fezCaso
doVestidoeBossaNovaenquan-
to isso – porque não se sentiu à
vontade quando o assunto ain-
daestavaquente,etambémpor-
quedemorouaencontraro tom
certo para abordá-lo. “Havia
uma história real, que não ser-
via à dramaturgia, mas o entu-
siasmodosamericanosdaPara-
mountcomatramafoiumgran-
deincentivo”,contaPauloThia-
go, que sempre associou Mo-
zart a um herói trágico. “Penso
nomito dePtolomeu, persegui-
dopelosdeusesportrazer fogo
aos homens. Isso é poesia,mas
o que seríamos nós sem ela?”●

Flávia Guerra

Não é exagero afirmar queTur-
ma da Mônica – Uma Viagem no
Tempo, que estreouneste fimde
semana,éomelhorfilmedeMau-
riciodeSousa.Ouindomais lon-
ge ainda, pode-se dizer que este
é o primeiro filme do quadrinis-
ta. Mas, após décadas de suces-
so,dezlongas-metragensprodu-
zidos, 700milDVDseVHSven-
didos,oquemudou?“Tudo”,diz
um satisfeito Mauricio de Sou-
sa. A explicação pode estar na
parceria comaDiler&Associa-
dos, que já produziu mais de 14
longas, e com a Labo Cine, o
mais bem-equipado laboratório
de cinema daAmérica Latina, e
comaMiravista, aprodutorade
cinemadaBuenaVista, quedis-
tribui o filmenoBrasil.
O que essas parcerias fazem
pela produção de Mauricio de
Sousa? Para o desenhista, que
completa 70 anos em 2007, tu-
do. “Somado, tudo transformou
a história em cinema de verda-
de. Os jovens com quem traba-
lhamos, cresceram lendo aTur-
madaMônica.Elessabiamtudo
sobre os personagens, além de
terem colaborado para deixá-
losatualizados.Semcontaradi-

reção de arte, o roteiro, os efei-
tos visuais. Desta vez, está tudo
diferente.”Equandotudocome-
çouamudar?“QuandofizoCine
Gibi.” Explicando:Mauricio não
gostou de Cine Gibi – Turma da
Mônica, de 2004. “Não gostei do
ritmo, não era cinema. Pratica-
mente são quadrinhos anima-
dos. Claro que há público para
isso.Tantoquenofimdoanolan-
çaremos outro Cine Gibi, mas
agorasãodoisprodutosdiferen-

tes e este vai direto para DVD”,
adianta o criador dos persona-
gens que estão presentes em 35
jornaisedetém70%domercado
editorial infantil doBrasil.
A tecnologia e o roteiro bem-
tratado foramdecisivospara fa-
zer de Uma Viagem no Tempo o
mais ousado produto para cine-
maqueaMauriciodeSousaPro-
duções já realizou. Com orça-
mentodecercadeR$6milhões,
aequipedecriaçãodofilmepas-

sou cerca de dez meses traba-
lhandoemetapasquevãodesde
o storyboard, animação, a cons-
truçãodoscenáriosem3D,após-
produção, a dublagem e a trilha
sonora, entre outros aspectos.
“Trabalhamos muito o roteiro
antes de iniciar a produção. Tu-
do está conectado. Não se trata
mais de quadrinhos filmados,
masdeumahistória coesa.Sem
contar que o processo digital de
produção e animação e criação
de cenários dá uma cara nova,
atual,comqualidademuitosupe-
rioraosoutros filmes”, explicao
desenhista, que desta vez tam-
bémnão abriumão da trilha so-
nora bem integrada à ação das
travessuras da turminha.
O que mantém a singela tur-
minha tão atrativaparaopúbli-
co do mundo todo (os gibis da
Turma da Mônica são traduzi-
dos até para o chinês) em tem-
pos em que as crianças têm ca-
da vez mais acesso a desenhos
violentos, recheados de recur-
sos ultratecnólogicos e com te-
mas por vezes tão regionais co-
moosdashistóriadeChicoBen-
to?Mauricio aposta na renova-
çãoe,aomesmotempo,natradi-
ção. “Onovo vemcomos jovens
talentos que passam a traba-

lhar conosco. Os rapazes daLa-
bo Cine e até os dubladores.
Quandoiniciamosoprocessode
dublagem, achamos que estava
tudomuito estanque, semdina-
mismo. Chamamos os dublado-
res e demos liberdade para que
recheassemo filmede cacos, de
expressões que atualizamedão
frescor aos diálogos. Funcio-
nou.Eatradiçãomantématur-
minha falando como criança
quando os personagens são
crianças, como adultos quando
são adultos, sem fazer discur-
so, sem apelação também.”
Eletemrazão.Destavez,tudo
está diferente, mas continua
igual. A turminha viaja no tem-
po para buscar os quatro ele-
mentosqueforampararemdife-
rentes eras da História depois
queCebolinha,Cascão,Magalie
Mônicaaprontamumabelacon-
fusão no laboratório de Franji-
nha, que está criando uma Má-
quina do Tempo através da
uniãodofogo,daágua,daterrae
do ar. Cada um segue para um
tempo diferente. Cebolinha vai
para o espaço buscar o ar. Cas-
cãovai paraoBrasil colônia, pa-
ra uma aldeia indígena cuja flo-
restasecouporcontadeumban-
deirante ambicioso que usa a

águaparadrenarosriosedesen-
volverogarimpo.Mônicavaipa-
ra pré-história buscar o fogo. E
Magali acaba voltando a alguns
anos atrás, quando todos ainda
erambebêseaMoniquinha, an-
tes de ganhar o Sansão, quer
mesmoébrincarcomoelemen-
to terra. Tudo está mais dinâ-
mico e atual, mas o Cebolinha
ainda continua com seus pla-
nos mirabolantes, Cascão con-
tinua fugindo da água, Mônica

continua turrona e dentuça e
Magali come como sempre.
Novos personagens, como a
sensual,masnãovulgar,Cabelei-
raNegra, tambémganhama te-
la. Sem contar a participação
dos nem tão novos assim, mas
ainda desconhecidos de quem
nãoémaiscriança,DorinhaeLu-
ca.Elaéumagarotinhadescola-
da e esperta, comoqualquer ou-
tra, comadiferençadeque é ce-
ga.Eleéumgarotinhoqueadora

esporte,principalmentebasque-
te, e se locomove emumacadei-
raderodassuperequipada.Sem
fazer discurso, o filme toca em
temas como a inclusão social e
atémesmoaecologia.“Vocêpen-
sa que só porque eles são porta-
dores de deficiência física as
criançasgostammenos?Quena-
da! No Parque da Mônica (no
ShoppingEldorado), aDorinhae
oLucasãodoisdospersonagens
para quem as crianças mais fa-
zem perguntas, que vão desde
se a Dorinha, já que não enxer-
ga, é capazde sonhar”, orgulha-
seodesenhista,quepretendele-
var a Cabeleira Negra para os
quadrinhos. “Ela foi criadapara
o filme,mas vai acabar ganhan-
do histórias dela. Ela seduziu o
coraçãodoAstronauta,quetem
uma história melancólica, de
um romance que não deu certo.
Merecemais uma chance.”
EmtempodePokemonseafins,
éaanimaçãonacionalquemere-
ce sempremais umachance. ●

MÁQUINADOTEMPO–MauriciodeSousaecenadesuanovaprodução: cadapersonagemdaTurmaviajaparaumaépocadiferentedaHistóriaembuscadosquatroelementosdanatureza,o fogo,aágua,a terraeoar

FILMAGENS–CenadeOrquestradeMeninos, direçãodePauloThiago

DOIS PERSONAGENS,
DORINHAE LUCA,
SÃO PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA

COMORÇAMENTODE
R$ 6MILHÕES, FILME
CONSUMIUDEZ
MESES DETRABALHO
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Serviço
● Turma da Mônica – Uma
Aventura no Tempo (Br/2007,
80min.) – Animação. Direção
Mauricio de Sousa. Livre. Em
grande circuito. Cotação: Ótimo
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