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CINEMA Apresentado e premiado em festivais no Brasil e no mundo, o documentário de Paula Gomes está no circuito comercial

Jonas e o Circo Sem Lona é um filme de formação
ADALBERTO MEIRELES
Jornalista

Um filme tranquilo e delicado,
Jonas e o Circo Sem Lona pa-
rece mesmo o resultado de um
sonho.Nãoapenasdomenino
Jonas Laborda, de 13 anos,
que arma um picadeiro no
quintal de sua casa em Dias
d´Ávila, na Região Metropo-
litana de Salvador, mas da di-
retora, Paula Gomes.

O documentário, que já ro-
dou e foi premiado em diver-
sos festivais no Brasil e no
mundo, tem na presença de
Paula um balizador da vida do
garoto, que está passando da
infância à adolescência.

Ela será um vetor de pro-
pagação dos planos, buscan-
do o registro simples, mas em
boa medida também será in-
tegrantedessedesejovivoque
encanta e impacta a vida do
garoto, seja em casa, com a
mãe e a avó, ou na escola.

Tudo parece a realização de
um projeto a partir de um tra-
balho conjunto. Ou não faria
sentido algum o primeiro pla-
no das formigas que apare-
cem sobre alguns pedaços de
panos em Jonas e o Circo Sem
Lona.

Coletivo
Um menino sobe no ombro do
colega para esticar e amarrar
a corda em uma estaca cra-
vada no solo, outros serram a
madeira ou cortam uma fita
ou ainda brincam com aquilo
que parece a estrutura de um
pequeno carrossel.

Então preparada a infraes-
trutura com bilheteria, ten-
das, equipamento de som e
que tais, é chegada a hora de
ensaiar o espetáculo vislum-
brando o momento de che-
gar ao (respeitável) público,
que enfim reflete a emoção
coletiva.

A diretora já contou em en-
trevista que a ideia surgiu de

Fotos Divulgação

uma viagem que fez em 2006
com sua equipe, o coletivo Pla-
no3Filmes,paraconhecer três
circos itinerantes preparando
as filmagens de um curta de
ficção. Acabou visitando 35 na
Bahia e em Sergipe.

Foi quando conheceu Jo-
nas, que era pequeno na épo-
ca, sua mãe, Wilma, e a avó,
Neide. Era uma família de cir-
co, que abandonou o circo pa-
ra morar perto de Salvador. O
menino nunca se confor-
mou.

Transformações
Uma criança chega à porta e
pergunta se vai ter espetáculo.

A mãe coa o café, corta cebola,
alimenta os animais. A avó
varre o quintal. Tudo isso são
como elementos de cena que
contornam e dão vazão à la-
butacotidianadomenino,que
é muito mais do que o sonho
de manter o próprio circo.

Jonas e o Circo Sem Lona
fecha um ciclo. É um documen-
tário de formação. Mas, antes
de chegar lá, será obviamente
um filme de transformações. É
esse o encanto.
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SHOPPING DA BAHIA / LIVRE

MORTE LENTA / MATTHEW

FITZSIMMONS

Badalado thriller polí-
tico sobre o desapare-
cimento da filha de um
senador norte-ameri-
cano. Dez anos depois,
já vice-presidente dos
EUA, ele contrata um
hacker e ex-marine pa-
ra o caso. Conforme as
investigações avan-
çam, o lamaçal de cor-
rupção chega mais
perto da Casa Branca.
Faro Editorial/ 320 pá-
ginas/ R$ 44.90

ARMÁRIO DE LETRAS

A DIVERSIDADE EM PERIGO /

PASCAL PICQ

O livro percorre o pen-
samento de Darwin a
Lévi Strauss para cons-
cientizar sobre o colap-
so e o apocalipse. Co-
mo base teórica, o au-
tor aborda o Natura-
lismo e a Antropologia
para contextualizar a
importância da evolu-
ção e da variedade e
ecossistemas de seres
para salvar o planeta.
Valentina/ 272 pág/
R$ 44,90

O SOLDADOR SUBAQUÁTICO /

JEFF LEMIRE

Autor da ótima Sweet
Tooth - Depois do Apo-
calipse (Vertigo - Pa-
nini), Jeff Lemire tem
mais esta bela HQ no
Brasil. Soldador suba-
quático em platafor-
ma de petróleo, Jack
se depara com algo es-
tranho no fundo do
mar. Real? Alucina-
ção? Suspense e dra-
ma familiar em trama
surreal. Mino/ 224 pá-
ginas/ R$ 59,90

TODOS DE PÉ PARA PERRY

COOK / LESLIE CONNOR

Nascido e criado em
uma prisão de segu-
rança mínima no Ne-
braska, onde sua mãe
cumpre pena, Perry
Cook é retirado de lá
aos 11 anos, contra
sua vontade, para mo-
rar com a família do
promotor local. A par-
tir daí, ele cumpre sua
jornadaparadescobrir
porque a mãe foi pre-
sa. Harper Collins/
288 p./ R$ 34,90

PURO ÊXTASE /JOSY STOQUES

O primeiro livro da tri-
logia conta a história
da personagem Sara,
que, após o divórcio,
percebeu que há mui-
to tempo não estava
vivendo a vida. Ela en-
xerga nessa situação,
uma oportunidade de
se reinventar, resgatar
os amigos esquecidos,
investir na carreira e
ser dona do próprio-
destino. Astral Cultu-
ral/ 254 pág/ R$
24,90

PISTOIA, CEMITÉRIO MILITAR

BRASILEIRO / CECÍLIA

MEIRELES

Linda edição fac-símile
do poema de 1954 de
Cecília Meirelles
(1901-1964), sua ele-
gia aos soldados bra-
sileiros mortos em
combate na Itália, du-
rante a 2ª Guerra Mun-
dial. Com xilogravuras
do espanhol Manuel
Segalá, Cecília se ins-
pirou após uma visita
ao cemitério do título.
Global/ 24 p./ R$ 35

PURO ÊXTASE A DOIS / JOSY

STOQUES

No segundo livro da
trilogia, Sara está com
Rodrigo, rapaz com o
qual vive um fim de
semana no limite do
prazer e do ódio. Eles
seamam,brigam,des-
cobrem tudo um sobre
o outro e vão ao delírio
inúmeras vezes. Mas a
questão que fica no ar
é se o relacionamento
vai continuar. Astral
Cultural / 302 pág /
R$ 27,90

Cena do filme
rodado na
Bahia

O filme mostra o
sonho do garoto
Jonas de ser dono
de um circo

CURTAS

SSA Mapping ocupa
Centro Histórico

A fachada do Palácio Rio Bran-
co será ocupada no dia 25 de
março, às 18h, com projeções
de obras de arte e tecnologia.
Com curadoria da artista visual
paraense Roberta Carvalho,
evento SSA Mapping vai apre-
sentar trabalhos de artistas vi-
suais da Colombia (Optika VJ),
Santa Catarina (VJ Vigas) e Ba-
hia (VJ Gabiru). Eles contaram
com a consultoria de conteúdo
do historiador Daniel Rebou-
ças, pesquisador da Universi-
dade Federal da Bahia (Ufba).
A noite será encerrada com o
show de ÀTTØØXXÁ e OZ.

José de Holanda / Divulgação

A curadoria foi feita pela
artista visual Roberta Carvalho

Joana Queiroz
na Jam do MAM

A Jam no MAM, no Museu de
ArteModernadaBahia,dehoje,
contará coma clarinetista, saxo-
fonista, compositora e cantora
Joana Queiroz, que se apresen-
tará ao lado do quarteto for-
mado por Felipe Guedes (gui-
tarra), Marquinhos Santos (ba-
teria), Bruno Aranha (piano) e
Nino Bezerra (baixo) para mos-
trarotrabalhodesenvolvidopor
nosseusdoisúltimosCDs.Joana
começará a tocar às 18h e às
18h50, a banda Geleia Solar as-
sume o palco e dá continuidade
à programação musical da noi-
te. Ingressos a R$ 8 e R$ 4


