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LONGE DO PARAÍSO  
Título original: Far from Heaven  
Realização: Todd Haynes (EUA, 2002); 
 

PAISAGENS DE SONHO 
Um dos aspectos que mais me seduz no filme de Todd Haynes, “Far From the 
Heaven” é o aproveitamento dos cenários naturais, sobretudo das paisagens, das 
cores diferenciadas entre os matizes dos verdes e dos vermelhos, passando pelo 
dourado dos raios de sol e o castanho forte da terra. Sem esquecer, por cima do 
cume das árvores, o azul do céu. Deslumbrante. 
Ao ver o filme pela terceira ou quarta vez, não consegui deixar de me lembrar de 
outras paisagens que eu atravessei ao longo da minha vida e que me fascinaram 
por completo. A verdade é que as ilhas dos Açores que eu conheço se impuseram 
logo, São Miguel, Terceira e Faial. Infelizmente, são só estas que visitei, mas 
felizmente conheço estas bastante bem. Sempre a convite, sempre em trabalho, 
mas com tempo suficiente para degustar não só o cozido das furnas, como a 
paisagem luxuriante em diversas épocas do ano. 
Ao que me recorde, a minha estreia nos Açores começou por São Miguel, quando a 
escritora Ângela Almeida e (a prima) Luna Telles me convidaram para falar de 
cinema americano dos anos 20, numa altura em que ali realizaram um ciclo sobre 

“A América dos Anos 20”, os loucos anos 
20, no Teatro Micaelense (Junho, 1987). A 
semana ali passada foi magnífica, tive 
duas excelentes cicerones, e a Ângela 
Almeida mostrou-me belezas que nunca 
mais esqueci: a lagoa das Sete Cidades, 
as Furnas, o parque e o lago de água 
férrea Terra Nostra, onde quis fazer um 
filme, de tal forma fiquei apaixonado pelo 
que vi e pela fotogenia da paisagem, e um 
local mágico onde me levaram à noite, um 
planalto no centro da ilha, onde apenas se 
descobria, acima de nós, o céu estrelado. 
Voltei várias vezes a São Miguel, para 
integrar júris de um festival de cinema 
sobre o mar, para falar de várias obras, 
desde “Xailes Negros” a “Mau Tempo no 
Canal”, ambas de Zeca Medeiros, para 
apresentar a minha “Manhã Submersa”, 
para coordenar uma mostra de cinema 
por mim organizada e que se manteve 
durante três anos, numa aposta do Forum 
Açoriano de Cultura, para lançar uma 



iniciativa do Ministério da Educação relacionada com a implementação do ensino do 
cinema e do audiovisual no ensino.   
Mas também passei pelo Faial, onde frequentei obviamente o Peter´s, onde bebi o 
incontornável gin, onde avistava todos os dias ao levantar, da janela do meu quarto 
num fabuloso forte adaptado a pousada, a ilha do Pico, onde andei pelo cais lendo 
os recados deixados por navegantes de todo o mundo.  
E, finalmente a Terceira, onde conheci, entre outras, uma experiência riquíssima, 
única. Em 2008, fui convidado para apresentar uma extensão do CineEco durante 
um festival de verão na Praia da Vitória (terra lindíssima!). O festival incluía várias 
bandas de rock da pesada, entre elas uma (creio que os Kalashnikov) que viajou 
comigo de Lisboa e que se fazia acompanhar de um caixão muito a propósito. Contra 
o que se podia esperar, os elementos do grupo eram simpatiquíssimos, ficámos na 
mesma pensão, frente ao mar, e na noite em que eu apresentava os filmes 
ambientalistas, numa tenda montada ao lado do local onde decorria em simultâneo 
o concerto rock, soltou-se uma daquelas tempestades tropicais que não poupam 
ninguém. A chuva era forte, o vento ululava, a música atordoava o ambiente 
endemoniado e eu, frente a uma trintena de pessoas, tentava mostrar como o 
cinema podia ajudar a mudar o ambiente. Homérico e inesquecível.  
Como inesquecíveis são as hortenses roxas a ladear as estradas das ilhas, as 
pastagens a perder de vista (enfim, com o mar ao fundo) onde passeiam as célebres 
vacas açorianas, as lagoas em vales profundos, a paisagem luxuriante (pois, as 
paisagens costumam ser “luxuriantes”) ou o negro estrelado de um céu visto de um 
planalto onde o horizonte se perde sem fim. Compreende-se Nemésio e Natália e 
percebe-se a sensualidade à flor da pele. Não se está “longe do Paraíso”, mas sim 
perto.  
É evidente que esta paisagem de sonho não é única nem no nosso país, nem no 
mundo. Passando pelo Minho, pelo parque da Peneda Gerez, pela serra da Estrela, 
pelas planícies alentejanas quantas paisagens de sonho se podiam referir, e a todas 
elas se poderiam adaptar histórias para belos filmes. Na verdade, a paisagem pode 
(e deve) ser um elemento essencial num filme, uma personagem tão importante 
quanto qualquer humana.  
 

LONGE DO PARAISO 
Um dos aspectos que mais me 
seduz no filme de Todd Haynes, 
“Far From the Heaven” é o 
aproveitamento dos cenários 
naturais, sobretudo das 
paisagens, das cores 
diferenciadas entre os matizes dos 
verdes e dos vermelhos, passando 
pelo dourado dos raios de sol e o 
castanho forte da terra. Sem 

esquecer, por cima do cume das árvores, o azul do céu. Deslumbrante. 
Para colorir com sons esta obra, Elmer Bernstein compôs uma belíssima partitura 
musical, a que deu o título "Outono em Connecticut". Na verdade, o filme foi rodado 
em Outubro de 2011 e seria a derradeira participação do compositor como autor de 
música para filmes. Uma despedida em beleza, apesar de não ter ganho o Oscar 
(foi vencedor com “Thoroughly Modern Millie” (Millie, uma Rapariga Moderna), 1967, 
e nomeado por catorze vezes). 
Compôs música para centenas de produções de cinema e televisão e entre os seus 



trabalhos mais conhecidos contam-se “Os Sete Magníficos”, “Os Dez Mandamentos”, 
“A Grande Evasão”, “Na Sombra e no Silêncio”, “Os Caça-Fantasmas”, “Aeroplano”, 
“A Idade da Inocência”, “Animal House” entre tantos outros.  
“Far From the Heaven” foi, portanto, rodado entre Connecticut e New Jersey, nos 
arredores de Nova Iorque e passa-se nos anos 50 do século passado. Mais 
precisamente em 1957, ano de estreia de “As Três Faces de Eva”, filme anunciado 
na sala de cinema da cidade. Estamos na presença de uma família exemplar, "Mr. e 
Mrs. Magnatech", Frank Whitaker e Cathy Whitaker (Dennis Quaid e Julianne 
Moore), ele é publicitário de sucesso, ela uma dona de casa que as revistas locais 
entrevistam e dão como modelo a seguir. Habitam uma casa muito confortável, com 
uma empregada negra e dois filhos de esmerada educação. Tudo aparentemente 
perfeito, muito perto do paraíso na terra, tanto mais que vivem rodeados por uma 
vegetação deslumbrante, de um colorido esfusiante. A fotografia de Edward 
Lachman faz maravilhas, no tratamento da cor, no aproveitamento da luz, nos 
discretos movimentos de câmara, na criação desse cuidadoso cenário de um 
intocável “heaven”. (curiosamente em Connecticut existe mesmo uma localidade 
chamada “New Heaven”).   
Mas estamos num paraíso 
artificial. Estamos nos anos 
50, num país ainda 
fortemente racista, numa 
sociedade provinciana e 
preconceituosa, onde um 
caso de homossexualidade é 
prontamente condenado e a 
aproximação de uma branca 
a um negro, ainda para mais 
filho do jardineiro da casa, 
não deixa de provocar ondas 
de indignação. Ondas inicialmente secretas, depois cada vez mais visíveis, até se 
chegar à provocação pública e à agressão.  
Estamos no domínio do melodrama social, na tradição do que nesses anos 50 o 
mestre do género foi criando. Todd Haynes é, aliás, discípulo confesso e admirador 
incondicional de Douglas Sirk, que desde sempre o inspirou. É difícil, vendo este 
filme, não recordar "All That Heaven Allows" (1955) ou "Imitation of Life" (1959), 
ambos de Douglas Sirk. Mas a verdade é que, se ambos os cineastas abordaram o 
melodrama, há alguns pontos de diferença, sobretudo no à vontade com que certos 
temas são tratados no século XXI. A mesma delicadeza de olhar, a mesma 
inteligência e lucidez na crítica (a sociedade norte-americana não é só racista no 
que diz respeito a brancos em relação a negros, mas o inverso também se verifica 
com igual violência). Naquele paraíso onde tudo parece perfeito, afinal a realidade 
profunda manifesta-se bem diferente.   
Filme admirável sob diversos pontos de vista, “Longe do Paraíso” conheceu enorme 
sucesso aquando da sua estreia, tendo sido nomeado para quatro Oscars, Melhor 
Actriz (Julianne Moore), Melhor Argumento Original (Todd Haynes), Melhor 
Fotografia (Edward Lachman) e Melhor Partitura Original (Elmer Bernstein), para lá 
de muitas outras recompensas.  
Em 2013, nos palcos da Broadway, surgiu um musical adaptando o filme de Tood 
Haynes, com o mesmo título, com música de Scott Frankel e letras de canções de 
Michael Korie, com argumento de Richard Greenberg. 
 
 



LONGE DO PARAÍSO  
Título original: Far from Heaven  
Realização: Todd Haynes (EUA, 2002); 
Argumento: Todd Haynes; 
Departamento de arte: Bridget 
Drummond, Jonathan Graham, Tom 
Grunke, Bruno Jakob, Brad Katz, Myron 
Kerstein, Claire Kirk, Michael A. 
McFadden, Nick Miller, etc. Direcção 
artística: Peter Rogness; Assistentes de 
realização: Timothy Bird, Kristal D. 
Moseley, Peter Thorell; Casting: Laura 
Rosenthal, Karen E. Etcoff, Ali Farrell; 
Fotografia (cor): Edward Lachman; 
Música: Elmer Bernstein; Guarda-
roupa: Sandy Powell, Jill E. Anderson, 
David Davenport, Patricia Eiben, Cheryl 
Kilbourne-Kimpton, Mary Jo McGrath, 
Barbara Presar, Tom Soluri, Thomas 

Stokes, Susan J. Wright; Montagem: James Lyons, Veronica Vichit-Vadakan, Shelly Westerman; 
Maquilhagem: Alan D'Angerio, Hildie Ginsberg, Michael Kriston, Elaine L. Offers; Coreografia: Ginger 
Thatcher; Produção: Jody Allen, Declan Baldwin, George Clooney, Eric Robison, Brad Simpson, John 
Sloss, Steven Soderbergh, Christine Vachon, John Wells, Tracy Brimm, Diane Cornell, Jean-Charles 
Levy; Design de produção: Mark Friedberg; Direcção de Produção: Brad Goodman, Buzz Koenig, 
Katie Roumel; Decoração: Ellen Christiansen; Som: Kelley Baker, David A. Cohen, Michael 'Gonzo' 
Gandsey, Amy Hammer, Drew Kunin, Richard Moore, Joe White, James Wright, etc.  Efeitos especiais: 
Michael Bird, Steven Kirshoff, Thomas Viviano; Efeitos visuais: Shaina Holmes, L. Elizabeth Powers, 
Mark Sawicki; Companhias de produção:Focus Features, Vulcan Productions, Killer Films, John Wells 
Productions, Section Eight, Clear Blue Sky Productions, TF1 International, USA Films;  
Intérpretes: Julianne Moore (Cathy Whitaker), Dennis Quaid (Frank Whitaker), Dennis Haysbert 
(Raymond Deagan), Patricia Clarkson (Eleanor Fine), Viola Davis (Sybil), James Rebhorn (Dr. 
Bowman), Bette Henritze, Michael Gaston, Ryan Ward, Lindsay Andretta, Jordan Nia Elizabeth, Kyle 
Timothy Smith, Celia Weston, Barbara Garrick, Olivia Birkelund, Stevie Ray Dallimore, Mylika Davis, 
Jason Franklin, Gregory Marlow, C.C. Loveheart, June Squibb, Laurent Giroux, Alex Santoriello, etc. 
Duração: 107 minutos; Distribuição em Portugal: Prisvideo, SA (fora de mercado); Distribuição 
internacional (Blu-ray): Vertigo (Espanha); Classificação etária: M/ 12 anos; Data de estreia em 
Portugal: 21 de Março de 2003. Cópia em inglês com legendas em espanhol.  
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UM LUGAR AO SOL  
Título original: A Place in the Sun  
Realização: George Stevens (EUA, 1951)| 
Duração:122 minutos|Classificação: M/12 anos 
 


