Filme “Favores em Cadeia”

Nos dias 13 de Maio o Clube de Cinema irá fazer mais uma parceria... desta vez a
disciplina de Matemática irá colaborar com o clube para mostrar como funciona uma
sequência na vida real... Imaginem fazerem um favor a alguém e pedirem que em vez
de vos retribuir a vós o façam a três outras pessoas e assim sucessivamente...
Às 10:30h a Biblioteca irá mostrar aos alunos felizardos são os alunos do 11º ano de CT
e CSE o desenvolvimento desta sequência...

Para este filme, a cineasta nova-iorquina Mimi Leder inspirou-se num romance de
Catherine Ryan Hyde e realizou "Favores em Cadeia", um filme que acompanha a vida
solitária de Eugene Simonet (Kevin Spacey), um homem cheio de complexos devido ao
seu aspeto. Eugene é o novo professor de Estudos Sociais numa escola de bairro de Las
Vegas e na primeira aula desafia os seus alunos (com 11 anos) a fazerem um exercício
fora do vulgar: mudar o mundo para melhor. Um dos alunos, Trevor McKinney (Haley
Joel Osment, o rapaz-revelação de "Sexto Sentido") vai ter uma ideia genial: através de
uma espécie de jogo, cada vez que alguém recebe um favor, terá de retribuir o ato de

benevolência a mais três pessoas, e assim sucessivamente até se formar uma enorme
cadeia de boas ações. Para grande surpresa da mãe (Helen Hunt), Trevor inicia o
exercício dando abrigo a um toxicodependente. Mas ainda lhe restam duas pessoas para
poder concluir o trio que será o alvo dos seus favores...
Ao por a ideia em prática a sua atitude vai ter impacto não apenas na sua vida, mas
também na da sua mãe, do seu professor e de muitas outras pessoas em seu redor (e
não só).
Na verdade, a sua teoria seria perfeita num mundo também ele perfeito. No entanto,
ao longo do filme Trevor é várias vezes confrontado com a dura realidade das injustiças
e com as dificuldades de tentar controlar e mudar o mundo, tendo que lidar com a
frustração quando os acontecimentos não se desenrolam como gostaria, o que
naturalmente se torna difícil, principalmente porque não deixa de ser uma criança.
Este filme não é imaculado. É um filme essencialmente dramático, com uma grande
carga emocional e que recebeu uma mistura de críticas, sendo geralmente aclamado
pelo desempenho dos atores, mas crucificado pelo seu final.
No entanto, creio que a sua mensagem é inspiradora e merece a atenção de quem utiliza
o cinema não só para entretenimento, mas para pensar sobre si e o mundo.

