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Baseado em literatura fantástica, longa abre série de filmes no Mês das Crianças
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Marcelo Rezende

Dia das Crianças na área e o caderno 
Artes&Lazer vai trazer dicas de filmes 
infantis para a garotada curtir com a família 
nos canais de streaming durante as quintas-
feiras do mês de outubro. “O Mistério do 
Relógio na Parede” foi disponibilizado na 
Amazon Prime Video na última semana de 
setembro e é uma grata surpresa. O longa é 
dirigido por Eli Roth, ator, diretor, produtor e 
roteirista. Como ator Roth é conhecido pelo 
papel do Sargento Donny Donowitz, o “Urso 
Judeu”, de “Bastardos Inglórios”. Como 
diretor podemos destacar “O Albergue”, 
além de outros bons filmes de terror. O 
elenco conta com Owen Vaccaro, Jack Back, 
Cate Blanchett, Kyle MacLachlan, Colleen 
Camp, Renée Elise Goldsberry, Vanessa 
Anne Williams e Sunny Suljic. O roteiro é 
de Eric Kripke, baseado no clássico infantil 
escrito por John Bellairs.

Na trama, Jonathan Barnavelt (Black) 
saiu de casa quando jovem, após brigas com 
o pai que não queria saber do filho envolvido 
com mágica. Atualmente, vive praticamente 
isolado, tendo como companhia apenas a 
vizinha Mrs. Zimmerman (Blanchett), isso 
até a chegada de seu sobrinho, Lewis (Owen 
Vaccaro), garoto de 10 anos que vai morar 
com ele após a morte dos pais. O menino 
introvertido logo começa a se encantar 
com a atitude rebelde do tio que não tem 
regras para comer, dormir e se divertir, 
especialmente quando descobre a magia 
do local. De cara, não dá para não lembrar, 
em alguns momentos, de franquias como 
“Harry Potter” e “O Senhor dos Anéis”, 
ambas adaptações cinematográficas 
de literatura fantástica. A obra mescla 
elementos de vários longas-metragens já 
lançados. A fotografia prende a atenção 
dos espectadores, encantando a criançada 
principalmente nas cenas mágicas. 

No geral a crítica especializada aprovou 
o filme de Eli Roth. Esse foi o caso de 
Thales de Menezes, da “Folha de S.Paulo”, 
que também enxergou a influência de 
Harry Potter. “‘O Mistério do Relógio na 
Parede’ trilha o caminho desbravado por 
‘Harry Potter’: personagem do garoto herói, 
feiticeiros do bem, feiticeiros do mal. [...] 
Um dos melhores filmes da temporada para 
o público infantojuvenil.”, comentou um dos 
críticos mais exigentes do jornalismo. 

Pedro Debruge, da revista americana, 
especializada em cinema “Variety”, elogiou 
o trabalho do diretor. “O filme torna o 
encanto tão fácil – e tão onipresente – que 
parece quase comum [...] Embora não seja 
muito original, seria justo chamar o filme de 
inventivo, Roth trouxe à vida uma mansão 
assustadora com surpresas em cada 
esquina, muitas das quais perduram na 
imaginação muito depois do filme acabar.” 
Alysson Oliveira, do site Cineweb, destacou 

o ponto de vista da criança na obra. “Esse é 
um filme de casa assombrada, mas não ao 
modo clássico, pois é narrado pela visão de 
uma criança, e os elementos tipicamente de 
horror se tornam, de certo modo, lúdicos.”

Ben Kenigsberg, do jornal norte-
americano “New York Times”, comentou a 
atuação de Jack Black e Cate Blanchett. “‘O 
Mistério do Relógio na Parede’ é nostálgico 
e divertido, voltado para um público mais 
jovem [….] Os prazeres do filme são 
principalmente a casa e seus arredores, 
e a recriação dos anos 50. Black tem 
talvez uma presença muito sarcástica, mas 
Blanchett mostra um prazer evidente em 
algumas frases.”

João Vítor Figueira, do site adoro 
Cinema, elogiou a produção e direção de 
fotografia. “Para um filme que passa a maior 
parte do tempo em ambientes internos, 
o design de produção e a fotografia de 
escuros contrastes de Rogier Stoffers dão 
conta de criar uma atmosfera envolvente 
na casa mágica de Jonathan, com sua 
poltrona animal de estimação, múltiplos 
relógios e vitrais e quadros que mudam 
de imagem quando ninguém está olhando. 
Roth usa seu leque de bizarrices na medida 
certa quando filma um motim infernal de 
brinquedos macabros, no ‘gore’ permitido 
para menores provocado por uma série de 
abóboras assassinas e na aparição de um 
ser maligno bizarro que tem determinante 
importância na trama. Como resultado, o 
mesmo diretor de ‘O Albergue’ e ‘Cabana do 
Inferno” conseguiu entregar em ‘O Mistério 
do Relógio na Parede’, entre acertos e 
ressalvas, um competente filme infantil que 
diverte nos cinemas e poderia muito bem se 
tornar um clássico cult na Sessão da Tarde 
do futuro.” Robinson Samulak Alves, do site 
Cinema com Rapadura, elogiou bastante 
o filme de Eli Roth. “Seja pelo fascínio 
ingênuo com que a magia é utilizada, seja 
pelo tom cômico gótico do visual, ‘O Mistério 
do Relógio na Parede’ consegue se mostrar 
um dos mais belos contos de terror infantil 
dos últimos tempos. Ignorando um exagero 
ou outro, talvez não tenhamos uma obra 
que consiga lidar de maneira tão honesta e 
singela com a beleza da magia desde ‘Harry 
Potter e o Prisioneiro de Azkaban’. Algo que 
não pode ser ignorado.”

Divertido sem exigir muito 
comprometimento do público, cria 
empatia com os personagens enquanto 
passa uma mensagem sobre aceitação de 
forma despretensiosa. É uma experiência 
descontraída para pessoas de todas as 
idades, mas que certamente será mais bem 
aproveitada na companhia das crianças, 
que certamente vão curtir bastante esse 
longa. “O Mistério do Relógio na Parede” 
está disponível na Amazon Prime Video 
desde o dia 22 de setembro e tem a 
classificação indicativa de 10 anos.

OOOOOOOOMistérioMistérioMistérioMistérioMistÉrioMistÉrioMistérioMistérioMistérioMistÉrioMistérioMistérioMistériododododododododo

RelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógioRelógionanananananananaParedeParedeParedeParedeParedeParedeParedeParede


