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PREFÁCIO

A leitura revela traços de personalidade? E se a leitura for plural,
múltipla, diversa em termos de assuntos e ideologia? Expressa falta de
personalidade ou pensamento múltiplo e tolerante com a diversidade?
Necessitamos ter empatia com outras pessoas – e os livros nos permite
isso. Ao nos colocarmos no lugar dos outros imaginamos como eles se sentem
naquela posição. Essa postura é favorável, seja à solidariedade e à
cooperação, seja para fazer negócio com uma proposta boa para ambos: o
comprador e o vendedor.
Cada qual tem suas preferências pessoais, mas se há critérios
subjetivos para avaliar um livro, quando ele entra na memória afetiva e
jamais sai, há também critérios objetivos para fazer uma resenha de um livro.
O método para escrever resenhas, aprendido com um mestre e
transmitido para meus alunos, tem quatro passos:
•

Primeiro, contextualize o livro dentro de algum debate, mostrando qual
é o “estado-da-arte”.

•

Segundo, resuma o dito por o(s) autor(es) em suas próprias palavras,
sem nenhum adjetivo.

•

Terceiro, confronte a segunda parte com a primeira, isto é, mostre o
avanço do autor em relação ao debate.

•

Quarto e último, conclua avaliando o que ele poderia ter avançado e
não o fez. Desse modo, o autor da resenha apresenta sua contribuição
original ao debate. Só!

Ao se aproximar a data do nono aniversário do meu blog pessoal,
surpreendentemente, constatei ter publicado trezentos e trinta artigosresenhas. Ele me incentivou a leitura e o compartilhamento de minhas
impressões a respeito de livros. Estes dividem com a música e o cinema
minhas preferências de lazer. Sim, há tempos descobri o modo profissional de
fazer o que faria de graça (ler) e ainda me pagarem por isso!
Misturo fazer e lazer: gosto de compartilhar tudo apreciado por mim.
Vou aprendendo com a vida – e as leituras – e devolvo à sociedade, isto é,
para quem quiser ler, o aprendido a partir de ensino público gratuito.

O blog se tornou um grande banco de dados e informações. Uso-o para
organizar aulas e palestras. E, agora, livros.
Receio perder a memória... Por isso registro por escrito minhas
impressões de leitura ao resenhar os livros lidos.
Resolvi fazer coletâneas com as diversas resenhas postadas. Nomeei
“Leituras de Cabeceira” pelo meu hábito de ler sempre antes de dormir.
“Cabeceira” é um substantivo feminino sugestivo de metáforas válidas para o
sentido da coletânea:
1. em sentido lato, lado, parte ou extremidade de algo que corresponde à
cabeça, a frente, a dianteira
2. p.ext. topo, extremidade ou parte mais alta
2.1.extremidade de uma mesa retangular ou oval
2.2.posição ou lugar de maior destaque, junto à mesa de uma refeição ou
reunião, ou o que é ocupado pela(s) pessoa(s) mais importante(s)
3. (1546) parte da cama em que se repousa a cabeça, ao deitar-se
4. travesseiro, almofada para apoiar a cabeça
4.1.p.ext. qualquer outro objeto feito ou us. para apoiar a cabeça durante o
sono
5. parte do local da sepultura correspondente ao lado para o qual está voltada a
cabeça do morto
6. p.ext. lápide colocada, ger. em posição vertical, nesse lugar, contendo
inscrições acerca do defunto
7. início, ou os primeiros itens, de uma lista, rol ou relação
8. arq local no interior de uma igreja, ger. de forma semicircular e mais elevado
que os outros recintos, situado na extremidade da nave principal, onde se
encontra o altar-mor
9. enc m.q. cabeçada (no sentido de 'cordão ou debrum')
10. gráf m.q. cabeça (no sentido de 'as primeiras linhas')
11. (1710) B nascente de um rio, riacho; local em que está situada ou a região
circunvizinha (mais us. no pl.) ‹o rio é pequeno e seca nas suas c.›
12. B conjunto das melhores reses, mais crescidas ou desenvolvidas, de uma
boiada (mais us. no pl.)
13. B numa boiada, tropa ou rebanho, os animais que seguem à frente

14. PA (Marajó) parte do campo onde pasta o gado, distante do prédio principal
da fazenda
15. etn; MA no bumba meu boi, toada ou cantiga executada pelo amo
16. MT trecho de mata coberto com buritis e onde há nascente(s) de rio(s) ou
córrego(s)
Como substantivo masculino (1557):
17. chefe, líder, comandante, dirigente; cabeça
18. B (reg.) vaqueiro que segue à frente da boiada ou ao lado da parte dianteira
desta, logo atrás do guia e tange os animais

O “livro de cabeceira” é aquele de leitura inesquecível ou memorável.
Renovaremos sempre o interesse antes vivenciado com uma releitura de seu
conteúdo através de uma breve resenha. Aqui, além das minhas, compilarei
resumos e artigos-resenhas de outros autores, publicados na imprensa, e
adequados ao uso didático.
Essa coletânea, um guia/amostra de sugestões de leituras, é composta
pelos seguintes volumes por ordem alfabética:
•

Arte de Comunicar

•

Arte do Roteiro

•

Biografia e Futebol

•

Ciência e Filosofia da Mente

•

Economia

•

Economia Mundial

•

Finanças

•

História do Brasil

•

História Geral

•

Política

•

Sociologia e Comportamentos

Em Leituras de Cabeceira, o ensinamento básico a ser lembrado estará
sempre à mão, no iPad ou tablet, para consultas e leituras oportunas. Quem

quiser baixá-lo, clique em: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/
obras-quase-completas/
Seus leitores terão a oportunidade de trocar impressões com outras
pessoas, incentivando ao interlocutor o avaliar. Se essa leitura for realizada
com inteligência e maturidade, devido à seleção de autores produtores de
reflexões sábias, a pessoa será incentivada a ser melhor – e mais culta.
Então, indicar leituras de certos livros tem papel educativo. O mundo
será melhor com maior escolarização da população e formação de leitores.
Este é o propósito de organizar essa série de coletâneas com as
resenhas publicadas no blog Cidadania & Cultura: colaborar para a formação
de cidadãos completos, conscientes tanto de seus direitos civis, políticos,
sociais e econômicos, quanto da necessidade do cumprimento de seus deveres
éticos e democráticos. Aliás, estudar não é um direito a ser exercido ou não,
mas é sim uma obrigação de todo cidadão!
Eu me apresento aqui como quem compila. O compilador enfeixa, em
uma única obra, textos, documentos e extratos provenientes de origens
diversas. Em sentido pejorativo, acusa-se o compilador de ser um indivíduo
cuja tarefa é meramente estruturar um texto sem interesse por se tratar de
mero empréstimo de ideias ou passagens de outros autores ou de outras
obras. Parodiando Lavoisier, “no processador de texto nada se cria, nada se
perde, tudo se transforma”. No entanto, graças a esses sistemáticos estudos
de obras de outros autores, ao longo de minha vida, pude escrever com
criatividade alguma reflexão própria.

Parte I ARTE DO ROTEIRO

Poética de Aristóteles
Encontra-se a Poética de Aristóteles no segundo volume dedicado à sua
obra na Coleção Os Pensadores (São Paulo: Abril Cultural, 1984: 241-269).
Estas poucas páginas consagraram o filósofo grego, ainda hoje, como “o
mestre dos roteiristas”.
Aristóteles (Estagira, 384 a.C. - Atenas, 322 a.C.) foi um filósofo grego,
aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Seus escritos abrangem
diversos assuntos, como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a
música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia.
Juntamente com Platão e Sócrates (professor de Platão), Aristóteles é visto
como um dos fundadores da filosofia ocidental.
A Poética, provavelmente registrada entre os anos 335 a.C. e 323 a.C.,
é um conjunto de anotações das aulas de Aristóteles sobre o tema da poesia e
da arte em sua época, pertencentes aos seus escritos acroamáticos (para
serem transmitidos oralmente aos seus alunos) ou esotéricos (textos para
iniciados).
Estes cadernos de anotações eram destinados às aulas do Liceu e
serviam de guia para o professor Aristóteles, anotações esquemáticas
destinadas a serem desenvolvidas em suas aulas e não para serem conhecidas
através da leitura. Praticamente tudo que se conservou de Aristóteles faz
parte das obras acroamáticas.
É o primeiro escrito conhecido que procura especificamente analisar
determinadas formas da arte e da literatura, também um registro limitado de
como era a arte grega em seu tempo. A Poética, "não é apenas a primeira
teoria do Teatro ocidental; trata-se de um livro que influenciou essa arte ao
longo de sua história e que ainda ecoa".
A comédia é, como disse Aristóteles, é imitação de maus costumes, mas
não de todos os vícios; ela só imita aquela parte do ignominioso que é o
ridículo. O ridículo reside num defeito ou numa tara que não apresenta
caráter doloroso ou corruptor. Tal é, por exemplo, o caso da máscara cômica
feia e disforme, que não tem expressão de sofrimento.
Quanto à epopeia [“épico histórico”], por seu estilo corre a par com a
tragédia [“drama”] na imitação “de homens superiores” [ou “dos assuntos
sérios”], mas sem empregar um só metro simples ou forma negativa. Nisto, a
epopeia difere da tragédia.

E também nas “dimensões” [ou “extensões”]. A tragédia empenha-se,
na medida do possível, em não exceder o tempo de uma evolução solar, ou
pouco mais. A epopeia não é tão limitada em sua duração; e esta é outra
diferença. Se bem que, no princípio, a tragédia, do mesmo modo que as
epopeias, não conhecesse limites de tempo.
Quanto às partes constitutivas, umas são comuns à epopeia e à
tragédia, outras são próprias desta última. Por isso, quem numa tragédia
souber discernir o bom e o mau, sabê-lo-á também na epopeia. Todos os
caracteres apresentados pela epopeia encontram-se também na tragédia.

Definição de Tragédia. Partes ou Elementos Essenciais.
1. Falemos da tragédia e, em função do que deixamos dito, formulemos
a definição de sua essência própria.
2. A tragédia é a imitação de uma ação importante e completa, de
certa extensão; deve ser composta num estilo tornado agradável pelo
emprego separado de cada uma de suas formas; na tragédia, a ação é
apresentada, não com a ajuda de uma narrativa, mas por atores. Suscitando a
compaixão e o terror, a tragédia tem por efeito obter a purgação dessas
emoções.
3. Entendo por "um estilo tornado agradável" o que reúne ritmo,
harmonia e canto.
4. Entendo por "separação das formas" o fato de estas partes serem,
umas manifestadas só pelo metro, e outras pelo canto.
5. Como é pela ação que as personagens produzem a imitação, daí
resulta necessariamente que uma parte da tragédia consiste no belo
espetáculo oferecido aos olhos; além deste, há também o da música e, enfim,
a própria elocução.
6. Por estes meios se obtém a imitação. Por elocução entendo a
composição métrica, e por melopeia (canto) a força expressiva musical, desde
que bem ouvida por todos.
7. Como a imitação se aplica a uma ação e a ação supõe personagens
que agem, é de todo modo necessário que estas personagens existam pelo
caráter e pelo pensamento, pois é segundo estas diferenças de caráter e de
pensamento que falamos da natureza dos seus atos; daí resulta,
naturalmente, serem duas as causas que decidem dos atos: o pensamento e o
caráter; e, de acordo com estas condições, o fim é alcançado ou malogra-se.

8. A imitação de uma ação é o mito (fábula); chama-se fábula a
combinação dos atos; chama-se caráter (ou costumes) o que nos permite
qualificar as personagens que agem; enfim, o pensamento é tudo o que nas
palavras pronunciadas expõe o que quer que seja ou exprime uma sentença.
9. Daí resulta a tragédia se compor de seis partes, segundo as quais
podemos classificá-la:
1.

a fábula,

2.

os caracteres,

3.

a elocução,

4.

o pensamento,

5.

o espetáculo apresentado e

6.

o canto.

10. Duas partes são consagradas aos meios de imitar; uma, à maneira
de imitar; três, aos objetos da imitação; e é tudo.
11. Muitos são os poetas trágicos que se obrigaram a seguir estas
formas; com efeito, toda peça comporta encenação, caracteres, fábula,
diálogo, música e pensamento.
12. A parte mais importante é a da organização dos fatos, pois a
tragédia é imitação, não de homens, mas de ações, da vida, da felicidade e
da infelicidade (pois a infelicidade resulta também da atividade), sendo o fim
que se pretende alcançar o resultado de uma certa maneira de agir, e não de
uma forma de ser. Os caracteres permitem qualificar o homem, mas é da ação
que depende sua infelicidade ou felicidade.
13. A ação, pois, não de destina a imitar os caracteres, mas, pelos atos,
os caracteres são representados. Daí resulta serem os atos e a fábula a
finalidade da tragédia; ora, a finalidade é, em tudo, o que mais importa.
14. Sem ação não há tragédia, mas poderá haver tragédia sem os
caracteres.
15. Com efeito, na maior parte dos autores atuais faltam os caracteres
e de um modo geral são muitos os poetas que estão neste caso. O mesmo
sucede com os pintores, se, por exemplo, compararmos a pintura dos
caracteres com a pintura que não se interessa pelo lado moral.

16. Se um autor alinhar uma série de reflexões morais, mesmo com
sumo cuidado na orientação do estilo e do pensamento, nem por isso realizará
a obra que é própria da tragédia. Muito melhor seria a tragédia que, embora
pobre naqueles aspectos, contivesse, no entanto, uma fábula e um conjunto
de fatos bem ligados.
17. Além disso, na tragédia, o que mais influi nos ânimos são os
elementos da fábula, que consistem nas peripécias e nos reconhecimentos.
18. Outra ilustração do que afirmamos é ainda o fato de todos os
autores que empreendem esta espécie de composição, obterem facilmente
melhores resultados no domínio do estilo e dos caracteres do que na
ordenação das ações. Esta era a grande dificuldade para todos os poetas
antigos.
19. O elemento básico da tragédia é sua própria alma: a fábula (ou o
mito); e só depois vem a pintura dos caracteres.
20. Algo de semelhante se verifica na pintura: se o artista espalha as
cores ao acaso, por mais sedutoras que sejam, elas não provocam prazer igual
àquele que advém de uma imagem com os contornos bem definidos.
21. A tragédia consiste, pois, na imitação de uma ação e é sobretudo
por meio da ação que ela imita as personagens em movimento.
22. Em terceiro lugar vem o pensamento, isto é, a arte de encontrar o
modo de exprimir o conteúdo do assunto de maneira conveniente; na
eloquência, é essa a missão da retórica, e a tarefa dos políticos.
23. Mas os antigos poetas apresentavam-nos personagens que se
exprimiam como cidadãos, ao passo que os de agora os fazem falar como
oradores.
24. O caráter é o que permite decidir após a reflexão: eis o motivo por
que o caráter não aparece em absoluto nos discursos dos personagens,
enquanto estes não revelam a decisão adotada ou rejeitada.
25. Com relação ao pensamento, consiste em provar que uma coisa
existe ou não existe ou em fazer uma declaração de ordem geral.
26. Temos, em quarto lugar, a elocução. Como dissemos acima, a
elocução consiste na escolha dos termos, os quais possuem o mesmo poder de
expressão, tanto em prosa como em verso.
27. A quinta parte compreende o canto: é o principal condimento (do
espetáculo).

28. Sem dúvida, a encenação tem efeito sobre os ânimos, mas ela em si
não pertence à arte da representação, e nada tem a ver com a poesia. A
tragédia existe por si, independentemente da representação e dos atores.
Com relação ao valor atribuído à encenação, vista em separado, a arte do
cenógrafo tem mais importância que a do poeta.

Poesia e História. Mito Trágico e Mito Tradicional. Particular e Universal.
Piedade e Terror. Surpreendente e Maravilhoso.
1. Pelo que atrás fica dito, é evidente que não compete ao poeta narrar
exatamente o que aconteceu; mas sim o que poderia ter acontecido, o
possível, segundo a verossimilhança ou a necessidade.
2. O historiador e o poeta não se distinguem um do outro, pelo fato de
o primeiro escrever em prosa e o segundo em verso (...). Diferem entre si,
porque um escreveu o que aconteceu e o outro o que poderia ter acontecido.
3. Por tal motivo a poesia é mais filosófica e de caráter mais elevado
que a história, porque a poesia permanece no universal e a história estuda
apenas o particular.
4. O universal é o que tal categoria de homens diz ou faz em
determinadas circunstâncias, segundo o verossímil ou o necessário. Outra não
é a finalidade da poesia, embora dê nomes particulares aos indivíduos; o
particular é o que “o fulano” fez ou o que lhe aconteceu.
5. Quanto à comédia, os autores, depois de terem composto a fábula
(ou o mito), apresentando nela atos verossímeis, atribuem-nos a personagens,
dando-lhes nomes fantasiados, e não procedem como os poetas iâmbicos que
se referem a personalidades existentes.
6. Na tragédia, os poetas podem recorrer a nomes de personagens que
existiram, e por trabalharem com o possível, inspiram confiança. O que não
aconteceu, não acreditamos imediatamente que seja possível; quanto aos
fatos representados, não discutimos a possibilidade dos mesmos, pois, se
tivessem sido impossíveis, não se teriam produzido.
7. Não obstante, nas tragédias um ou dois dos nomes são de
personagens conhecidas, e os demais são forjados; em certas peças todos são
fictícios, (...), no qual fatos e personagens são inventados, e apesar disso não
deixa de agradar.
8. Portanto, não há obrigação de seguir à risca as fábulas tradicionais,
donde foram extraídas as nossas tragédias. Seria ridículo proceder desse

modo, uma vez que tais assuntos só são conhecidos por poucos, e mesmo
assim causam prazer a todos.
9. De acordo com isto, é manifesto que a missão do poeta consiste mais
em fabricar fábulas do que fazer versos, visto que ele é poeta pela imitação,
e porque imita as ações.
10. Embora lhe aconteça apresentar fatos passados, nem por isso deixa
de ser poeta, porque os fatos passados podem ter sido forjados pelo poeta,
aparecendo como verossímeis ou possíveis.
11. Entre as fábulas e as ações simples, as episódicas não são as
melhores; entendo por fábula episódica aquela em que a conexão dos
episódios não é conforme nem à verossimilhança nem à necessidade.
12. Tais composições são devidas a maus poetas, por imperícia, e a
bons poetas, por darem ouvido aos atores. Como destinam suas peças a
concursos, estendem a fábula para além do que ela pode dar, e muitas vezes
procedem assim em detrimento da sequência dos fatos.
13. Como se trata, não só de imitar uma ação em seu conjunto, mas
também de imitar fatos capazes de suscitar o terror e a compaixão, e estas
emoções nascem principalmente, quando se nos deparam ações paradoxais, e
mais ainda quando os fatos se encadeiam contra nossa experiência, pois desse
modo provocam maior admiração do que sendo devidos ao acaso e à fortuna.
14. Com efeito, as circunstâncias provenientes da fortuna nos parecem
tanto mais maravilhosas quanto mais nos dão a sensação de terem acontecido
de propósito, como, por exemplo, a estátua de Mítis, em Argos, que em sua
queda esmagou um espectador, que outro não era senão o culpado pela morte
de Mítis, no momento em que a olhava –, pois fatos semelhantes não parecem
devidos ao mero acaso.
15. Daí resulta, necessariamente, tais fábulas (ou mitos) serem mais
belas(os).

Como Ver Um Filme: Criação dos Filmes
Eu sou fã da escrita da Ana Maria Bahiana desde quando ela escrevia
sobre rock em Opinião, jornal da imprensa alternativa censuradíssimo durante
a ditadura militar. Depois, ela emigrou para a Terra do Cinema e se
especializou no dito cujo. Hoje, escreve sobre filmes em seu blog. Interessoume muito ler seu livro “Como Ver Um Filme” (Rio de Janeiro, Editora Nova

Fronteira, 2012. p. 256) como parte da preparação do Curso Economia no
Cinema.
Ela afirma: “quase tudo que sei aprendi na sala escura do cinema”.
Logo, pode explicar, didaticamente, “como (e porque) ver um filme”. Sua
proposta “não é formar cineastas ou teóricos, mas sim formar plateias
informadas, críticas, mais bem habilitadas a compreender o veem e a
escolher do que gostam”.
Como na leitura, queremos narrativas capazes de alimentar nossa
imaginação, mas diferentemente do livro, onde se faz descrições e deixa
nossa imaginação as visualizar, o filme tem a obrigação de nos mostrar,
visualmente, cada uma dessas coisas descritas no livro. Ele propõe a
apreciação do movimento, da presença humana, da persona do protagonista.
Mas não se pode esquecer ser uma camada adicional de interferência,
manipulação, irrealidade.
Bahiana detalha, entre arte e comércio, como nascem os filmes. A
filosofia principal do mercado da produção cinematográfica mundial é: um
filme, mesmo “barato”, custa caro. Antes de investir uma fortuna, há que se
tentar minimizar os riscos. Esse processo de decisões econômicas determina a
forma final que um filme terá.
Os custos médios de produção de filmes produzidos inteiramente
dentro de um grande estúdio de Hollywood é cerca de 70 milhões de dólares.
Já filmes independentes norte-americanos custam em torno de US$ 40
milhões. Filmes brasileiros custam mais ou menos 1,5 milhão de dólares.
Observa ainda que o custo médio de lançamento de filmes (cópias, marketing,
divulgação) representa de 30 a 50% do orçamento da produção.
A jornada de um filme, da primeira ideia à chegada no cinema, cumpre
seis etapas distintas:
1.

Desenvolvimento

2.

Pré-produção

3.

Produção

4.

Finalização

5.

Testes e plano de marketing

6.

Distribuição

Com tudo “nos conformes”, essa trajetória leva de 18 a 24 meses. Com
azares, pode durar três, cinco, dez, até vinte anos!
O desenvolvimento começa quando alguma propriedade intelectual é
comprada, ou seja, “nada acontece até que o dinheiro troque de mãos”. Essa
propriedade pode ser o “arremesso” (pitch) da ideia de um filme, feito por
quem (roteirista / diretor / produtor independente) a criou, para quem
(produtor poderoso / estrela / grande estúdio) pode realizá-la.
Um argumento é a narrativa do filme sem indicação de cenas e
diálogos; é a estória que o filme contará. O roteiro é essa estória já
formatada para ser filmada, com as divisões de cena, especificações de local
e hora do ida, diálogos. Um roteiro ou argumento escrito sem ter sido
encomendado (e pago com antecedência) é chamado on spec, literalmente,
sob especulação. O recorde atual pago por um roteiro on spec (Déja Vu, 2005)
é de US$ 5.000.000!
Obras já existentes – livros, quadrinhos, peças de teatro, séries de TV,
etc. –, tudo isso pode se transformar em filme, desde que os direitos autorais
sejam comprados ou opcionados, dando ao comprador um determinado tempo
para levar o projeto à tela. O filme já pronto também pode ser opcionado
através da venda condicionada dos direitos de refilmagem, pelo qual
personagens e situações do original podem ser reinterpretados em outra
língua ou contexto. Por exemplo, recentemente, assisti a trilogia do
Millenium, filmada em sueco (língua original dos livros), cujo primeiro remake
já foi realizado em inglês.
Na análise da viabilidade, levantam-se os custos prováveis de produção
e estabelece-se um cronograma de pré-produção e filmagem que dará a data
aproximada de entrega do filme. Cada país tem suas datas boas e ruins de
lançamento.
Saber quanto um filme pode custar é apenas uma parte da análise da
viabilidade. A outra parte é tentar projetar quanto ele pode render. Quanto
títulos semelhantes renderam na bilheteria? A expectativa de gastos tem de se
adequar à expectativa de ganhos.
Criar o melhor filme possível não é uma ciência exata. Nem sucesso
nem fracasso podem ser previstos.
Muito raramente um script sai completamente certinho na primeira
tentativa. Até mestres reescrevem seus textos à exaustão. Observam,
meticulosamente, as áreas que precisam ser melhoradas: os diálogos? A
estrutura? O final? Mais clareza? Mais ação? Maior profundidade? Rever o
conceito, a própria premissa da história? Há possibilidade de controvérsia,

provocada pela reação da plateia? É conservador demais? Ousado demais?
Banal? Excessivamente violento? Muito “água com açúcar”?
Gêneros no ostracismo podem ser reabilitados. Estudo de tendência de
mercado mostram que tudo aquilo que foi muito popular 20 ou 30 anos atrás
está pronto para ser apreciado novamente com novas bases tecnológicas.
Além de tudo isso, o produtor precisa tomar decisões-chave que darão
a forma do filme:
1.

Pequeno ou grande orçamento?

2.

Que tipo de Diretor? Ele trabalha com quais Diretor de Fotografia e
Diretor de Arte?

3.

Astros ou conjunto de elenco?

4.

Estúdio, locação ou ambos? Digital?

5.

Serão necessárias alterações substanciais na estória para atingir o
público-alvo?

Estrelas de primeira grandeza, rotineiramente, exigem que suas cenas
sejam reescritas, ampliadas e customizadas ao seu modo de agir e falar.
Na pré-produção, o diretor e sua equipe podem imaginar o roteiro de
todos os modos, por todos os ângulos, e com o auxílio de storyboards,
conceitualizações e visualizações. Terão uma boa ideia de como será o
resultado final.
O produtor-executivo ou gerente da produção determina quem tem que
fazer o que e quando, a quem cabe a tarefa de transformar o roteiro em
plano de filmagem, especificando:
1.

que cenas serão filmadas quando, onde e com que integrantes do
elenco e da equipe;

2.

que equipamentos serão necessários;

3.

se efeitos especiais, armas e dublês serão usados;

4.

se há figurantes, e quantos;

5.

como toda essa gente será transportada e alimentada. (Uma equipe de
filmagem tem entre 40 e 100 integrantes, fora o elenco e os extras –
em caso de grandes produções esse número pode ser facilmente
triplicado ou quadriplicado).

Para estabelecer o conceito visual do filme, seu estilo, o Diretor,
conjuntamente com o Diretor de Fotografia (DP), seleciona os tipos de
película, câmeras e lentes a serem empregados. Cenas-chave ou todo o filme
são decupados em storyboards, onde o diretor e o DP imaginam como cada
imagem ficará se mostrada de determinado ângulo, com determinados
movimentos.
Com o Diretor de Arte, cuja equipe compõe-se de figurinista, chefe de
maquiagem e cabelo, e o criador de cenários, o Diretor trabalha a
“encarnação” de personagens e ambientes do filme. Locações podem ser
escolhidas, imaginadas ou desenhadas nesta etapa. Muitas vezes cabe a esta
fase a criação dos próprios personagens do filme.
Na fase de produção, quando as câmeras começam a rodar, a maior
parte do tempo de criação de um filme já está, geralmente, no passado, nas
etapas de desenvolvimento e pré-produção. É como se todo o filme já
estivesse realizado na cabeça do diretor (e do roteirista) e, agora,
simplesmente tivesse que ser passado para uma mídia que possibilite à plateia
vê-lo também.
No set de filmagem, a visão se realiza e os planos confrontam a dura
realidade. Acidentes acontecem. Uma vasta gama de complexas interações
humanas, ocorridas no mundo hermeticamente fechado do set de filmagem,
pode interferir na estrutura tão rigorosamente planejada do filme.
O material de cada dia é avaliado pelo Diretor e pelos Produtores
através de cópias temporárias chamadas dailies, em que o desempenho de
todos – atores, diretor, equipe técnica – é avaliado com rigor. Erros sérios de
continuidade – coerência entre os elementos de uma mesma cena – ainda
podem ser corrigidos, abordagens dos personagens e tomadas de cenas ainda
podem ser alterados.
Na pós-produção, o filme recebe sua forma final, através da montagem,
sonorização e efeitos visuais e sonoros. Cada um desses elementos pode
alterar radicalmente o tom, a textura e até mesmo a intenção de sequências
inteiras, e, muitas vezes, o próprio filme.
Raros e privilegiados são os Diretores que detêm o poder de “corte
final” para as versões de seus filmes. A imensa maioria dos realizadores
obriga-se a entregar aos produtores e/ou distribuidores (dependendo da
estrutura de financiamento) um corte, determinado pelo projeto de
marketing, dentro de parâmetros estabelecidos contratualmente: duração,
data de entrega, faixa etária do público.

Nas sessões-teste, todo filme é visto com fins de avaliação antes de
partir para um lançamento comercial. Um projeto altamente autoral pode ser
exibido para grupo de amigos, colegas, conselheiros e consultores de
confiança. Um filme independente pode ser testado em campus universitário.
Qualquer filme acima de US$ 20 milhões de investimento clama por testes
realizados profissionalmente por grupo de pesquisa qualitativa, para análise
de mercado, em amostras de público rigorosamente selecionadas.
Dá-se importância fundamental à opinião dos expectadores sobre a
clareza do filme, para avaliar se ele está sendo compreendido pelo público.
Seu impacto, que elementos ou personagens mais atraíram a atenção, que
sentimentos foram despertados, que tipo de público mais se identificou com o
filme, tudo isso é avaliado para seu projeto de lançamento.
Quando criador e detentor de poder econômico têm bom
relacionamento, esse processo cerceador pode se transformar em exercício
criativo que torna o filme melhor. Mas as finanças são determinantes em
última instância. “Telas e ilhas de edição estão repletas dos restos mortais de
ideias que talvez dessem belos filmes, sacrificados no altar do clichê, do
previsível e do lucro fácil”.
Algumas sugestões dadas por Ana Maria Bahiana:
1.

Leia sobre a produção de um filme antes de vê-lo. Procure
compreender o que foi envolvido no processo de levar o projeto à tela,
quem forma os principais elementos que tornaram isso possível, qual o
impacto desses eventos na forma final do filme.

2.

Veja o making of e as entrevistas sobre o filme ANTES de vê-lo em
DVD. Observe como os diversos problemas da produção foram
abordados e resolvidos.

Como Ver Um Filme: Construção do Roteiro
Segundo Ana Maria Bahiana, no livro “Como Ver Um Filme” (Rio de
Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2012. p. 256), um bom roteiro deve ser o
relato do possível, não do real.
A Lei da Probabilidade cria a lógica interna que todo bom filme deve
ter e que nos leva a suspender nossa descrença. Tudo na tela é fruto da
imaginação de alguém, contando uma estória complexa em 120 minutos, mas
tudo aquilo é provável?

A Lei da Necessidade dá ao roteirista a disciplina para escolher, entre
todas as vertentes possíveis para sua narrativa, aquelas que realmente:
•

impulsionam a estória,

•

explicam o mundo interior dos personagens,

•

justificam suas ações,

•

esclarecem o universo físico e emocional em que vivem,

•

criam tensões, enigmas e paradoxos que tornam a história mais
envolvente e interessante.

Se algo mostrado não é necessário para elucidar, complicar ou avançar
o que aconteceu antes, a Lei da Necessidade foi violada. Vamos achar o filme
confuso, tedioso, impenetrável. O controle sobre o material deve ser de tal
ordem que nada do que está na tela seja gratuito, tudo o que está na tela
tenha uma razão de ser.
As perguntas-chave do expectador são:
1.

Por que o Diretor está me mostrando estas imagens e não outras?

2.

Por que estou vendo as imagens desta forma?

3.

Por que estou vendo as imagens nesta ordem?

4.

Por que estou ouvindo ou não ouvindo palavras, sons, ruídos, música?

As respostas, idealmente, nos abrirão as chaves secretas do filme,
permitindo que tudo nele fale conosco.
O tema é aquilo que o filme discorre. Não é a estória, ou os traços dos
personagens, ou o que acontece com eles: é a ideia fundamental, subjacente
a tudo. Tema de filme pode ser a respeito de responsabilidade individual (ou
social), lealdade ( a si, ao conjugue, ao amigo, à corporação, ao país, etc.),
coragem (ausência de medo ou capacidade de enfrentá-lo), virtudes ou
defeitos humanos.
A premissa é a forma assumida pelo tema. A trama é a estória do filme,
o desenvolvimento da premissa. São os detalhes da estória, como ela começa,
como se desenvolve, os conflitos, os problemas, os confrontos, as vitórias e as
derrotas.
O gênero é a forma tomada pela premissa e a trama. Depois,
trataremos dele especificamente.

Uma vez estabelecidos esses elementos básicos, o escritor de roteiro
deve escolher o tipo de narrativa a dar à sua trama, qual será a mais
adequada para enfatizar o tema, mais coerente com sua premissa.
Os principais tipos de narrativa são:
1.

Direta: em ordem cronológica com começo, meio e fim.

2.

Inversa: uma estória contada inteiramente em flashback, cujas
primeiras imagens são, na realidade, as derradeiras, por exemplo, para
contar a história de uma vida.

3.

Episódica: diversas estórias, cada qual com sua própria trama, mas em
geral unidas por um tema comum, ou até mesmo uma única premissa,
podendo ou não se intercalar em determinados momentos.

4.

Fracionada ou não linear: uma ou várias estórias, ligadas entre si,
contadas em segmentos fora de cronologia, que se conectam em
momentos-chave, através de personagens, situações ou símbolos.

O mais importante é a estrutura do projeto. Na verdade, o diálogo é
algo secundário no filme. Um bom roteiro deve privilegiar o mostrar e não o
contar. O diálogo, para ter probabilidade e necessidade, deve ter coerência
com o perfil psicológico de cada personagem. Roteiro é principalmente
estrutura, a arquitetura de uma ideia claramente expressa, mas repleta de
elementos que possam estimular, intrigar, provocar, emocionar o expectador.
Fazer um mau filme com um bom roteiro é algo que acontece, mas
fazer um bom filme com um roteiro ruim é praticamente impossível!
A estrutura de um roteiro apoia-se em dois elementos essenciais:
1.

O ritmo: dado o tempo, por exemplo, várias décadas na história de uma
nação, precisa ser roteirizada em, idealmente, 120 minutos,
equivalendo a 120 páginas impressas. É preciso contar essas páginas
como tempo, não como texto literário.

2.

O arco da narrativa: um filme é uma jornada, e o roteiro é seu mapa.
Protagonistas movimentam-se não apenas no espaço, mas
principalmente no espaço interior ao sabor de crises e resoluções.
Idealmente, eles devem chegar ao final do filme os mais transformados
possíveis, ou seja, a narrativa leva-os, existencialmente, ao mais
distante lugar – físico, metafísico, emocional – em relação a onde
começaram.

Essa trajetória não pode ser linear, senão entedia. A narrativa
cinematográfica segue um arco descrito assim:
1.

Na Exposição, trama e personagens são apresentados.

2.

Na ação crescente (ou Complicação), conflitos se anunciam e chegam a
seu ápice.

3.

A partir daí a ação torna-se decrescente, com a Dissolução ou Resolução
dos Conflitos.

4.

Até chegar a Conclusão Final.

Um roteirista pode seguir este arco da narrativa ao pé da letra, criar
variações sobre ele ou até, deliberadamente, ignorá-lo, para obter reações e
resultados diversos. Mas 95% dos filmes obedecem essencialmente a essa
estrutura, definidos em três atos.
Ato I: Exposição – o primeiro personagem mostrado, em princípio, seria
o protagonista. Oposição – o primeiro grande obstáculo se apresenta,
complicando a ação, mudando o status quo descrito na Exposição.
Ato II: Auge da Oposição – a trama se complica ainda mais, a ação
cresce, novos personagens aparecem de ambos lados. Conflito – o problema
essencial da trama se revela. Primeira tentativa de resolução – solução
imediata se revela insuficiente, criando novos problemas.
Ato III: Mudança radical – transformação interior dos personagens, atos
heroicos resolvem, finalmente, o conflito / impasse. Resolução – os
personagens principais estão o mais longe possível de onde estavam no início
do filme. Uma grande jornada se deu, quando deve ficar clara a resolução do
conflito inicial.
Todas as estórias da humanidade são uma única, um monomito, o mito
universal. O herói vive em mundo da inocência, recebe um chamado, enfrenta
uma jornada de provações, conquista o troféu, volta para casa,
compartilhando as conquistas.

Como Ver Um Filme: Gênero Cinematográfico
De acordo com Ana Maria Bahiana, no livro “Como Ver Um Filme” (Rio
de Janeiro, Editora Nova Fronteira, 2012. p. 256), gêneros cinematográficos
servem de código de compreensão tanto para realizadores quanto para nós,
na sala escura.

Herdeiro de muitas formas de expressão artísticas anteriores ao seu
nascimento, o cinema definiu sua gramática e sua sintaxe tomando
emprestados elementos alheios da literatura, do teatro, das artes plásticas,
da fotografia. Expressa as múltiplas facetas da atividade e do sonho humanos
em uma profusão de formas.
Atendendo à disciplina rigorosa do tempo de tela – entre 70 e 120
minutos que propiciam cerca de cinco sessões diárias – e das necessidades de
uma narrativa que possa ser compreendida pelas pessoas mais variadas, o
cinema criou seus códigos interiores, os gêneros.
Não se podem definir gêneros estudando a realidade. “Só podemos
definir ‘gênero’ comparando uma obra a outra, nunca comparando a obra com
a experiência vivida” (Roland Barthes).
Ao saber o que é o filme mesmo antes de ver o filme, sua rede neural
fará previamente uma série de associações que possibilitam que a narrativa
visual se relacione de maneira mais intensa em sua mente. O filme pede a
parceria do espectador, dando-lhe os sinais necessários para o diálogo. São as
muitas maneiras de ver um filme, cristalizadas em torno de códigos próprios.
Para os realizadores, gêneros podem ser balizas, desafios,
confinamentos ou estímulos. Podem fornecer parâmetros claros, por exemplo,
o clima que as regras do thriller impõem. Mas os gêneros podem também
aprisionar um realizador em apenas um deles, por exemplo, o cineasta do
terror.
Para o espectador, anunciado o gênero, ele sabe que tipo de filme
esperar. A delícia do cinema são as 1001 maneiras que essa interpretação pode
tomar.
Um gênero pode ser definido por:
1.

Narrativa

2.

Caracterização dos personagens

3.

Temas básicos

4.

Ambiente

5.

Iconografia

6.

Técnicas e estilos.

Cinema é uma arte empírica. Tempo e prática se encarregam de
acumular esses signos, que se repetem, e organizá-los em gêneros.
Quando seus elementos principais passam a ser copiados,
reinterpretados, respondidos por outras visões, outros realizadores, a certa
altura da repetição, o gênero se cristaliza, tornando-se plenamente um
clichê. Está pronto para ser criticado, destroçado, ironizado, satirizado e,
eventualmente, esquecido. Mas tudo o que foi clássico vinte anos atrás pode
ser novidade de novo, resgatado e reinterpretado sob um novo olhar.
O ciclo aproximado de vida de um gênero é:
1.

Enunciação

2.

Solidificação

3.

Apogeu (“clássicos”)

4.

Fórmula

5.

Dissolução / desconstrução / crítica

6.

Retomada / hibridização / sátira

À base do conceito de gênero, isto é, as estruturas dramáticas
identificadas por Aristóteles na Poética –, deduz-se que cinco gêneros
cinematográficos são essenciais:
1.

Drama

2.

Comédia

3.

Ação / Aventura

4.

Ficção Científica (Sci-Fi) / Fantasia

5.

Thriller (Suspense / Terror)

Esta classificação leva em consideração apenas os princípios mais
básicos de cada formato, possibilitando que se vejam outros gêneros a partir
de sua essência. Por exemplo, westerns – um gênero essencial para o
desenvolvimento do cinema – caem facilmente dentro da categoria Drama. O
faroeste é essencialmente um drama: sua paisagem física e sociopolítica é
que lhe dá os contornos finais, a devida coloração.
Por se passarem em paisagens inóspitas, repletas de desafios
constantes, onde estruturas sociais ainda não estão plenamente consolidadas,

o “drama do oeste”, ou western, é um dos gêneros mais profundamente
morais do cinema: seu tema é o livre-arbítrio, a escolha entre bem e mal,
entre o que é certo e errado. Na “derradeira fronteira” ainda não há leis ou
acordos que possam dizer aos personagens com agir, apenas seus desejos e
consciências os impulsionam, e cada escolha pode ser uma decisão fatal.
Estabelecidas as vigas mestras, podem-se fazer todas as associações
possíveis: local, época, subtemas, tudo isso adiciona-se ao eixo central de um
gênero e cria a diversa teia de estilo que chega às telas. Cada um dos
subgêneros tem seu próprio conjunto de normas e elementos-chave.
Finalmente, existem os gêneros autorais: realizadores cuja marca é tão
pessoal e distinta que, além de transcender as normas preestabelecidas,
criam um novo parâmetro de reconhecimento. Não importa que eles
pratiquem com assiduidade um ou mais gêneros preexistentes: nomes como
Bunuel, Hitchcock, Kurosawa, Fellini, Almodóvar são, eles mesmos,
qualificadores.

Como Ver Um Filme: Drama
Para Ana Maria Bahiana, no livro “Como Ver Um Filme” (Rio de Janeiro,
Editora Nova Fronteira, 2012. p. 256), quase todos os filmes – sim, até mesmo
as comédias e os longas de animação – poderiam ser encaixados na categoria
Drama. O drama filmado é uma das respostas à fome humana ancestral por
catarse. O ser humano quer, precisa ver o pior que acontece aos outros para
ter algum conforto tanto na humanidade compartilhada quanto no saldo final
do inventário de tormentos e perdas. Todos os gêneros, no fundo, nos
oferecem a possibilidade da breve transcendência (ou “purificação”) pela
observação das provações alheias.
Para Aristóteles, o mestre supremo dos roteiristas, o drama – ou a
tragédia – era a forma mais perfeita e exaltada da arte dramática, a única
capaz de nos proporcionar lições duradouras e catarses poderosas. “A
estrutura da melhor tragédia não é simples, mas complexa, e representa
incidentes que provocam medo e compaixão, pois isto é característico desta
forma de arte” (Aristóteles, Poética).
As tramas dramáticas, segundo Aristóteles, precisam incluir os
seguintes elementos essenciais:
•

Um grande obstáculo ou reversão de fortuna deve ser enfrentado por
um personagem de substância, pois o drama exemplar deve afligir
indivíduos de peso por seu status social ou envergadura moral e
intelectual.

•

A reversão da fortuna deve ser fruto de um erro do protagonista,
desencadeando a tragédia.

•

Uma lição deve ser extraída da provação do protagonista; no drama, a
dor deve poder ser convertida em sabedoria.
Alguns temas-chave do Drama:

1.

Superação

2.

Heroísmo

3.

Destino

4.

Descobertas interiores

5.

Grandes questões morais colocadas em forma de dilema

Há prevalência do Drama como gênero-mestre do cinema inclusive
porque enquanto o que nos faz rir é em grande parte específico e cultural, o
que nos faz chorar e emocionar é universal, suplantando fronteiras, idiomas e
peculiaridades culturais. O Drama “viaja” muito bem.
Nossa fome de mitos é, de fato, insaciável. Como nossos antepassados,
gostamos de longas narrativas desses mitos, como os ciclos de poesia épica
dos tempos antigos.
Há probabilidade muito maior de ganhar um Oscar como Melhor Filme
com um Drama: das 83 estatuetas já entregues, 67 foram para Dramas.
Embora a catarse da Comédia possa ser muitas vezes mais poderosa que a do
Drama, algo na nossa natureza nos indica que chorar é mais nobre e digno de
mérito do que rir.
Gênero-base da narrativa cinematográfica de ficção, o Drama pode ter
tantas subdivisões quanto ambientes, temas e escolhas estilísticas, sem
alterar seus traços essenciais de heroísmo, renúncia, suplantação e dilemas
morais.
São as principais variantes do Drama:
Drama Épico ou Histórico: interpretações, frequentemente estilizadas,
de fatos e personagens históricos. Dependendo da época e do estilo, podem
cair no subgênero “espada e sandália”, ou “capa e espada”, assumindo muitas
vezes características predominantes de ação / aventura. Além dos temas
essenciais de heroísmo, suplantação, renúncia e dilemas morais, o drama

histórico pode, em espécie de contraponto à ficção científica, oferecer uma
oportunidade de imaginar o passado como modo de comentar o presente.
Drama de Época: o período inspira e dá contornos específicos a crises
mais íntimas e fictícias. Como no Drama Histórico, o deslocamento para um
outro lugar no passado permite uma grande liberdade aos realizadores.
Trabalhando com material fictício, as possibilidades são ainda mais
semelhantes às da ficção científica: mundo inteiros podem ser recriados a
serviço das ideias e preocupações dos diretores.
Drama de Guerra: embora a definição se estenda a todo filme que
tenha o combate entre forças armadas como principal ambiente da narrativa,
a maioria dos Dramas de Guerra se ocupa dos conflitos históricos dos séculos
XX e XXI. A noção de que filmes ambientados em conflitos poderiam ser contra
a guerra é razoavelmente recente, fruto da inquietação geral dos 1960 e
1970. Quase sempre o tema central dos dramas de guerra é o heroísmo,
compreendido não apenas como renúncia e superação, mas principalmente
como lealdade – a um país, uma causa, um batalhão, um amigo, alguém que
se ama. O dilema moral do herói é, em geral, entre a lealdade expressa, que
lhe é exigida – a bandeira, tropa, causa, país – e a que ele descobre em si
mesmo como mais urgente – a família, amores, camaradas.
Drama Romântico / Melodrama: em ambos, casais vivem paixões que
não devem, não podem, não conseguem de jeito nenhum serem felizes,
mulheres são grandes protagonistas, e a estória ou é contada de seu ponto de
vista ou é inteiramente centrada nele. Crimes muitas vezes são a única
solução para os complicados enredamentos destas vidas gloriosamente
infelizes, com noir sendo o estilo ideal. Mas a morte por causas naturais, com
uma necessária dose de renúncia, sacrifício e heroísmo, também é importante
para a definição do gênero.
Drama de Crime (Policial): como o melodrama, o Drama de Crime ou
Policial é um gênero de emoções extremas. Entretanto, seu universo é
essencialmente masculino, e a expressão de suas paixões se dá, sem exceção,
através da violência. Quando a essência da trama do Drama do Crime se
concentra em quem matou quem e porque ou quem está matando em série, e
como se pode detê-lo, ele assume os contornos de thriller, que se preocupa
em assustar ou apavorar, diferentemente do Drama quer comover ou dar a
boa catarse.

Story: Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro
Robert Mckee escreveu a principal obra sobre o assunto publicada nos
últimos 20 anos. Em Story - Substance, Structure, Style and The Principles of

Screenwriting (original de 1997, publicado no Brasil pela editora Arte & Letra
de Curitiba, em 2007 com 432 páginas), Mckee conta: nas décadas passadas,
roteiristas aprendiam seu ofício através do estudo universitário, ou em suas
próprias bibliotecas, ou através da experiência no teatro, ou escrevendo
romances, ou como aprendizes no sistema de estúdios de Hollywood, ou
através de uma combinação desses meios.
No início do século, um grande número de universidades americanas
veio a acreditar que, como músicos ou pintores, escritores precisavam de um
equivalente às escolas de arte ou música para aprender os princípios de seu
ofício. Com esse fim, alguns acadêmicos escreveram excelentes livros sobre
dramaturgia e a arte da prosa. Seu método era intrínseco, extraindo o poder
dos movimentos do desejo, forças do antagonismo, pontos críticos, estrutura,
progressão, crise, clímax – a estória vista de dentro para fora.
Escritores contemporâneos, com ou sem educação formal, usaram esses
textos para desenvolver sua arte. Transformaram o meio século entre os
“formidáveis anos vinte” [Roaring Twenties], denominação tradicional dessa
década, nos Estados Unidos, época de crescimento econômico e revoluções
culturais, incluindo a criação do cinema falado, e os “agitados anos
sessenta” [Protesting Sixties], época de intensa agitação político-cultural nos
Estados Unidos e na Europa. Tornou-se a “era de ouro” da estória americana,
no cinema, no papel e no palco.
Nos últimos vinte e cinco anos, porém, o método de ensino de Escrita
Criativa nas universidades norte-americanas mudou de intrínseco para
extrínseco. Modismos na teoria literária desviaram os professores das
profundas raízes da estória em direção à linguagem, código, texto – a estória
vista de fora. Como resultado, segundo Mckee, “salvo algumas notáveis
exceções, a geração atual de roteiristas foi mal-educada nos princípios
fundamentais da estória” (2007: 29).
Roteiristas estrangeiros têm ainda menos oportunidades de estudar seu
ofício. Acadêmicos europeus, geralmente, negam que a escrita pode, de
qualquer maneira, ser ensinada, e como resultado, cursos como Escrita
Criativa jamais foram incluídas no currículo de universidades europeias. A
Europa, é claro, abriga muitas das mais brilhantes academias de arte e música
do mundo. Por que se considera que uma arte pode ser ensinada e outra não,
segundo Mckee, é impossível dizer. “O que é pior, o desdém pela escrita de
roteiros, até recentemente, a excluiu do estudo em todas as academias de
cinema europeias, exceto em Moscou e Varsóvia”.
Muito pode ser dito contra o antigo sistema de estúdios hollywoodiano,
mas a seu favor havia um sistema de aprendizagem supervisionado por

editores de estória veteranos. Para Mckee, “aqueles dias se foram. De vez em
quando um estúdio redescobre o aprendizado, mas em seu zelo em trazer de
volta os anos dourados, esquece que um aprendiz precisa de um mestre. Os
executivos de hoje podem até reconhecer aptidão, mas poucos têm
habilidade ou a paciência para transformar um talento em um artista”.
A causa final do declínio da estória, segundo Mckee, é muito mais
profunda. “Valores, as cargas positivas e negativas da vida, são a alma da
arte. O escritor molda sua estória ao redor da percepção das coisas pelas
quais se vale viver, pelas se vale morrer, do que é tolo almejar, dos
significados de justiça, verdade – os valores essenciais. Nas décadas passadas,
autores e sociedades estavam mais ou menos de acordo nessas questões, mas
a cada dia que passa nossos tempos se tornam uma era de cinismo,
relativismo e subjetivismo ético e moral – uma grande confusão de valores.
Quando a família se desintegra e antagonismos sexuais emergem, por
exemplo, quem pode achar que compreende a natureza do amor? E, se você
tem uma convicção, como explicá-la a um público cada vez mais céptico?”.
A conclusão de Mackee é: “a corrosão dos valores trouxe consigo uma
corrosão correspondente na estória. Ao contrário dos escritores do passado,
não podemos supor nada. Primeiro precisamos penetrar nas profundezas da
vida para descobrir novos panoramas, aperfeiçoar valores e significados, para
daí criar um veículo para a estória que expresse nossa interpretação de um
mundo cada vez mais agnóstico. Não é pouca coisa”.
Portanto, para esse veterano do cinema norte-americano, “valores são
a alma do contador de estórias. É fundamentalmente nossa a arte de
expressar ao mundo uma percepção dos valores” (2007: 45).
Cineastas hollywoodianos tendem a ser tolamente otimistas em relação
à capacidade de mudança da vida, especialmente para melhor. Confiam na
Arquitrama (causalidade, final fechado, tempo linear, conflito externo,
protagonista único, realidade consistente, protagonista ativo) com finais
positivos. Cineastas não-hollywoodianos tem a ser “chiquemente” pessimistas
em relação à mudança, professando quanto mais a vida muda, mais ela fica
igual, ou, pior, a mudança traz sofrimento. Tendem a criar retratos em forma
de Não-Trama ou Minitramas (final aberto, conflito interno, multiprotagonista, protagonista passivo) e Antitramas (coincidência, tempo nãolinear, realidades inconsistentes) extremas com finais negativos.
O resultado é a atitude polarizada entre o Novo e o Velho Mundo para
com a estória: o otimismo ingênuo de Hollywood insistindo na mudança
positiva contra o pessimismo igualmente ingênuo do filme de arte por sua
insistência de nunca haver nada além do negativo e do estático.

“Muito frequentemente, filmes de Hollywood forçam um final alegre
por razões mais comerciais do que sinceras; muito frequentemente, filmes
não-hollywoodianos se agarram ao lado negro por razões mais modistas do que
sinceras. A verdade, como sempre, fica em algum lugar entre os
extremos” (Mckee, 2007: 69).
Dá para verificar, com essas breves observações, como é instigante a
leitura desse livro Story: Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da
Escrita de Roteiro? Senão, veja como ele define sua arte (2007: 33). “A arte é
a soma final de todos meios pelos quais deixamos o público profundamente
envolvido, mantemos esse envolvimento e, finalmente, recompensamo-nos
com uma experiência comovente e significativa”.

Por Dentro do Roteiro
Tom Stempel fez um levantamento de perguntas, algumas específicas e
outras mais genéricas, sobre os roteiros e os filmes que discute em seu livro
Por Dentro do Roteiro. Abaixo, em uma lista prática para uso no nosso Curso
Economia no Cinema, estão perguntas genéricas costumeiras de surgir em
debate: são perguntas feitas por algum aluno quando lê um roteiro e/ou vê
um filme.
1.

Onde o filme começa?

a.

No presente?

b.

No presente, pulando para o passado?

c.

No passado, saltando para o presente?

2.

Como os personagens são estabelecidos?

a.

Mostrando?

i.

O que eles fazem?

ii.

O que nós vemos?

b.

Contando?

i.

O que eles dizem?

ii.

O que escutamos a respeito deles?

iii.

O que outras pessoas dizem a eles?

3.

Os personagens são adequados para o filme?

4.

A estória é adequada para os personagens?

5.

O que o roteirista está nos contando ou mostrando?

a.

Ou não está nos contando?

b.

Por que?

6.

Como o filme está se desenvolvendo?

7.

Os personagens evoluem em certa jornada?

8.

Os personagens estão se comportando de maneira tola?

a.

Por que?

9.

Precisamos saber disso mostrado em certa cena?

10.

O roteirista segue o padrão de Syd Field ou o de Joseph Campbell ver
abaixo) muito rigidamente?

11.

O filme está se afastando daquilo de que seu tema trata?

12.

O filme está plagiando cenas ou adotando clichês?

13.

Sobre o final:

a.

Ele conclui a estória que começou a contar?

b.

Satisfaz o expectador?

c.

Demora muito?

14.

O filme cumpre o que anunciou?

15.

Afinal, o filme é sobre o quê?!
Observação 1:

Quando você escrever seu roteiro, deve fazer a si próprio as mesmas
perguntas, ou seja, ter empatia com os demais roteiristas.
Observação 2:
A maior contribuição de Syd Field para o cinema comercial foi a
definição de uma estrutura para os roteiros. Ela é chamada de “Paradigma”
pelos profissionais do setor. Esse Paradigma define 120 páginas como extensão

ideal para um roteiro, sendo que as páginas são formatadas de maneira tal a
cada uma levar um minuto de filmagem.
Segundo esse Paradigma, um filme deve ser formado por 3 atos:
1.

a Apresentação,

2.

a Confrontação e

3.

a Resolução.

O primeiro ato, onde o protagonista é apresentado, deve ter a duração
de 20 a 30 minutos e toma aproximadamente 1/4 do tempo do filme,
terminando com um Ponto de Virada, ou seja, uma reviravolta. Esta dá início
ao segundo ato.
O Mid Point (Ponto Central) é uma cena a acontecer mais ou menos na
página 60. Ela muda a direção do segundo ato. Este tem a duração
aproximada de uma hora.
O segundo ato termina com o Ponto de Virada 2. Introduz o desfecho da
estória: a Resolução ou o Desenlace.
Syd Field é, às vezes, acusado de engessar a estrutura do filme,
impedindo inovações. Mas alguns autores discordam disso, como Laura
Esquivel. Ela disse: “Antes de conhecer Syd Field, eu me sentia presa à
estrutura. O que aprendi com ele me libertou para poder me concentrar na
estória.”
Observação 3:
O monomito (às vezes chamado de "Jornada do Herói") é um conceito
de jornada cíclica presente em mitos, de acordo com o antropólogo Joseph
Campbell. Como conceito de narrativa mitológica, o termo aparece pela
primeira vez em 1949, no livro de Campbell The Hero with a Thousand Faces
("O Herói de Mil Faces").
O monomito está dividido em três seções:
1.

Partida (às vezes chamada Separação): lida com o herói aspirando à sua
jornada;

2.

Iniciação: contém as várias aventuras do herói ao longo de seu
caminho; e

3.

Retorno: é o momento em que o herói volta a casa com o conhecimento
e os poderes que adquiriu ao longo da jornada.

Isto foi estabelecido por Joseph Campbell na primeira parte de O Herói
de Mil Faces, intitulada “A Aventura do Herói”.
A tese do autor é: todos os mitos seguem essa estrutura em algum
grau. Para citar vários exemplos, as histórias de Prometeu, Osíris, Buda e
Jesus Cristo todas seguem este paradigma quase exatamente, enquanto a
Odisseia apresenta repetições frequentes da Iniciação, o conto da Gata
Borralheira (Cinderela) segue esta estrutura um tanto mais livremente...
Os 12 Estágios da Jornada do Herói:
1.

Mundo Comum - O mundo normal do herói antes da história começar.

2.

O Chamado da Aventura - Um problema se apresenta ao herói: um
desafio ou a aventura.

3.

Reticência do Herói ou Recusa do Chamado - O herói recusa ou demora
a aceitar o desafio ou aventura, geralmente porque tem medo.

4.

Encontro com o mentor ou Ajuda Sobrenatural - O herói encontra um
mentor que o faz aceitar o chamado e o informa e treina para sua
aventura.

5.

Cruzamento do Primeiro Portal - O herói abandona o mundo comum
para entrar no mundo especial ou mágico.

6.

Provações, aliados e inimigos ou A Barriga da Baleia - O herói enfrenta
testes, encontra aliados e enfrenta inimigos, de forma que aprende as
regras do mundo especial.

7.

Aproximação - O herói tem êxitos durante as provações

8.

Provação difícil ou traumática - A maior crise da aventura, de vida ou
morte.

9.

Recompensa - O herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu medo e
agora ganha uma recompensa (o elixir).

10.

O Caminho de Volta - O herói deve voltar para o mundo comum.

11.

Ressurreição do Herói - Outro teste no qual o herói enfrenta a morte, e
deve usar tudo que foi aprendido.

12.

Regresso com o Elixir - O herói volta para casa com o "elixir", e o usa
para ajudar todos no mundo comum.
Os Estágios de “O Herói de Mil Faces”:

1.

Partida, Separação

a.

Mundo cotidiano

b.

Chamado à aventura

c.

Recusa do Chamado

d.

Ajuda Sobrenatural

e.

Travessia do Primeiro Limiar

f.

Barriga da baleia

2.

Descida, Iniciação, Penetração

a.

Estrada de Provas

b.

Encontro com a Deusa

c.

A Mulher como Tentação

d.

Sintonia com o Pai

e.

Apoteose

f.

A Grande Conquista

3.

Retorno

a.

Recusa do Retorno

b.

Voo Mágico

c.

Resgate de Dentro

d.

Travessia do Limiar

e.

Retorno

f.

Senhor de Dois mundos

g.

Liberdade para Viver

O Clube do Filme
Tomei conhecimento do livro O Clube do Filme (em inglês: The Film
Club) através de resenha de Isabela Boscov, publicada na Veja. Edição 2120, 8

de julho de 2009. Uso-a em seguida como fio da meada para acrescentar meus
comentários.
“O Clube do Filme é um livro do escritor canadense David Gilmour
(homônimo do guitarrista do Pink Floyd), lançado em 2007, que trata da
educação dada pelo próprio autor a seu filho adolescente, trocando a escola
regular pelo compromisso de assistir três filmes por semana. Traduzido e
lançado no Brasil em 2009 pela Editora Intrínseca, o livro foi o oitavo mais
vendido no Brasil em 2009 na categoria "Não-ficção", conforme levantamento
da revista Veja.
Eram tempos difíceis para David Gilmour – separado da mãe do filho,
sem trabalho fixo, com o dinheiro curto e o filho de 15 anos colecionando
reprovações em todas as matérias do ensino médio. Diante da desorientação e
da infelicidade desse “filho-problema”, o pai faz uma oferta fora dos padrões
– o garoto poderia sair da escola – e ficar sem trabalhar e sem pagar aluguel,
desde que assistisse semanalmente a três filmes escolhidos pelo pai, vistos e
debatidos por eles em seguida.
Com essa aposta diferente na recuperação e na formação de um rapaz
que está em plena “crise do desenvolvimento”, isto é, da passagem da
adolescência para a fase de “jovem adulto” (tão dolorosa em termos
psicológicos quanto a crise da meia-idade aos quarenta anos), formaram o
Clube do Filme. Semana a semana, lado a lado, pai e filho viam e discutiam o
melhor (e, ocasionalmente, o pior) do cinema.
Os Incompreendidos, filme dirigido por François Truffaut, inaugurou a
seleção. A juventude do cineasta havia sido árdua: mal-amado pelos pais, ele
fora delinquente até encontrar no cinema, primeiro como crítico e depois
como diretor, uma vocação. Na última cena de Os Incompreendidos, seu
protagonista – e alter ego – foge do reformatório, vaga até uma praia deserta
e então olha para a câmera, que congela a imagem. Jesse não chegou a vibrar
(Instinto Selvagem, mostrado a seguir, despertou mais entusiasmo), mas
gostou o suficiente para o pai cutucá-lo: o que significava aquele desfecho?
Jesse formulou uma interpretação: o personagem estava se dando
conta de que se livrar das coisas que lhe desagradavam fora fácil. Agora vinha
a parte difícil: encontrar um rumo. Não é simples para um adolescente
articular sua perplexidade. Os Incompreendidos, porém, além de ser um
grande filme, deu a Jesse uma imagem de sua confusão e uma deixa para
desabafar.
Episódios como esse são o fio condutor de O Clube do Filme sobre os
três anos de cinefilia [entusiasmo ou paixão pelo cinema] compartilhados por
pai e filho. O relato evoca não apenas as dores da transição entre fases de

vida, por quais passam pais e filhos, mas também o fenômeno mágico
acontecido às vezes em sala escura, diante de uma tela: uma descoberta e
uma comunhão. Exatamente por prescindirem de palavras, ultrapassam o que
se pode dizer.
Como o ato de viver é dispersivo e a experiência humana é diluída, as
mais diferentes emoções e os mais diferentes sentimentos se acumulam. Mas,
no Cinema, assim como no Livro, é possível ver um mundo organizado, captar
uma parcela da realidade. Quando isso acontece, é uma revelação!
Se alguém descobre a possibilidade de estar se dizendo, em um texto
ou em uma cena, e trocar isso com os outros, vai entender o livro ser também
um modo como alguém se disse, se contou. A leitura de um bom livro e a
contemplação de um bom filme são grandes revoluções pelas quais uma
pessoa, no plano individual, pode passar. Quando você lê ou vê uma síntese de
um aspecto da vida incômoda para ti, é uma experiência inigualável, só
comparável a um grande amor!
Trocar a instrução formal pelo cinema foi uma proposta surgida do
desespero. Gilmour a adotou porque o ódio à escola estava afastando o filho
da boa educação e porque ver filmes lhe pareceu ser o meio mais seguro de
garantir que eles tivessem uma proximidade franca e frutífera. “Mas perdi a
conta de quantas vezes acordei de madrugada com o pavor de destruir o
futuro do meu filho”, disse ele em entrevista à revista Veja (Edição 2120, 8 de
julho de 2009).
O medo de nem a alternativa da educação pelo cinema funcionar
inspirou uma série de precauções. Para as sessões não ganharem ar de
obrigação nem terminarem por fazer de Jesse um esnobe, Gilmour tomou uma
decisão de repudiar qualquer método. Filmes célebres ou obscuros, bons ou
ruins, recentes ou antigos, americanos ou de qualquer outra procedência se
sucederam no aparelho de DVD conforme o pai, crítico de cinema bissexto, se
lembrava deles, ou conforme o humor do adolescente o determinasse. Quando
Jesse caiu em tristeza profunda por causa de uma namorada, fez-se um
pequeno Ciclo de Filmes de Terror: nada como uma emoção forte para ajudar
a esquecer outra.
Outra medida foi a de evitar preleções, dica, assim como as demais
listadas abaixo, eu (FNC) pretendo usar no meu Curso sobre Economia no
Cinema. O pai-guia dava algumas dicas sobre o que se iria ver e evitava falar
além da conta. Os filmes deveriam falar por si mesmos, e, depois, seria a vez
do expectador falar – ou não – sobre eles. Cinema é imagem. Ela substitui
discursos com vantagem.

De alguns dos títulos, ele tirou lições diretas (veja o quadro acima);
outros o inspiraram de maneiras sutis. Jesse, depois, retornou de livre
vontade aos estudos, já rodou um curta-metragem, no qual também atuou, e
prepara o roteiro de um longa. Sua inspiração foi Woody Allen, o cineasta com
quem mais se identificou, durante o aprendizado, e por meio do qual
identificou em si o desejo de escrever bem.
A educação heterodoxa, baseada em filmes assistidos e debatidos,
recupera um tipo de convivência cujo passar do tempo tornou raro: aquele
quando pessoas se reúnem em torno de um interesse comum. Dos tempos préhistóricos, quando os mitos eram transmitidos de geração para geração à volta
da fogueira, até o início do século XX, quando pais e filhos se juntavam para
ouvir um deles ler um romance ou acompanhar uma história pelo rádio, essa é
uma forma primordial de lazer, além de uma necessidade evolutiva.
Nesses momentos, os mais velhos ensinam o aprendido durante suas
vidas aos mais jovens e aprendem algo novo com eles. Os laços se estreitam e
os horizontes, por sua vez, se expandem. A vida afobada de hoje tende a
limitar tais oportunidades.
Nesse sentido, O Clube do Filme é um grande lembrete: os filmes,
sejam eles bons ou ruins, representam o acúmulo da experiência humana da
mesma forma que a Literatura, a História ou a Filosofia. Com a vantagem de
mesmo os adolescentes mais arredios (ou especialmente estes) adorarem
assistir a eles. Alguns gostam tanto a ponto de se disporem até a conversar
sobre eles. E outros ainda descobrem nessa saída formulada por um pai (ou
um professor), antes sem saber mais o que fazer para motivá-los, exatamente
aquilo em falta: uma entrada, uma porta para uma nova vida.
Dicas para o Curso Economia no Cinema (a partir de O Clube do Filme):
1.

Incentivar a sociabilidade verbalizada contra a leitura excessiva,
aleatória e entediante, diante do sentimento de irrelevância de tarefas
acadêmicas obrigatórias.

2.

Contemplar os casos de quem não gosta de ler, detesta esportes, mas
gosta de ver filmes.

3.

Escolha dos filmes por parte do guia-instrutor até os alunos
expressarem a própria capacidade de escolher, coletivamente, dentro
das alternativas apresentadas para cumprir o objetivo de cada sessão.

4.

Evitar o esnobismo e o lugar-comum que é não ser capaz de encontrar
prazer “sem culpa” em filme de sucesso comercial; é preciso aprender

a se entregar às circunstâncias oferecidas, analisando-as
profundamente.
5.

O guia-motivador, não soando como professor convencional, deve
apresentar a sinopse do filme e os perfis do diretor e dos atores
principais, destacar cenas famosas, mas, principalmente, fazer a
contextualização da era que o roteirista focaliza de acordo com a
literatura listada na Bibliografia.

6.

Assistir do início ao fim sem interrupção, exceto oralmente em casos de
cenas destacadas; após o final, perguntar diretamente para alguém: “O
que você achou?”; “Por que?”; “Existe paralelo entre as decisões dos
personagens e as que você tomaria em seu lugar?”; “Como o
protagonista parece estar sentindo?”; “Há empatia entre sua situação e
a dele?”

7.

Fazer pequena apresentação sobre o filme, nada sofisticada, pois a
“regra de ouro” é ser o mais simples possível; se os alunos quiserem
saber mais, irão perguntar.

8.

Conservar uma lista de filmes assistidos, desde os clássicos até os
comerciais, com comentários a respeito, observando que muitos,
quando são assistidos pela primeira vez, não se capta logo tudo o que
tem a oferecer, ou seja, como o diretor/roteirista vê o mundo em tal
era.

9.

Destacar a habilidade da narrativa, a forma eficiente como ela resume
em poucos minutos uma era histórica.

10.

A capacidade de narrar, em apenas algumas rápidas pinceladas, e dar a
entender toda uma época histórica, tornar os filmes instrutivos ou
complementares às leituras realizadas.

11.

Incentivar conhecer alguns outros livros, além dos citados na
Bibliografia, tais como romances históricos com personagens fictícios
agindo em contextos reais.

12.

Destacar que as pessoas vão à Faculdade buscar educação formal para
conhecer livros que não leriam, espontaneamente, caso não fossem
obrigadas, apenas por desconhecimento da importância das obras.

13.

Existem alguns diretores, assim como alguns escritores, cujas vidas
inspiram tanta curiosidade e admiração quanto aquilo que eles
realmente escreveram ou dirigiram: assistir Cinema de Autor.

14.

Destacar a emergência do estilo de interpretação no cinema norteamericano – o “Método” – referente à forma como os atores encarnam
os personagens com base em experiências da vida real, ou seja, de
maneira pessoal ou naturalista.

15.

Há diferentes maneiras de ver um filme, seja em nível literal – por
exemplo, “história emocionante sobre um protagonista em crise de
consciência” –, seja em nível subliminar, que é subentendido nas
entrelinhas ou se faz por associação de ideias; neste caso, o filme não
ultrapassa o limiar da consciência, não é suficientemente intenso para
penetrar na consciência, mas, pela repetição ou por outras técnicas,
pode atingir o subconsciente, afetando as emoções, desejos, opiniões.

16.

Será que o filme apresenta uma justificativa artística para um fato
moralmente exaltante ou condenável?

17.

Quem é o autor do roteiro e quais são suas características?

18.

Discutir quais foram as opções de escolhas da produção, desde as cores
até os figurinos, uso (ou não) de câmaras portáteis que dão ao filme um
tom de documentário da vida real, estilo de noticiário televiso que
influenciou toda uma geração de cineastas, e alguns outros detalhes
saborosos a respeito.

19.

Sugerir assistirem filmes clássicos, por exemplo, “Assim Caminha a
Humanidade” (1956) com James Dean, Elizabeth Taylor e Rock Hudson,
destacando aqueles momentos no cinema tão fascinantes, tão
inesperados, que a primeira vez que você assiste quase não acredita em
seus olhos.

20.

Dennis Hopper (“Sem Destino”) disse que seu ator favorito não era
Marlon Brando, como era esperado, mas sim James Dean, que só atuou
em três filmes e morreu em acidente de carro, pois a melhor
interpretação que já tinha visto na vida era a de James Dean na cena
em que brinca com a corda em “Assim Caminha a Humanidade”.

21.

Geralmente, considera-se Marlon Brando o melhor ator de todos os
tempos inclusive por sua capacidade de improvisação gestual. Em 1948,
ainda ator jovem e desconhecido, ele viajou de carona de Nova York
até a casa de Tennessee Williams, em Massachusetts, para fazer um
teste para uma produção da Broadway. Ele encontrou o célebre
dramaturgo destemperado pela falta de energia elétrica no teatro e
com os banheiros interditados por falta de água. Brando acabou com o
problema da eletricidade colocando moedas atrás dos fusíveis e depois
se agachou para resolver a questão do encanamento. Quando terminou,

limpou as mãos e foi para a sala estudar o papel de Stanley Kowalski na
peça “Uma Rua Chamada Pecado” (1951). Ele leu durante cerca de 30
segundos, reza a lenda, até que Tennessee, levemente embriagado,
pediu que parasse e disse “Está bem”, mandando-o de volta para Nova
York com o papel. Depois, alguns atores simplesmente abandonaram a
carreira depois de verem Brando encenando “Um Bonde Chamado
Desejo”, no palco da Broadway, em 1949. A peça, literalmente,
transformou toda a escola de interpretação na América. Sua professora
de interpretação, Stella Adler, fez a profecia que de que ele se tornaria
o maior ator de sua geração, devido a seu estilo pouco ortodoxo, de
maneira tal que podia recitar um monólogo de Shakespeare sem sair do
lugar e, ainda assim, parecer mais verdadeiro, mais impactante que
qualquer colega seu.
22.

Observar quando se vê uma segunda vez certa cena é, na verdade, a
primeira vez, pois você precisa saber como a sequência termina antes
de poder apreciar sua beleza desde o início; logo, nunca cansa assistir
obras-primas várias vezes.

23.

Ressaltar, porém, alguns filmes serem decepcionantes quando revistos:
você devia estar apaixonado ou com o coração partido, devia estar em
estado emocional quando assistiu pela primeira vez, porque depois,
vistos sob uma perspectiva diferente, em outra condição emocional ou
contexto, eles deixam de ter aquela mágica imaginária da primeira vez.

24.

Explicar: quando você é muito jovem, os filmes têm impactos
diferentes; proporcionam uma experiência imaginativa de um modo
difícil recapturar quando se fica mais velho; você assiste o filme de
gêneros como Comédia, Fantasia ou Ação de um jeito tal mais tarde se
tornar impossível repetir.

25.

A gente se volta aos filmes antigos não apenas para revê-los, mas
também com a esperança de reviver as sensações de quando os vê pela
primeira vez, aliás, como tudo na vida que antes te propiciou prazer.

26.

Em aprendizagem auto didática escolhe-se os filmes de maneira
bastante aleatória, sem uma ordem particular; em maioria, eles deviam
apenas ser bons, clássicos, quando possível, mas sobretudo
envolventes, pois tem de arrancar os expectadores de seus
pensamentos, com uma boa trama.

27.

Não se pode ficar indiferente ao prazer do estudante, ao seu apetite
para entretenimento; se você quiser despertar o interesse de alguém
por Cinema e Literatura, não pode começar propondo a leitura e a
análise de obras difíceis ou “filmes-cabeça”: eles virão na hora certa,

espontaneamente, depois de adquirido o gosto pela cultura, quando se
saberá saborear o saber.
28.

Sugerir os estudantes assistir as obras-primas de Alfred Hitchcock,
observando não só o suspense, mas também os diálogos inteligentes e
sugestivos dos roteiros, as interpretações dos atores que encaram o
bem e o mal simultaneamente, as tomadas de câmara inusitadas, as
belezas das atrizes, e tudo mais que agarra seus fãs.

29.

Para aumentar o interesse em assistir a mais filmes sem que isso pareça
um “dever de casa”, desafie os estudantes a “apontar o grande
momento”, ou seja, descobrir a cena ou o diálogo de cada filme que
faz o expectador emocionar-se pela atuação impecável.

30.

Preparar um módulo de “imobilidades” para assistir; trata-se daqueles
momentos em que um ator rouba a cena de todos os colegas à sua volta
simplesmente ficando parado, são acidentes felizes nos filmes, quando
tudo parece se encaixar perfeitamente: o roteiro certo, o diretor certo,
o elenco certo, por exemplo, em Casablanca (1942), Matar ou Morrer
(1952), O Poderoso Chefão (1972).

31.

Talvez Matar ou Morrer (1952) deva ser o filme escolhido para retratar
a Conquista do Oeste dos Estados Unidos, isto é, literalmente, a
conquista do território de costa a costa da maior potência econômica
do mundo. O filme foi feito na época dos primeiros faroestes em cores;
a maioria daqueles westerns trazia um herói solitário e individualista
em território inóspito a ser conquistado dos nativos e/ou concorrentes.
Então, de repente, apareceu Matar ou Morrer, filmado em um preto e
branco sombrio, em pequeno e feio vilarejo sem o embelezamento do
cenário natural de outros faroestes, em tempo real – demonstrado
através do relógio, peça básica do filme, trilhos vazios de trem (de
onde o mal virá) de tempos em tempos –, e no centro da história outra
coisa incomum: um xerife protagonista (Gary Cooper – ator que em
cena transformava todos os outros atores em coadjuvantes) que estava
com medo e demonstrava isso. Fora isso tudo, o filme foi rodado no
começo dos anos 1950, apresentando um paralelo com a caça às bruxas
que estava acontecendo naquele período, conhecido como macarthismo
em Hollywood. Pessoas suspeitas de terem simpatias esquerdistas eram
abandonadas e/ou denunciadas por pessoas que antes diziam ser
amigos. O próprio roteirista, Carl Foreman, acabou se exilando na
Inglaterra, por ter sido rotulado de “simpatizante comunista”, e
ninguém mais queria contratá-lo.
Tudo isso interfere na experiência de ver um filme.

Tradição e Transformação do Documentário
Segundo João Moreira Salles, no Prefácio do livro de Sílvio Da-Rin,
“Espelho Partido - Tradição e Transformação do Documentário” (Rio de
Janeiro, Azougue Editorial, 2004), todo documentarista enfrenta dois grandes
problemas:
1.

maneira como ele trata seus personagens – uma questão ética, isto é,
os princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o
comportamento humano;

2.

modo como apresenta o tema para o espectador – uma questão
epistemológica, ou seja, uma reflexão geral em torno da natureza,
etapas e limites do conhecimento humano.

Todos os documentários conterão, necessariamente, essas duas
dimensões. Será medido, em grande parte, pelas soluções específicas que o
documentarista adotar.
Nenhum deveria esquecer da ética, pois as pessoas filmadas para um
documentário continuarão a viver sua vida depois que o filme ficar pronto. A
dimensão epistemológica justifica-se porque o documentário é uma
representação do mundo e toda representação precisa justificar seus
fundamentos.
Sílvio Da-Rin, em “Espelho Partido - Tradição e Transformação do
Documentário”, ocupa-se principalmente desse aspecto epistemológico, ou
seja, da honestidade da representação. Porém, abandona certa ingenuidade
da crença no cinema não-ficcional como evidência irrefutável do mundo.
Desconfie do documentário que não revela seus mistérios. A tradição
documental, desde o início, foi moldada por uma espécie de fé nos poderes
de sinceridade da máquina de filmar. O método de Lumiére tornou-se a
referência: “escolher o melhor enquadramento possível para capturar um
instante da realidade e filmá-lo sem nenhuma preocupação nem de controlar
nem de centrar a ação”.
Para os documentaristas positivos, o mundo visto, percebido, é o
mundo verdadeiro. O documentário seria como uma duplicação do mundo,
uma imagem no espelho.
Mesmo que o cinema direto tenha devolvido o prazer de observar e/ou
prestar atenção no mundo, a ingenuidade teórica desses praticantes acabou
impregnando grande parte da produção de um caráter ilusionista. Da-Rin

desmonta essa ilusão a partir da compreensão do som. O cinema passou a ser
feito de imagem e de som. Alguns são até excessivamente falados.
A vanguarda soviética, alerta contra os riscos de um cinema naturalista,
desconfiava da sincronicidade do som. A vanguarda mundial adota um regime
sonoro mais ousado e mais experimental. Os norte-americanos do cinema
direto, imbuídos de uma crença quase mágica na objetividade da filmagem,
recusaram todo som que não estivesse em estrita sincronia com a imagem. A
escola francesa acrescentou uma dimensão fabular ao som.
Em certos casos, o documentário foi reinventado por diretores que
filmavam com “os ouvidos mais atentos que os olhos”. Os filmes não são
apenas enquadramentos e movimentos de câmera.
Afinal de contas, o que é um documentário? Desde o seminal Nanook of
the North, as principais sequências são encenadas para a câmera. O
realizador que escolhe esta ou aquela maneira de contar sua estória entende
que a escolha produzirá um documentário mais próximo do seu ideal de filme
não-ficcional.
Documentaristas que acreditam na necessidade de preservar a
naturalidade do mundo tendem a evitar intervenções (entrevistas,
comentários, encenações) e artifícios de filmagem e edição (alterações de
velocidade, movimentos planejados, montagens aceleradas). Os que duvidam
da possibilidade de apreender um mundo natural privilegiam exatamente o
oposto.
Há os que sustentam que a única verdade passível de ser alcançada é
aquela do próprio filme – a do personagem que se inventa diante da câmera,
por causa da câmera –, o que tornaria indispensável revelar aos personagens,
e também aos espectadores, o próprio artifício da filmagem. Da-Rin sublinha
que “não existe método ou técnica que possa garantir um acesso privilegiado
ao real”.
Estratégias várias não livraram o documentário do seu problema de
identidade. O filme não-ficcional segue carregando essa dificuldade, embora
alguns críticos sustentem que se trata de uma falsa questão. Bem mais do que
conteúdos ou estratégias narrativas, o que faz um filme ser um documentário
é a maneira como olhamos para ele. Em princípio, tudo pode ou não ser
documentário, dependendo do ponto de vista do espectador.
Os documentaristas que Da-Rin mais admira são aqueles que tentam
não esconder nada dos espectadores, sobretudo o fato de eles estarem
assistindo um filme – a uma construção da realidade, portanto. “A

representação da realidade passa a ser contestada pela realidade da
representação”.
São os filmes que se narram, que contam a história de sua própria
construção. Cada documentarista defende com razões próprias a adesão ao
antiilusionismo. Alguns se entregam a esse exercício não por ceticismo, não
por descrença na possibilidade de narrar o mundo. Ajudaram no desmanche
dos modos mais clássicos do documentário. Da-Rin prefere a reconstrução do
que uma paisagem arrasada.
Ele defende o oposto de boa parte da crítica contemporânea segundo a
qual toda representação estaria condenada ao estado de anemia existencial
do simulacro. Afirma que que nenhuma imagem está fadada a falar apenas de
si mesma. Decerto é preciso desconfiar das “grandes conclusões” de filmes
que pretendem “dizer tudo”, definitivamente, e não suportam a
ambiguidade. Quem escapa dessa fantasia da totalidade, renuncia a dissertar
sobre muitas coisas para conhecer melhor umas poucas, confiante de que
pode, e deve, falar não só do filme, mas também do mundo.
O documentário no Brasil se define menos no plano fílmico do que no
plano ético. O enfoque é generalizante, os parâmetros propriamente
cinematográficos são escassos e a ênfase é colocada nas intenções do
realizador e nos possíveis efeitos do filme sobre a audiência. Esta definição
“oficial” é um texto fiel às bases da tradição do documentário.
A definição do inglês John Grierson é menos precisa: “o documentário é
o tratamento criativo da realidade”.
Os verbetes enciclopédicos costumam opor o documentário à ficção.
Este é o senso comum, tanto que nos Estados Unidos é uso corrente a
expressão non-fiction film. No entanto, isso cria, artificialmente, uma
oposição extrema entre campos que, na prática, são marcados por nuances e
sobreposições. Filmes de ficção tendem ao documentário – e vice-versa.
Recorrendo à subjetividade do espectador, “o que faz um filme
‘documentário’ é o modo como nós os vemos; logo, a história do
documentário tem sido a sucessão de estratégias através das quais os
cineastas têm tentado fazer os espectadores verem os filmes deste modo”.
Da-Rin quer conhecer e comparar aquelas “estratégias”, ou seja, os modos de
representação utilizados pelos cineastas.
Há quem parta para uma negação absoluta: “não existe isto que se
chama de documentário, esteja este termo designando um tipo de material,
um gênero, uma abordagem ou um conjunto de técnicas”.

Documentário não é um conceito com o qual se possa operar no plano
teórico. Toda conceituação terá então que ser produzida pela própria análise,
evitando a dupla simplificação do problema: seja considerar o documentário
um falso objeto a ser descartado, seja considerá-lo um objeto dado e dotado
de uma imanência. O termo documentário não é depositário de uma essência
que possamos atribuir a um tipo de material fílmico, a uma forma de
abordagem ou a um conjunto de técnicas.
Dada a persistência de sua tradição, o documentário se enquadra
perfeitamente em um dos “grandes regimes cinematográficos”
correspondentes às principais fórmulas de cinema, cujas fronteiras são fluidas
e incertas, mas que são instituições plenas. É fácil sua constatação empírica –
qualquer espectador sabe classificar aquilo que está assistindo como sendo ou
não um documentário. É um domínio, entendido como âmbito de uma arte,
isto é, a cinematográfica.
O domínio do documentário funciona como catalisador de questões
historicamente partilhadas por uma comunidade de praticantes. É um objeto
de estudo construído e reconstruído por uma diversidade de agentes
discursivos e comunidades interpretativas. No entanto, todos seus membros
compartilham determinadas referências, ou seja, gravitam em torno de uma
mesma tradição.

Parte II CINEMA E LIVROS DE
FORMAÇÃO

Robin Hood
Quanto à estória do Robin Hood sou passional! Defendo-a até o final dos
tempos!
Trata-se da minha primeira leitura, logo depois de ter sido alfabetizado
e conseguir ler meu primeiro livro da Coleção Terramarear. Na minha infância,
quando a posse de TV não era comum, lia-se muito mais como diversão,
passatempo, prazer, fomento da imaginação.
Essa Coleção Terramarear – é genial este nome – foi publicada pela Cia.
Editora Nacional a partir de 1933. Integraram-na livros estrangeiros,
supostamente apenas para o público infanto-juvenil, várias vezes traduzidos
por grandes nomes da literatura brasileira, como Monteiro Lobato e Manoel
Bandeira. Muitas dessas obras clássicas apareceram pela primeira vez em
português. É o caso dos livros do Tarzan, escritos por Edgar Rice Burroughs,
além de outros grandes escritores de aventuras, como Kipling, Stevenson,
Biart, Sewell, Twain, Kingsley, Aragón, e tantos outros, com capas ilustradas
de maneira muito atraente!
Estas estórias, por incrível que pareça, já não são mais reeditadas em
português, pois os editores brasileiros “modernos” têm a concepção de eles
serem clássicos infanto-juvenis de outrora. Assim, não teriam público na era
de multimídia digital. Entretanto, acervo cultural universal não tem época, é
atemporal.
Li Robin Hood e assisti o filme As Aventuras de Robin Hood, estrelado
por Errol Flynn e dirigido por Michael Curtiz (diretor também de Casablanca),
nos anos 50. Essa versão cinematográfica de 1938 tornou-se filme clássico de
aventuras, vencedor de três prêmios Oscar. Em 2010, Ridley Scott e Russel
Crowe, respectivamente, diretor e ator principal de Gladiador, considerado
por muitos o melhor épico histórico de todos os tempos, apresentaram versão
inédita para a estória de Robin Hood. Ela reacendeu o interesse pelo “fora-dalei que roubava dos ricos para dar aos pobres”.
Robin Hood teve diversas adaptações para o cinema, além das citadas,
consideradas as versões mais marcantes. Robin Hood, de 1922, com Douglas
Fairbanks no papel principal. Rogues of Sherwood Forest, de 1950, com John
Derek no papel de Robin. The Story of Robin Hood and His Merrie Men, de
1952, com Richard Todd no papel de Robin, lançado pelos Estúdios Disney.
Robin Hood, de 1973, em formato de desenho animado, e lançada pelos
Estúdios Disney. Nessa versão, todos os personagens da história foram
transformados em animais, que agiam como humanos: "Robin Hood" e "Lady
Marian", por exemplo, viraram raposas, e o "Príncipe João" e o "Rei Ricardo"
viraram leões. Robin e Marian foi filmado em 1976, com Sean Connery e

Audrey Hepburn. Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões foi lançada em 1991,
com Kevin Costner no papel principal. Houve ainda A Comédia Robin Hood:
Men in Tights, de 1993, dirigida por Mel Brooks.
Críticos de cinema e historiadores questionaram se esse personagem
onipresente existiu de fato. Acho que enquanto existir desigualdade social
sempre existirá o Robin Hood! Estará no imaginário popular!
Sabemos que “não importa a veracidade da forma pela qual
determinado fato é contado, mas sim o que se acredita a respeito dele. Nossa
mente não trabalha com a realidade em si, mas sim com a versão que ela
registra e aceita a respeito dela”. Por exemplo, para jornalista, o único
interesse é a repercussão da notícia, e não o que de fato aconteceu, não é
verdade? “Se a lenda é mais interessante que o fato, publique-se a lenda”,
disse o editor de jornal em cena de filme que me escapa agora. É exatamente
isso que a nossa mente faz. O que aconteceu, de fato, não é o caso, mas sim,
o que se acredita ter acontecido.
Portanto, pouco me importa que “a verdadeira história de Robin Hood”
não ser a contada pelo novo filme de Ridley Scott. Originalmente, ele se
colocou a seguinte pergunta, para si e para o roterista: qual era o contexto da
época quando nasceu a lenda de Robin Hood?
Assim, ele recupera a pré-estória de Robin Hood. A última fala do filme
é: “a partir de então nasce a lenda de Robin Hood”. Essa recuperação
histórica é da maior importância cultural e política. É épico imperdível.
Em 1193, João Sem Terra recebe a Coroa da Inglaterra, após a morte de
seu irmão, o rei Ricardo Coração de Leão. Este, ao voltar das Cruzadas,
falido, vai saqueando os castelos que encontra por seu caminho. O filme
reconstitui com muita fidelidade o cerco de castelo na França. Depois, mostra
emboscada na floresta aos nobres que portavam sua Coroa (e a notícia de sua
morte), tudo isso para revelar a fragilidade da vida dos aldeões e dos próprios
nobres na Idade Média. A reconstituição da chegada de navio à Londres
medieval, assim como das moradias dos camponeses, é também fantástica!
Tudo parece fazer sentido, mas os historiadores se colocam a questão
para investigação: existiu um verdadeiro Robin Hood no século XII? “Nem a
época, nem o lugar e nem o próprio nome parecem corresponder aos registros
históricos”, responde Laurent Vissière, arquivista, paleógrafo e professor da
Universidade de Paris IV – Sorbonne. Ele sumariza a história do período. Vale
ler, pois quanto mais informações a respeito dispõe o cinéfilo, mais ele
apreciará a obra de arte.

O nome de Robin aparece pela primeira vez por volta de 1377, em um
dos mais antigos clássicos da literatura inglesa, o poema “Pedro, o lavrador”,
de William Langland. No filme, “Pedro Pedreiro” é apresentado não só como
pai de Robin, mas como homem libertário. Um dos personagens da obra citada
diz conhecer “muitas baladas sobre Robin Hood, mas nenhuma sobre Nosso
Senhor ou a Virgem Maria”. Alguns anos depois, o autor de certo tratado
religioso se indignava, por sua vez, com a falta de fé do povo. “Eles preferem
ir à taverna em vez de ir à Igreja, preferem escutar uma canção sobre Robin
Hood ou sobre qualquer outro bandido em vez da missa”. O povo não é bobo.
Célebre desde o fim do século XIV, o personagem de Robin começa a
despertar a curiosidade dos historiadores britânicos. Por volta de 1420, o
cronista Andrew Wyntoun cita certo Robin Hood e seu companheiro João
Pequeno, bandidos “dignos de elogios”, que teriam atuado nas florestas de
Inglewood e de Barnsdale durante a década de 1280. Outro cronista, Walter
Bower, situa a ação do herói no fim da década de 1260. Em sua História da
Grã-Bretanha, de 1521, John Mair apresenta nova versão da trajetória do
personagem, afirmando que ele teria vivido na década de 1190, durante o
reinado de Ricardo Coração de Leão, e descrevendo-o como rebelde generoso,
em guerra contra os ricos. Esses três autores visivelmente se inspiraram em
diferentes versões de contos populares sobre homem que, já no século XV, era
mais mito do que personagem histórico propriamente dito.
O personagem logo se tornou tema de conjunto de cantigas muito
populares, mas de difícil interpretação. As cinco que sobreviveram não
passam de versões tardias, adaptadas e deformadas, de poemas mais antigos.
Elas relatam a eterna luta entre Robin e o xerife de Nottingham, mas não
dizem nada sobre as origens do herói, nem sobre como ele se tornou fora-dalei. A região onde ele atuou também é bastante incerta, e as referências ao
período em que teria vivido são quase inexistentes, a não ser por uma
exceção: Robin defende sua causa diante do “rei Eduardo”, que o perdoa e o
incorpora a seu exército. Trata-se de Eduardo I (1272-1307), de Eduardo II
(1307-1327) ou de Eduardo III (1327-1377)? Não se sabe.
Os feitos de fora-da-lei tão audacioso, segundo o historiador francês,
deixaram rastros nos arquivos ingleses. O nome de “Robin Hood” de fato
aparece nos registros do feudo de Wakefield, situado cerca de 40 km ao sul de
Barnsdale. O personagem é descrito como pequeno proprietário de terras na
região entre 1316 e 1317, que teria se juntado à revolta de Thomas de
Lancaster, primo do rei Eduardo II que se levantou contra o monarca em 1322.
Nessa época, os pequenos proprietários da região, arruinados por uma
série de péssimas colheitas, pediram a ajuda do rei, que os ignorou. Com o
apoio de seu senhor, Thomas de Lancaster, eles se rebelaram, mas foram

massacrados pelo exército real. Os sobreviventes tornaram-se fora-da-lei e
não tiveram outra opção a não ser se refugiar na floresta.
No ano seguinte, Eduardo II percorreu as províncias do norte da
Inglaterra para pacificar a região. Em Nottingham, o monarca perdoou um
grupo de rebeldes, entre eles, Robin Hood, que passou a lutar a serviço do rei.
Essa versão da história do mítico bandido parece convincente e vários
elementos contribuem para situar as aventuras de Robin nesse período: ele
utiliza o famoso arco longo (longbow), que só se torna arma popular na virada
do século XIII para o XIV, e se apresenta como o defensor dos fracos diante dos
poderosos – o que se encaixa bem na péssima conjuntura econômica e social
que marcou o reinado de Eduardo II. Esses elementos fornecem o contexto
espacial e temporal das aventuras do herói: o norte da Inglaterra no início do
século XIV.
No entanto, adverte o historiador francês, “é melhor evitar paralelos
com épocas e situações muito precisas: os arquivos judiciários ingleses
guardaram registros de inúmeros bandidos chamados ‘Robin Hood’, que
atuaram em um período que vai, aproximadamente, de 1250 a 1350. O nome
Robin (diminutivo de Robert) e o sobrenome Hood (capuz) foram bastante
comuns na Inglaterra medieval, e ‘Robin Hood’ se tornou expressão usual para
designar os fora-da-lei a partir do século XIII, apesar de ninguém saber
exatamente porquê. Não se trata, portanto, de saber se houve um verdadeiro
Robin Hood, mas sim de descobrir quantos deles existiram”.
Robin Hood, curiosamente, é conhecido em Portugal como “Robim dos
Bosques”, talvez porque ele vivia na floresta de Sherwood. É herói mítico
inglês, fora-da-lei que roubava dos ricos para dar aos pobres, nos tempos do
Rei Ricardo Coração de Leão. Era hábil no arco e flecha e era ajudado por
seus amigos "João Pequeno" e "Frei Tuck", entre outros moradores de
Sherwood. Teria vivido no século XIII, gostava de vaguear pela floresta e
prezava a liberdade. Ficou imortalizado como “Príncipe dos Ladrões”, o
subtítulo do filme de 1991, estrelado por Kevin Costner. Tenha ou não existido
tal como se conta a lenda, “Robin Hood” é, para muitos ingleses, um dos
maiores heróis de Inglaterra.
No entanto o herói não é de fato apenas ladrão errante que vive em
florestas. Uma versão da estória começa quando Robin of Locksley, filho do
Barão Locksley e arqueiro, viaja com o Rei Ricardo para “catequizar os
hereges”, na verdade, massacrar os mulçumanos. Volta falido, aliás, coisa que
se repete como resultado da participação inglesa na recente invasão ao
Iraque, novamente, para matar mulçumanos...

Na versão neoliberal de Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, ele depois
de ficar prisioneiro, foge e retorna a Inglaterra. No entanto, ao chegar em
casa, percebe que muitas coisas aconteceram. Aproveitando a ausência do Rei
Ricardo, o príncipe John, o último herdeiro direto, assume seu trono,
aumenta os impostos e mata o pai de Robin, destruindo também seu castelo.
Não tendo onde morar, Robin Hood encontra grupo de homens que mora na
floresta e os lidera em batalha contra os impostos. Ele quer reaver sua
posição nobre e também ajudar aos que se tornaram pobres graças a ganância
fiscal de John.
Nessa estória, Robin Hood, que ganha o apelido por usar um hood (tipo
de chapéu com pena) vence o príncipe John e casa-se com Maid Marian,
sobrinha de Ricardo. No fim da história, Ricardo Coração de Leão reaparece
após sua derrota em terras estrangeiras e nomeia Robin Hood cavaleiro,
tornando-o nobre novamente. Certamente, não é a versão popular da estória,
mas sim a elitista.
Se existiu de fato, como vimos, não se sabe. Alguns historiadores dizem
que ele viveu durante o século XIII. Uma das primeiras referências a tal
personagem é o poema épico Piers Plowman, escrito por William Langand em
1377. A compilação “Gesta de Robin Hood”, de 1400, sugere que as histórias
que compõem a lenda circulavam bastante anos antes.
Para quem vive hoje em Nottingham, cidade no centro de Inglaterra
que serve d'e cenário à maioria das baladas iniciais, Robin continua a existir.
Além das estátuas, há as ruas batizadas com o seu nome ou o festival anual
que lhe é dedicado. Há também o que resta da Floresta de Sherwood, onde é
possível encontrar a árvore em redor da qual o bando de Robin se reunia em
conselho. É claro que, caso tenha vivido em Yorkshire (Inglaterra), a floresta
não era a de Sherwood mas a de floresta de Barnsdale. No convento de
Kirklees, hoje em ruínas, existe também aquela que se pensa ser a sua campa
e onde se pode ler: "Aqui jaz Robard Hude".
“Robin Hood” é, desde sempre, por motivos que as versões às vezes
alteram, fora-da-lei. As referências históricas que sustêm as várias teorias da
sua existência prendem-se, aliás, na maior parte dos casos, com registros de
comparecimento em tribunais. Por a lenda ser já contada antes, ou por
simples coincidência, parece ter havido antes de 1300, na mesma região, pelo
menos cinco homens acusados de atividade criminal conhecidos pela alcunha
de "Robinhood".
Existem muitos candidatos a ter em conta, e se quiser acreditar que
Robin de fato existiu. De acordo com a investigação de Joseph Hunter, em
1852, Robin era Robert Hood e tornou-se fugitivo por ter ajudado o Conde de

Lancaster, que se rebelara contra a cobrança abusiva de impostos do Príncipe
João. Este, por sua vez, usurpara o trono de seu irmão, o Rei Ricardo
(apelidado de "Coração de Leão"), que tinha desaparecido na Cruzada. Em
1998, Tony Molyneux-Smith publicou livro onde sustenta que a origem da
lenda é Sir Robert Foliot, lorde de família que escolheu usar o nome de "Robin
Hood" para esconder a sua verdadeira identidade como proteção em
sociedade violenta.
Em todos os casos, o herói escolheu a vida clandestina da floresta
depois de ter sido injustiçado, acabando por formar exército com o qual se
opõe ao “terrorismo de Estado”, para usar termo contemporâneo. Os pobres
vêem-no como livre e generoso, os ricos e poderosos temem-no. Na história
de Pyle, tal como em muitas outras, Robin veste de verde, maneja o arco
como ninguém, não teme nada, e vive livre e feliz, rodeado de amigos que se
ajudam a cada nova ameaça.
A lenda espalhou-se primeiro nas baladas medievais, passou aos poemas
e chegou ao teatro. A história foi escrita, ilustrada, encenada e filmada vezes
sem conta até se tornar eterna e versão mais conhecida, provavelmente seja
a com texto e ilustrações de Howard Pyle. Mas, como notou o escritor Roger
Lancelyn Green, foi só no final do século XVIII, depois de as baladas, romances
e peças antigas serem coligidas e reimpressas por Joseph Ritson, amigo de
Walter Scott, “que Robin dos Bosques entrou realmente na literatura” (R. L.
Green, As Aventuras de Robin dos Bosques, publicações Dom Quixote, Lisboa,
1990, p. 10). Note-se que Ritson, conhecido escritor e antiquário, fornecia ao
próprio Walter Scott material para escrever os seus romances históricos,
notavelmente Ivanhoe.
Mas, indo além disso que está na Wikipédia, o que é mais interessante
na última versão cinematográfica de Robin Hood é a reconstituição do
contexto histórico do nascimento da lenda. O filme focaliza o surgimento da
primeira Constituição nacional, a Magna Carta de 1215, ainda hoje com alguns
itens vigentes na Inglaterra. Esses artigos dizem respeito a Direitos Humanos,
reivindicados em época de servidão aos senhores feudais e subordinação dos
varões à nobreza.
Vamos relembrar um pouco aí sim de história (e não estória) para
entender a importância do que o filme reconstitui. O marco do início da Idade
Média foi a desagregação do Império romano do Ocidente, sediado em Roma,
no século V. Esse Império estava passando por sucessivas crises econômicas,
devido à falta de escravos, e seu prestígio político declinava, devido a seu
enfraquecimento militar e às invasões de povos bárbaros aos seus domínios.

Assim, povos como os germanos (do Norte da Europa), os hunos (da
Ásia), os vândalos (da África), além de húngaros e vikings (da Europa oriental)
estavam atacando diversos pontos dos domínios romanos. Em 476, Odoacro,
rei de um desses povos invasores, derrubou o imperador de Roma.
A partir de então, os diversos povos, antes conquistados por Roma,
passaram a se organizar em reinos, condados e povoados isolados, para se
protegerem dos ataques dos estrangeiros. Esse isolamento também se
estendia à área econômica, levando-os a manter basicamente produção para
consumo próprio, isto é, lavoura de subsistência.
A população mais pobre, que vivia de trabalhos no campo, passou a
submeter-se aos interesses dos poderosos de cada região, em troca de
proteção contra esses ataques externos. Poder, no caso, significava a posse de
armas e o comando de soldados. O estabelecimento dessa proteção dos mais
poderosos aos pobres, em troca da lealdade, foi adotada pelos povos
germanos, que foram dominando grande parte do extinto Império romano do
ocidente.
Com o passar dos séculos, os camponeses foram se tornando cada vez
mais dependentes desses senhores. Assim, os trabalhadores do campo, além
de entregarem os produtos que cultivavam aos seus protetores, passaram a
dar-lhes suas terras e oferecerem seus serviços para outras atividades. Com
isso, grande parte dos camponeses tornaram-se servos.
A servidão era espécie de escravidão mais branda, pois, ainda que os
servos não fossem vendidos, estavam obrigados por toda a vida a entregarem
produtos e prestarem serviços a seus senhores. Além disso, não eram
proprietários das terras em que trabalhavam, pois estas lhes eram arrendadas
pelos senhores. A servidão era transmitida dos pais para os filhos, assim como
os títulos de nobreza também eram hereditários.
Por sua vez, os nobres poderosos eram os chamados senhores feudais.
Tinham esse nome em função do tipo de propriedade que possuíam, os
feudos. Estes eram extensas propriedades de terras, mantidas isoladas para
garantir a proteção das pessoas que ali viviam dos ataques de inimigos
externos. Essas unidades eram supridas com produção de alimentos quase
auto-suficiente, ou seja, produzida pelos próprios moradores, na medida de
suas necessidades de consumo.
No plano dessas relações servis, havia diversos tipos de impostos que os
servos tinham que pagar aos seus senhores, incluindo também os serviços que
prestavam a eles. Desse modo, no manso senhorial, que eram as terras do
feudo de uso do senhor e representavam um terço da área total, os servos

tinham que trabalhar vários dias por semana, numa prática chamada de
corvéia.
No manso servil, que eram as terras pertencentes ao feudo, de uso dos
camponeses, mas não de sua propriedade, parte do que era produzido ia para
o senhor feudal. Essa taxa ficou conhecida como talha. Como os senhores
feudais não deixavam escapar nenhuma oportunidade de cobrança de taxas ou
impostos, os servos também pagavam a banalidade, imposto pelo uso dos
fornos e moinhos que o senhor controlava.
Havia também pagamento relativo ao número de servos que moravam
nos feudos, e era cobrado individualmente, "por cabeça" (ou em latim per
capita): era a capitação. Por fim, o “imposto da mão morta” era
demonstração cabal de até onde podia chegar a exploração dos senhores
feudais sobre os servos, pois, além de herdar a servidão dos pais, quando
estes morriam, os filhos ainda deveriam pagar mais essa taxa, para
continuarem servindo ao mesmo senhor.
Mas não eram somente servos e senhores feudais que viviam em função
dos feudos. Havia também homens livres e vilões, moradores de vilas ou
pequenas povoações. Estes eram pessoas pobres, que, para terem direito de
plantar e colher em suas terras, trabalhavam também no manso senhorial,
pagando ao senhor a corvéia.
Os vilões e homens livres contribuíam com outro imposto, o censo,
baseado no número de indivíduos que compunham essa população livre. A
novidade do censo era que ele era o único pago em dinheiro, já que todos os
outros tributos consistiam em serviços ou produtos agrários. Isso evidencia o
quanto era pequena a circulação de moedas na Europa, durante esse período.
Por fim, além do aspecto econômico dessas relações sociais, havia
também práticas políticas e simbólicas dentro da sociedade medieval. Assim,
os acordos entre os mais e os menos poderosos chamavam-se suserania e
vassalagem. Dessa forma, os pobres tornavam-se vassalos dos senhores, que,
por sua vez, eram chamados de suseranos. Essas relações de proteção e
lealdade também ocorriam dentro da nobreza, quando algum nobre mais
pobre se tornava vassalo de certo senhor mais rico e de maior prestígio.
Havia vários ritos entre os nobres para celebrar esse pacto de
fidelidade. No momento da assinatura do termo de doação de terras ou
concessão de favores do suserano (senhor mais rico) ao vassalo (senhor mais
pobre) apenas um beijo entre os dois poderia selar o acordo, além de o
vassalo ajoelhar-se perante o suserano. Podia-se receber também a
investidura, que era ramo de folhas ou outro objeto entregue pelo suserano

ao vassalo. As investiduras funcionavam como símbolo das terras que a eles
estavam sendo concedidas.
Dentro desse quadro de submissão, para defesa de ataques diversos,
que o filme bem reconstitui, o verdadeiro destaque é o surgimento da Carta
Magna de 1215. Como mostra Matthias von Hellfeld, ela criou as condições
para liberdades e direitos civis. A assinatura da Carta Magna garantiu amplos
direitos, a princípio à nobreza, mais tarde, aos cidadãos da Inglaterra. Em 15
de junho de 1215, o rei João 1º teve que ceder à pressão dos barões.
Em 1215, o rei inglês João 1º (1167-1216) viu-se obrigado a assinar esse
documento de significação abrangente. A regência do soberano, considerado
teimoso e descontrolado, nunca esteve sob boa imagem. Ele era ridicularizado
pelo fato de seu pai, Henrique 2° (1133-1189), tê-lo ignorado na partilha da
herança. Assim, ganhou o cognome de "João Sem Terra" (John Lackland, em
inglês).
Desde o início, sofrera por ser o sucessor de seu popular irmão Ricardo
Coração de Leão (1157-1199). Além disso, envolveu-se em rixa constante com
a Igreja. Cautelosamente, o clero evitava que João ganhasse influência sobre
assuntos eclesiásticos internos. Porém a rápida perda de prestígio do soberano
deveu-se, sobretudo, aos longos anos de disputas com a França em torno das
posses continentais da coroa inglesa no norte francês.
Desde 1202, João 1º vinha sofrendo pressão do soberano francês Filipe
2°, o Augusto. Por vezes, as posses inglesas na França eram confiscadas. Por
vezes, eram restituídas através de regulamentações contratuais. Por vezes,
nobres franceses se rebelavam no norte da França. Por vezes, o papa
intervinha. Em 1209, João 1º chegou até mesmo a ser excomungado.
No início de 1214, o soberano francês ameaçou atacar a Inglaterra e
João 1º se antecipou, invadindo a França. Mas a invasão foi lamentável
fracasso. O filme inverte a invasão e mostra a vitória dos ingleses. A vergonha
da derrota fez com que a nobreza inglesa se levantasse definitivamente
contra seu soberano. Em 63 artigos, os nobres estipularam quais direitos
queriam que o rei inglês garantisse a eles e a seus descendentes.
A exigência mais importante era o direito a que nenhum imposto fosse
mais criado sem a aprovação da nobreza. Da mesma forma, nenhum cidadão
livre poderia ser preso por funcionários reais sem que as razões de sua prisão
fossem investigadas. Além disso, os nobres estabeleceram para si privilégios
inalienáveis, os quais nem o rei nem o papa poderia revogar.
Para o rei, as consequências de tais “privilégios” foram claras. Pois, a
partir daí, pela primeira vez, um rei inglês não reinaria mais pela "graça

divina" ou com a bênção do papa, mas teria que se entender primeiro com a
nobreza e depois com o povo, com vista a equilíbrio de interesses.
Mas nada mais restou ao rei senão assinar a Carta Magna, naquele
histórico 15 de junho de 1215 em Runnymede, região localizada no condado
de Surrey, no sul da Inglaterra. O filme Robin Hood retrata esse evento. Os
nobres fizeram várias cópias do documento – uma para cada condado. Dessa
forma, o conteúdo e os efeitos da Carta Magna puderam, em apenas poucos
dias, ficar conhecidos em todo o país.
Em forma modificada, a Carta Magna assinada em 1215 tornou-se parte
e alicerce da legislação britânica atual. Juntamente com a Declaração de
Direitos (Bill of Rights) de 1791, formou a base de todas as leis dos Estados
Unidos da América, cuja Constituição alude a ela em vários pontos. Não é
exagero considerar a Carta Magna o documento que criou as condições para
que liberdades e direitos civis pudessem cada vez mais se estabelecer,
primeiramente, na Grã-Bretanha e, mais tarde, no continente europeu.
O princípio de que o rei não pode criar impostos "sem a aprovação geral
do Nosso Reino" faz lembrar quase literalmente a exigência política da Guerra
da Independência dos Estados Unidos, no final do século 18: "no taxation
without representation!" – nenhuma tributação sem representação apropriada
no Parlamento.
Portanto, a importância política de Robin Hood, nesta última versão, é
reafirmar a democracia, inclusive na Monarquia Constitucional. Não dá para o
governante de ocasião, mesmo com aprovação no Parlamento, decidir invadir
outros Países e/ou salvar seus Senhores (hoje banqueiros), e depois passar a
conta para o povo!

Robinson Crusoé
A literatura, desde o século XVIII, denuncia o escravismo no Brasil.
Robinson Crusoé, personagem fictício de Daniel Defoe (1660-1731), tendo
vivido quase quatro anos no Brasil e começado a prosperar e enriquecer com
sua plantação de cana de açúcar, veio a receber uma proposta secreta de seus
colegas plantadores: armar um navio para ir até a Guiné, pois todos que
tinham plantações, como ele, estavam limitados pela falta de escravos. Ele
lhes tinha feito frequentes relatos sobre suas duas viagens à costa da Guiné,
os modos de comerciar com os negros de lá e como era fácil comprar na
costa, trocando por bugigangas, negros em grande quantidade para o trabalho
no Brasil. Ele subiu a bordo, no dia 1º de setembro de 1659, para sua fatídica
viagem que redundou em naufrágio e estadia durante mais de 27 anos em ilha
aparentemente deserta.

O primeiro filme colorido de Luis Bunuel, em 1952, foi sobre “As
Aventuras de Robinson Crusoé”. Foi lançado, no Brasil, em DVD.
Na história de Robinson Crusoé, o autor, Daniel Defoe, considerado pai
das modernas obras ficcionais e criador do jornalismo britânico, descreve
como o inglês do século XVII reuniu capital e capturou força de trabalho
(inclusive o Sexta-Feira), no Brasil e no Caribe. Romance muito conhecido, no
Brasil, devido à adaptação realizada por Monteiro Lobato para a literatura
infantil, é clássico que ensina para qualquer idade. Em 2004, finalmente, foi
lançado pela Editora Iluminuras, no Brasil, o livro fiel ao original de Defoe.
Como símbolo de um homem isolado, vivendo fora de todo o laço
social, os economistas da corrente subjetivista referem-se, frequentemente, à
economia de Robinson Crusoé, para explicar a vida econômica. Acham que é
preciso “reportar-se à ação das leis da escolha que aparecem melhor na
observação do indivíduo isolado”. Nessa concepção, só intervém a relação
entre o homem e as coisas, não sendo perturbada pelas relações sociais entre
os homens. Enfoca o indivíduo isolado face à natureza, excluindo o problema
das relações entre os homens. O objeto da Economia Subjetiva é um indivíduo
abstrato: o homem econômico racional.
A corrente marxista, ao contrário, lança mão do exemplo de Robinson
Crusoé para ilustrar o processo de acumulação primitiva, que é a constituição
do capital como relação social. A verdadeira história de Robinson Crusoé, tal
como contada por Daniel Defoe, é também uma história de conquista,
escravidão, roubo, assassinato e força. Contrasta com sua descrição idílica,
em que é apresentado como arquétipo do homem econômico racional.
Em ensaio, considerado como “clássico moderno”, intitulado Robinson
Crusoé e o segredo da acumulação primitiva (Literatura Econômica. Rio de
Janeiro, IPEA-INPES, 5(5):551-586, 1983. original de 1971), Stephen Hymer
(1934-1974) examina os detalhes da história de Crusoé a fim de ilustrar a
análise de Marx sobre a economia capitalista, especialmente o período da
acumulação primitiva, que foi seu ponto de partida. Mostra de que modo,
iniciando como comerciante de escravos, usou o excedente de outros para
adquirir fortuna.
Na última parte do Livro I de O Capital, Marx traçou o processo
histórico pelo qual os meios de produção tornaram-se propriedade privada dos
capitalistas, não deixando ao trabalhador outra alternativa que a de vender
sua força de trabalho para eles. Na história de, Daniel Defoe descreve como
Robinson Crusoe reuniu capital, previamente à captura de Sexta-feira, e
organizou a força de trabalho para trabalhar para ele, em relação de
exploração que antecipa à do capitalismo.

O que Hymer faz é criticar o paradigma neoclássico, cuja ênfase está
na administração da escassez, com base no marxista, que coloca ênfase na
natureza social da acumulação capitalista. Marx focaliza o encontro dos donos
do capital-dinheiro e dos trabalhadores livres de obrigações pré-capitalistas e
de propriedade privada. É a aquisição e o uso da capacidade de trabalho,
respectivamente, no mercado e no processo de produção, que permite a
reprodução ampliada do capital.
“O Robinson mítico é retratado como um indivíduo auto-suficiente, mas
muito da verdadeira história, mesmo depois do naufrágio, mostra-o como um
homem dependente, pertencendo a um todo maior e sempre esperando pela
ajuda e cooperação dos outros. A natureza social da produção acaba sendo a
verdadeira mensagem de sua história (...). Não há nenhum paradoxo nisto. Ao
capitalismo pertencem tanto a produção das relações sociais da História mais
altamente desenvolvidas como a produção do indivíduo solitário” (Hymer,
1971: 558)
Contrariamente aos modelos usuais da teoria econômica, Robinson
Crusoé, produzindo somente para o consumo e não para a troca, percebe que
não há escassez e que o trabalho por si não tem valor. A força propulsora do
capitalismo, a paixão por acumular, desapareceu quando ele ficou sozinho.
Seu isolamento, muitas vezes voluntário, pois reage com medo e desconfiança
sempre que tem que se defrontar com outra pessoa, é nada menos do que a
alienação do individualismo possessivo, típico da sociedade capitalista.
“Um africano é um africano, e somente sob certas condições se torna
escravo; um europeu é um europeu, e é somente sob certas condições que se
torna um senhor”, parodia Hymer. Não foram os atributos pessoais que deram
a Robinson e a outros aventureiros europeus sua força frente aos não
europeus, mas a força do conhecimento transformado em equipamentos. Os
europeus foram beneficiários de uma longa e complexa divisão social do
trabalho.
Por meio de sua relação social com Sexta-feira, Robinson transforma-se
no homem econômico. Sexta-feira torna-se trabalho e Robinson torna-se
capital, inovando, organizando e construindo seu império.
“A alegoria de Robinson Crusoé dá-nos uma história e uma teoria
econômica melhores do que muitos dos contos apresentados pela Ciência
Econômica moderna sobre a divisão nacional e internacional do trabalho. A
Ciência Econômica tende a permanecer na órbita do mercado e a se
preocupar com preços. Tem mais a dizer sobre como o açúcar de Robinson se
relaciona com suas roupas do que sobre como ele se relaciona com Sextafeira. Para entendermos como o capital se produz e é produzido, devemos

deixar a ruinosa esfera do mercado, na qual tudo tem lugar na superfície, e
ingressar no recesso oculto da fábrica e da corporação, onde usualmente é
proibida a entrada de pessoas estranhas ao serviço”. (Hymer, 1971: 583).
Hymer mostra as contradições entre Robinson e outros membros da
hierarquia terem dado à história a sua dinâmica. Ele está sempre lutando com
o problema de subordinar os escalões inferiores e tentando elevar-se acima do
seu próprio. Suas relações sociais são antagônicas e ele sabe disso, por mais
que prefira inventar histórias sobre si mesmo. Na vida real da não-ficção, o
sistema capitalista se desenvolve independentemente da fantasia apologética.
Hymer encerra seu ensaio pregando: “a Ciência Econômica também precisa da
história dos netos de Sexta-feira”.
Por isso, esse clássico da literatura mundial está na minha estante.
Volta e meia coloco na cabeceira. É sempre inspirador relê-lo de maneira
criativa.

As Viagens de Gulliver
O filme As Viagens de Gulliver (EUA , 2010 - 93 min.), sob direção de
Rob Letterman, tem no elenco o ator principal Jack Black e a atriz
coadjuvante Amanda Peet formando o convencional par de comédia romântica
novaiorquina. Aparentemente, o filme é só idiota, isto é, não tem dimensão
do mal que faz aos outros e a si próprio. Mas, na verdade, comete estelionato
cultural, pois é fraude praticada em convenções, pois induz alguém à falsa
concepção de algo (obra prima da literatura universal) com o intuito de obter
vantagem ilícita para si ou para outros.
Tecnicamente, é fraude por que não entrega o que cobra no ingresso:
projeção em 3D. A chance extraordinária de usar efeitos especiais com a
estória criada por Jonathan Swift foi desperdiçada com a inabilidade dos
produtores do filme em contratar equipe capaz de tirar proveito dessa
técnica. Praticamente, não há efeito profundidade e/ou perspectiva, apenas a
legenda projeta-se para o expectador. Este paga mais para ver o que o 2D já
mostraria, inclusive com carência de cor e brilho. É decepção nesse quesito.
Mais que a forma, o pior é o conteúdo do filme. Custa a passar apenas
uma hora e meia de projeção das conhecidas caretas de Jack Black. Alguém
poderia pensar: “bem feito, achou o que procurou”! Não é porque o públicoalvo do filme é infanto-juvenil que lhe dá o direito de ser imbecil, denotando
pouca inteligência. Senão, apenas fomenta a idiotia da “geração pit boy”:
muitos músculos aparentes e pouco cérebro escondido sob boné.

Jack Black cumpriu bem seu papel em Alta Fidelidade (2000), filme
dirigido por Stephen Frears, baseado no romance de estréia de Nick Hornby. É
estória sobre a monogamia, as relações amorosas, a solidão e sensibilidade
masculina, temperada por rock, ironia e bom humor. Também Jack Black
sustenta razoavelmente bem a comédia Escola de Rock (2003), contracenando
com crianças. Representa o papel de professor revolucionário em escola
conservadora e rígida. Os alunos, presos a regras intensas, utilizam-se da
rebeldia para se libertar do sistema escolar. Recupera a rebeldia que foi
marca fundamental do rock 'n roll. Entretanto, Black Jack passa a se repetir
continuamente.
Pior que o ator é o roteiro: seus autores cometeram crime literário. As
Viagens de Gulliver foi publicado, inicialmente, em 1726, tornando-se ao
longo dos séculos um dos clássicos da literatura universal que encanta leitores
de todas as idades. Nesta sua obra-prima, Jonathan Swift (1667-1745) contas
as fantásticas aventuras de Lemuel Gulliver, criticando e satirizando não
apenas a sociedade, mas a própria natureza humana. Por essa razão, ele é tão
atual hoje quanto na época de seu lançamento há quase três séculos.
A extraordinária estória não necessitava ser “modernizado” da forma
que foi no roteiro de Joe Stillman e Nicholas Stoller! Este transforma o
cirurgião naval, Lemuel Gulliver, no office-boy de mesmo nome enamorado
pela editora mais linda deste mundo, isto é, do “mundinho de Nova Iorque”.
O jogador de Guitar Hero sem iniciativa de abordar sua musa, trapaceando,
acaba, via Triângulo das Bermudas, em Liliput, onde depara-se com
minúsculas pessoas e vê a si mesmo como gigante. Usa seu poder para
submeter a nobreza e o povo a sua vontade, reproduzindo o atual “american
way of life” em Liliput. É construída mansão hollywoodiana e auditório onde
ele possa continuar vendo blockbuster e jogando games como antes. Impõe a
cultura norte-americana de culto à celebridade. Até que surge o rival sob
Transformer (1, 2 ou 3... eu não sei) e o lança em Brobdingnag, onde ele se
transforma em ser minúsculo perto de criança gigante. Volta a Liliput para
salvar a amada editora e “virar o jogo” em NY (New York): passa a ser o
opressor dos office-boys! Este é o único valor transmitido pelo roteiro: o
oprimido deve batalhar para se transformar em opressor!
A metáfora poderia ser subentendida como relação de semelhança com
a geopolítica internacional recente. Quando os norte-americanos enfrentam
“povos minúsculos” como os afegãos e sua “cultura bárbara”, eles dão,
literalmente, “mijada neles”. Quando enfrentam “gigantes” como os
vietcongues (termo derivado da expressão "cộng sản Việt Nam" que significa
“comunista vietnamita”), eles viram, literalmente, “bonecas”. Mas não creio
que tenha sido essa a intenção dos roteristas norte-americanos.

Eles teriam muito material no livro de Jonathan Swift para usar a tática
de choque como parte da técnica satírica, justificada por propósito moral. A
estória, o humor e a sátira têm tanto apelo atualmente quanto tiveram no
século XVIII. Certas passagens do livro propiciariam excelente uso de efeitos
especiais. Naquele tempo, viajar não era acontecimento corriqueiro como
hoje se tornou com o desenvolvimento e o barateamento dos transportes.
Swift, que sempre gostou muito de ler livros de viagens, foi
encarregado pelo grupo de amigos que se uniram, em 1713, sob o Clube dos
Escrevinhadores [Scriblerus Club], de enviar o personagem fictício e
“escrevinhador”, Martinus Scriblerus, em uma série de viagens imaginárias. O
plano era satirizar toda forma de idiotice apresentada por intelectuais. Daí
Swift tirou suas primeiras inspirações para Gulliver.
As Viagens de Gulliver começa como novela e, contando as aventuras
de personagem central concebido de modo realístico, obviamente se parece
com as novelas de Daniel Defoe, principalmente Robinson Crusoé, publicada
sete anos antes. As aventuras logo se tornam fantásticas demais para ser
novela e o livro se torna paródia da história de um viajante. Swift expressa-se
por meio de narrativa leve, porém com profundas críticas aos seus
contemporâneos. Expressa também certos pensamentos sobre a vida humana
em geral, que transcendem de sua própria época e permanecem relevantes na
nossa. Por que os roteristas não permaneceram fiéis ao espírito satírico da
obra?!
A crítica aos contemporâneos era estreitamente ligada à política e à
ciência. Qual era o contexto político da época na Grã-Bretanha? O rei Jaime
II, filho e sucessor de Carlos II, católico professo, já provocava grande
descontentamento mesmo antes de ser coroado. No ano da morte de seu pai,
a Inglaterra dividiu-se claramente em dois grandes partidos: de um lado, os
whigs, mais liberais, porém contrários à ascensão de rei católico; de outro, os
tories, conservadores e simpáticos ao rei Jaime II. Coroado em 1685, Jaime II
ficaria no poder durante apenas três anos. Em 1688, a Revolução Gloriosa
colocou no trono seu genro, Guilherme de Orange. Jaime II asilou-se na
Irlanda, católica como ele. Swift também viveu em perigo e sob perseguição,
por causa de sua contribuição pública à causa tory.
Todos esses acontecimentos políticos encontram-se em As Viagens de
Gulliver – o romance, não o filme – sob satíricas alusões. Vale ler a biografia
de Jonathan Swift e a introdução à publicação de sua obra pela L&PM Pocket
(2005, 438 páginas).
No entanto, o elemento mais valioso que se encontra na obra literária é
o comentário geral que o autor faz sobre a vida humana. Ele é expresso pela

visão da humanidade de vários pontos de vista. O primeiro é o de um ser com
superioridade física que vê a humanidade ridiculamente pequena. O segundo
é o de um ser de físico inferior que vê a humanidade grotescamente grande. O
terceiro é o ponto de vista do senso comum, segundo o qual a vasta maioria
da humanidade mostra-se louca e perversa. O quarto é o de um animal
racional que vê a raça humana inteira como irracional e bestial. Não há
nenhuma referência, no filme, à Parte Três (Viagem a Laputa, Balnibarbj,
Luggnagg, Glubbdubdrib e ao Japão) e à Quatro (Viagem ao País dos
Houyhnhnms).
Swift levanta a importante questão: uma vez garantido que quanto
mais velha qualquer pessoa sensível fica, mais ela aprende e mais desacredita
da natureza humana, como se pode reagir? A reação óbvia é tornar-se
misantropo, cada vez mais obcecado pelo que há de errado com as pessoas. É
o que Gulliver faz.
Porém, os últimos capítulos do livro mostram-no tornando-se mais e
mais desequilibrado. O leitor é levado a entender que Gulliver está indo longe
demais, que sua devoção pelos animais racionais, os houyhnhnms está se
tornando obsessão e sua misantropia, piada. Na pessoa de Gulliver, o satírico
misantropo é satirizado sem misericórdia. Depois de demonstrar em detalhe o
senso de superioridade à raça humana inteira, conclui denunciando o orgulho
dos outros em sentença que ilustra claramente o dele próprio: “eu suplico ao
que têm a mínima tintura desse absurdo Vício que não se atrevam a aparecer
diante de meus Olhos”.
Gulliver não consegue mais apreciar as virtudes dos indivíduos. Swift
nunca cometeu esse erro. Ele escreveu, logo depois de terminar de escrever
seu livro: “Eu sempre detestei quaisquer manifestações Nações e de
Comunidades, e dirigi todo meu amor para os indivíduos; por exemplo, odeio
a tribo dos Advogados, mas amo o Conselheiro em si, o Juiz em si; (...) a
mesma coisa com os Médicos (não estou falando em causa própria), Soldados,
Ingleses, Escoceses, Franceses e o resto, mas principalmente detesto e odeio
esse animal chamado Homem, se bem que adore do fundo do coração o João,
o Pedro, o Tomás e assim por diante”.
Segundo suas palavras, a base de As Viagens de Gulliver é: “Reuni
material para um Tratado que provaria a falsidade dessa definição animal
rationale [animal racional] e para mostrar que o Homem é apenas rationis
capax [capaz de pensar]. Sobre esta sólida base de Misantropia foi erigido o
edifício inteiro de minhas Viagens”.
Reconhecendo a influência do instinto animal irracional no
comportamento humano, Swift estava na mesma linha da psicologia moderna.

Mas, para compreender seu pensamento em pleno contexto, temos que
lembrar que ele não era psicólogo moderno, mas apenas clérigo do século
XVIII. Os roteristas deveriam ter se colocado em seu lugar e usado sim a
matéria prima universal e atemporal: o comportamento humano irracional.
Por exemplo, poderiam ter realizado analogia do antigo debate entre os
whigs e os tories com o contemporâneo norte-americano entre os
republicanos e os democratas, retrospectivamente, entre a direita e a
esquerda. Aqueles conservadores são contrários ao presidente reformista
afrodescendente; estes liberais, no sentido norte-americano da expressão, são
simpáticos a ele. Por que?
Na célebre descrição do historiador Richard Hofstadter (1916-70), os
“pseudoconservadores” seriam habitantes de mundo irreal, adeptos de “estilo
paranoico” de política. Seriam, segundo essa descrição de Hofstadter, “almas
perdidas, em decadência, desorientadas no mar da economia de consumo de
massa que surgia nos EUA da metade do século 20, que fizeram de sua ira
econômica ataque irracional aos intelectuais e progressistas que consideravam
responsáveis por seus problemas”. Seriam vítimas do “sonho americano”, que
não sabiam "quem ou o que são, nem a que pertencem, ou o que lhes
pertence". De sua busca desesperada por status surgiu notável propensão à
política maniqueísta do bem contra o mal, que tachou a elite de Washington
como a incansável perseguidora das virtudes originárias das "small towns"
americanas, as cidadezinhas espalhadas pelo interior do país. Não seria esse
conflito “prato cheio” para a reflexão contemporânea sobre As Viagens de
Gulliver? Perdeu-se bela oportunidade...

Shakespeare e a Economia: O Mercador de Veneza
Busco ensinar Economia utilizando-me do Cinema como um instrumento
instrutivo. É possível fazer isso com outras formas de Arte. Talvez a mais óbvia
seja a Literatura. Gustavo Franco e Henry Farnam abordam outro tema
multidisciplinar – Economia e Teatro – de diferentes formas. São métodos
didáticos complementares, baseados em Arte – a representação e transmissão
da habilidade de tomar decisões práticas em determinados contextos
econômicos –, que revelam uma nova e interessante maneira de ensinar e/ou
aprender Economia.
Shakespeare e a Economia (Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora; 2009)
reúne, em um só volume, dois ensaios complementares – escritos em épocas
distintas (1931 e 2009). Surpreendem ao mostrar como as finanças e os
aspectos econômicos e empresariais estavam presentes na obra e na vida do
dramaturgo inglês William Shakespeare.

Em A Economia de Shakespeare, Gustavo Franco fala sobre a economia
do teatro, da linguagem e das companhias teatrais, sua organização e seus
resultados financeiros. Mostra como Shakespeare conquistou uma fortuna
considerável – cerca de 1500 libras na época, o que hoje equivaleria, em uma
estimativa hipotética, a 14 milhões de libras. “O fato é que metade ou mesmo
10% disso são suficientes para que se tenha clareza de que Shakespeare
morreu rico... enriqueceu como ator, autor e principalmente como empresário
de um dos ramos especialmente dinâmicos da economia elisabetana, o
entretenimento de massa.”
Já A Economia em Shakespeare, de Henry Farnam, discorre sobre a
economia no interior das peças – na voz de diversos personagens, nas
metáforas ou alegorias, e nas referências a comércio, profissões, agricultura,
tributação ou distribuição de riqueza. O leitor encontrará nesse ensaio
pioneiro de 1931 um interessante painel sobre o surgimento do capitalismo.
Gustavo H.B. Franco (1956- ) é professor do Departamento de Economia
da PUC-Rio e sócio da Rio Bravo Investimentos. Foi diretor e presidente do
Banco Central do Brasil (1993-99), e um dos criadores do Plano Real. É
responsável pela organização dos livros A economia em Machado de Assis; A
economia em Pessoa; e O homem que roubou Portugal, lançados pela Zahar.
Henry Walcott Farnam (1853-1933), economista americano, lecionou
Economia Política na Universidade Yale, em New Haven, durante muitos anos.
Filho do magnata de ferrovias Henry Farnam, foi presidente da prestigiosa
Associação Americana de Economia.
Não surpreende, na verdade, por trás de boa parte da poesia e de
muitas situações dramáticas, escondido em muitas figuras de discurso,
espreitar um pensamento classificado como econômico, no sentido de ter a
ver com a produção, a troca, a distribuição ou o consumo de riqueza. Todos
autores sensíveis para a realidade, em qualquer lugar e tempo, antes mesmo
do nascimento oficioso da Economia Política no século XVIII do Iluminismo,
discursaram sobre a economia, pois esta – o conjunto de atividades para
obtenção dos meios de sobrevivência do ser humano no Planeta Terra – existiu
desde que esse ser natural surgiu e se reproduziu. As atividades econômicas
surgem antes do pensamento sistemático a respeito, assim como a consciência
existia antes da sistematização da Ciência da Mente, a Psicologia.
Em Shakespeare, o pensamento econômico raramente está na
superfície. Ele funde-se com a ação, as imagens, as emoções das peças. Ele é
encontrado sob três formas.
Em primeiro lugar, várias tramas possuem um contexto econômico, ou a
própria ação adquire um significado econômico, ou envolve uma situação

econômica, um problema econômico, um abuso econômico. O tema principal
pode ser uma história de amor. No entanto, como tantas histórias de amor na
vida real, as condições econômicas podem desempenhar um papel importante
na sua realização ou frustração, determinando se a trama acabará em
comédia ou tragédia.
Em segundo lugar, o material econômico é oculto em descrições
casuais, em metáforas ou alegorias, ou mesmo em invectivas (série de
palavras injuriosas e violentas contra alguém ou algo), tiradas do comércio,
das profissões, da agricultura, da tributação e da distribuição da riqueza.
Essas referencias incidentais, que acontecem de forma fortuita e/ou
imprevisível, acidental, eventual, episódica, refletem o que Shakespeare e
seus contemporâneos pensavam sobre tudo isso e podem ser agrupadas de
acordo como o enredo econômico genérico que seguem. A maior parte do que
Faram chama de Economia em Shakespeare deriva dessa fonte.
Por fim, há alguns casos em que encontramos uma espécie de
“antecipação” de aplicações de alguma futura Teoria Econômica. Isso ocorre
especialmente em relação a questões como juros e distribuição de riqueza.
Raciocínios no plano mais abstrato são generalizáveis, ou seja, puderam ser
realizados de forma assistemática em qualquer tempo e lugar.
Shakespeare raramente nos dá um retrato das condições econômicas de
seu tempo ou faz reflexões morais sobre seus problemas econômicos.
Praticamente tudo de interesse econômico é incidental em relação a outra
coisa. Ele, aliás como não poderia deixar de ser na passagem do século XVI
para o XVII, tinha pouca consciência de que oferecia algum material
econômico valioso para o futuro economista, nem de que em algum momento
existiria um economista para estudá-lo...
Uso, frequentemente, o filme O Mercador de Veneza, estrelado por Al
Pacino e baseado na peça teatral de Shakespeare, no meu curso de Economia
Monetária. Ela trata do sacrifício de si mesmo pela amizade ou afeto, no caso,
homossexual. A fim de dar a Bassânio os meios de levar adiante uma corte
amorosa, Antônio assume uma obrigação financeira que quase lhe custa a
vida.
Contudo, o que Shakespeare representa é mais que uma situação
econômica. Um elemento importante da peça teatral é o antagonismo
resultante do choque entre as concepções religiosas do juro: a judaica e a
cristã medieval. Essa divergência estava na base dos sentimentos hostis entre
judeus e cristãos pré-Renascimento.
Logo de início, Shakespeare resume a questão com seu costumeiro
poder de síntese, sugerindo os argumentos contra e os a favor da cobrança de

juro por empréstimo. Os escolásticos medievais condenavam a cobrança
devido à proibição, no Velho Testamento, de que um judeu cobrasse juro de
um “irmão”, isto é, na leitura judaica, outro judeu. Na cristã, todos os
homens são “filhos de Deus”, portanto, irmãos.
Outro argumento cristão medieval era que “o ouro não produz ouro”. É
roubo tomar em troca de um empréstimo de dinheiro aquilo que não é
produzido pelo dinheiro, mas sim por um esforço de outrem.
Supostamente, isso não justificaria a usura. Para o cristão, “prata ou
ouro não são carneiros que procriam”. Para o judeu, ele sabe que “faz o
dinheiro procriar como os carneiros”.
Obviamente, os economistas modernos estranham essa doutrina
aristotélica da esterilidade do dinheiro. O dinheiro quando contrata o
trabalhador livre transforma-se em capital que se reproduz de maneira
acumulada com a extração da mais-valia. A cobrança de juro pelo empréstimo
equivale ao custo de oportunidade do possuidor-credor não extrair esse valor
agregado a partir de seu dinheiro e o transferir a outro, o devedor.
Em consequência desse debate, Shylock, o judeu, se oferece
ironicamente para emprestar dinheiro sem juros, como fosse para “um
amigo”. Não compartilha do lucro dele, mas deseja uma garantia contra o
risco de perda de seu capital: o colateral exigido é cortar uma libra de carne
do peito de Antônio, caso ele deixe de pagar o empréstimo prontamente. É a
forma de ajustar contas com os cínicos cristãos que o humilhavam,
cotidianamente, porém recorriam a seus empréstimos quando necessitavam
como eles fossem “irmãos” ou mesmo “amigos”. Evidentemente, ele achava
apropriado cobrar juro dos “não-irmãos”.
Antônio confiava na antecipação secular da Teoria da Diversificação de
Riscos – no caso, geográficos, aliás, como imaginavam os investidores que
louvavam a recente globalização no final do século XX. Ele enviou três navios
para mercantilizar em destinos distintos. Não supunha a possibilidade de
“crise sistêmica e/ou risco não diversificável”: por coincidência ele perdeu os
três navios em acidentes diversos! E ele não era “grande demais para não
falir”...
Toda essa cadeia de acontecimentos culmina na cena do julgamento da
cobrança da garantia oferecida por Antônio para Shylock. Disfarçada de juiz, a
noiva de Bassânio, Porcia, engana a corte, julgando com o máximo rigor,
baseada em leis existentes. Dá interpretação literal à necessidade do
cumprimento do contrato por parte de Antônio, porém exige que a libra de
carne seja extraída sem a ameaça de desperdiçar sequer uma gota de sangue
cristão. Como isso ocorreria, o contrato seria uma trama contra a vida de um

cidadão veneziano, punível pela lei criminal da cidade-Estado. Para fugir da
punição, Shylock tem que ser converter em cristão e pagar multa com toda
sua fortuna. É a maior des-graça ter emprestado o dinheiro de graça!
Henry Walcott Farnam conclui que “O Mercador de Veneza envolve mais
que visões antagônicas da usura. A peça também abrange uma discussão sobre
versões extremadas do laissez-faire na economia. “Shylock diz: ‘Parcimônia é
benção se não for roubada’. Em outras palavras, ele defende a Teoria de
Governo do guarda-noturno: qualquer trapaça esperta ganha a benção divina,
ou seja, é moralmente correta, desde que não viole a lei criminal”.
Des-graça é deixar de ser agraciado pelo deus-dinheiro...

O Triste Fim de Policarpo Quaresma, Herói do Brasil
Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu no Rio de Janeiro, em 13 de
maio de 1881. Faleceu, em 1922, aos 41 anos, também no Rio. Era filho de
João Henriques de Lima Barreto, filho de uma antiga escrava e de um
madeireiro português, e de Amália Augusta, filha de escrava e agregada da
família Pereira Carvalho.
Ao nascer, a família morava próxima ao Largo do Machado, e seu pai
ganhava a vida como tipógrafo. Aprendeu a profissão no Imperial Instituto
Artístico, que imprimia o periódico "A Semana Ilustrada". Sua mãe foi educada
com esmero, sendo professora da 1ª à 4ª série. Ela faleceu quando ele tinha
apenas 6 anos e João Henriques trabalhou muito para sustentar os quatro
filhos do casal.
João Henriques era monarquista, ligado ao visconde de Ouro Preto,
padrinho do futuro escritor. Talvez suas lembranças saudosistas do fim do
Período Imperial no Brasil, bem como as remotas lembranças da Abolição da
Escravatura, na infância, tenham vindo a exercer influência sobre a visão
crítica de Lima Barreto sobre o regime republicano.
Ingressa na Escola Politécnica em 1897, mas, reprovado continuamente
em diversas matérias e obrigado a sustentar os irmãos, por conta dos
problemas psiquiátricos do pai, abandona os estudos.
Em 1903, por meio de um concurso público, inicia carreira no setor
burocrático da Secretaria de Guerra e também sua intensa colaboração com a
imprensa do Rio de Janeiro, publicando artigos e crônicas em periódicos como
Correio da Manhã e Jornal do Commercio. Em 1907, integra o grupo de
escritores e ilustradores que colaboram na revista Fon-Fon desde o primeiro
número. Logo depois, com amigos literatos, funda e dirige a revista Floreal,

que tem apenas quatro números, e onde inicia a publicação do folhetim
Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é publicado em livro somente em
1909.
Em 1911, publica Triste Fim de Policarpo Quaresma nas páginas do
Jornal do Commercio. Pagou do próprio bolso a edição em livro que foi
lançada em dezembro de 1915. Por essa época já são agudas as crises do
escritor relacionadas ao alcoolismo e à depressão que provocam sua primeira
internação no hospício, em 1914.
Lima Barreto foi o crítico mais agudo da época da Primeira República no
Brasil, rompendo com o nacionalismo ufanista e criticando a suposta mudança
republicana que manteve os privilégios de famílias aristocráticas e dos
militares.
Em sua obra, de temática social, privilegiou os pobres, os boêmios e os
arruinados, assim como a sátira que criticava de maneira bem-humorada os
vícios e corrupções da sociedade e da política. Foi severamente criticado por
alguns escritores de seu tempo por seu estilo despojado e coloquial.
Definida pelo próprio Lima Barreto como "militante", sua produção
literária está quase inteiramente voltada para a investigação das
desigualdades sociais, da hipocrisia e da falsidade dos homens e das mulheres
em suas relações dentro dessa sociedade.
Em muitas obras, como no seu romance Triste Fim de Policarpo
Quaresma e no conto O Homem que Sabia Javanês, o método escolhido por
Lima Barreto para tratar desses temas é o da sátira, cheia de ironia, humor e
sarcasmo. Ridiculariza o apego da sociedade aos títulos, sobretudo o de
bacharel, bem como as instituições políticas da época, sua burocracia e sua
inoperância.
No seu romance de maior sucesso, narra a história de Policarpo
Quaresma, homem de inteligência mediana, mas de nacionalismo e boa-fé
inabaláveis. Agindo de modo a valorizar e popularizar ideais do que ele julga
ser a verdadeira cultura brasileira, Quaresma obtém da sociedade a
classificação de louco.
Osman Lins afirma que esse "é um romance sobre o desajuste:
1.

entre o imaginário e o real,

2.

entre a idealização e a verdade,

3.

entre a ideia que o personagem-título faz do seu país e o que o seu país
é realmente".

Encontra-se resumos da obra de Lima Barreto, O Triste Fim de
Policarpo Quaresma, na web, porque ela é costumeiramente indicada como
leitura obrigatória para vestibulares. Porém, não se encontra uma leitura
analítica contextualizada dessa obra clássica do modernismo na Literatura
brasileira.
Para apreciar o filme Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, e analisar se
algumas das clássicas Interpretações do Brasil se encontram representadas
nessa obra artística de ficção, vale a pena uma releitura da obra literária.
Desta vez, feita de maneira não obrigatória, apreciando o estilo literário, e
tendo empatia com o protagonista no dado contexto do início da Primeira
República.

Contexto de “Policarpo Quaresma, Herói do Brasil”
PRIMEIRA PARTE
A caracterização inicial do major Policarpo Quaresma é como um
membro da casta dos guerreiros-militares, já que é rotineiro, metódico,
disciplinado e obediente de hierarquias. É positivista, pois crê que “ordem é
progresso”. Mas logo o autor destaca o protagonista como membro da
emergente casta dos sábios, que já despertava ciúmes na massa inculta,
inclusive “doutores” médicos e advogados.
Pelo fato do major querer aprender a tocar violão, a opinião alheira
considerava uma “malandragem”. Qualquer interesse pela cultura popular
brasileira é considerado pela elite esnobe como “populismo”. Sempre foi
malvista a simpatia pelo povo, cuja cultura de candomblé e samba era
perseguida como malandragem. É criticada acirradamente a prática política
que se baseia em angariar a simpatia das classes menos favorecidas e de
menor poder aquisitivo, pregando a defesa de seus interesses, geralmente
através de ações paternalistas e assistencialistas, visando o justo apoio
popular em eleições. Daí se considera “populista” também o estilo literário
que tem como tema o povo simples e o retrato de sua vida e de seus
costumes.
Face à opinião pública desinformada pela mídia da elite branca,
muitos membros da casta dos sábios-intelectuais possuem a característica de
misantropo, isto é, têm horror à humanidade ou aversão à natureza humana.
Este é um estado de espírito que se caracteriza por profunda tristeza,
depressão, melancolia, quanto possui a tendência a evitar a companhia de
outras pessoas ou a cultivar o isolamento.

Policarpo era um ultrapatriota, cuja biblioteca só continha obras de
autores nacionais ou tidos como tais porque, quando escreviam, “tocavam no
Brasil”. Era conhecedor de toda fauna, flora, geografia, hidrografia e das
riquezas diversas do seu venerado Brasil. Quaresma era antes de tudo
brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte de seu país. Não o
caracterizando como regionalista, o autor critica o bairrismo paroquial
característico das oligarquias regionais, especialmente importante na Primeira
República da política “café-com-leite”.
Por o Major Quaresma se dedicar ao aprendizado de tupi-guarani, Lima
Barreto faz uma ironia com o romantismo brasileiro indianista, estilo do
século XIX, após a Independência, quando destacava um nativo mítico a la
Cavaleiro Medieval como o verdadeiro brasileiro.
Outra crítica é feita aos políticos brasileiros que, desde o Império até a
República, faziam carreira visando o enriquecimento pessoal.
A alta sociedade suburbana é muito especial, pois só é alta nos
subúrbios. “Compõe-se em geral de funcionários públicos, de pequenos
negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de diferentes
milícias, nata essa que impera pelas ruas esburacadas daquelas distantes
regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia
de Petrópolis e Botafogo. Isto é só lá, nos bailes, nas festas e nas ruas, onde
se algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha-o da cabeça
aos pés, demoradamente, assim como quem diz: aparece lá em casa que te
dou um prato de comida. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em
ter todo o dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne-seca, muito
ensopado – aí, julga ela, é que está a pedra de toque da nobreza, da alta
linha, da distinção. Fora dos subúrbios, na Rua do Ouvidor, nos teatros, nas
grandes festas centrais, essa gente míngua, apaga-se, desaparece, chegando
até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram, quase
diariamente, os lindos cavalheiros dos intermináveis bailes diários daquelas
redondezas.” Lima Barreto faz breves – e definitivos – juízos sobre a baixa
classe média dos subúrbios e sua relação com a esnobe elite da Zona Sul
carioca.
O sábio-intelectual busca pesquisar e praticar a expressão musical
popular, porém, embora não seja um indivíduo que age com esnobismo, com
afetação, por sua origem ele não consegue se integrar como um membro das
camadas populares, seja da casta dos trabalhadores, seja dos párias.
Lima Barreto traça a subordinação das mulheres no início do século ao
horizonte do machismo familiar, ou melhor, à família patriarcal. É destacado

que o casamento por interesse econômico e social, arranjado entre os pais,
era o costume.
A utopia nacionalista, desde o início da República, sempre foi o Brasil
se tornar a maior potência econômica mundial a partir de um projeto original
de Estado nacional, formulado pela própria casta, seja a de guerreiros
positivistas, seja a de sábios intelectuais. A casta dos comerciantes sempre
almejou apenas o livre-mercado do liberalismo. Já a casta dos guerreiros
brasileiros é revelada com o autor mostrando o oportunismo na ascensão
dentro da carreira militar.
Lima Barreto sintetiza, ironicamente, o passado monarquista. Porém,
não percebe avanço nos costumes sociais durante os primeiros anos da
República brasileira.
“Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo e a preta velha, talvez
com grandes saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande
casa, farta e rica, ergueu a cabeça, como para melhor recordar-se, e entoou:
O intelectual cobra do povo uma memória cultural que apenas ele
cultiva. O militar quer explorar na cultura popular algo que lhe propicie a
ascensão social.
O intelectual nacionalista tem dificuldade em lidar com a mistura, isto
é, com a Tropicalização Antropofágica Miscigenada. Por exemplo, ambiciona
pureza face às fusões de gêneros musicais com o ritmo africano e a
sonoridade europeia que resultou em samba, blues, jazz, bossa-nova, etc. O
nacionalismo tacanho, que tem estreiteza de ideias ou de visão, sendo por
isso estúpido, demonstra ter horror à mestiçagem generalizada, inclusive
cultural, e se coloca a missão de buscar a raiz da Nação, absolutamente
original, na cultura nativa indígena.
Avant la lettre, Lima Barreto mostra que o “homem cordial brasileiro”
possui uma relação de dívida pessoal ou afeição com quem lhe dá crédito
pecuniário. Aqui não há a impessoalidade do capitalismo norte-americano.
O intelectual brasileiro tinha dois projetos de sedução, um sexual de
arrancar a admiração das moças, que não possuíam acesso à educação formal,
outro nacional de ser o salvador da pátria.
A carreira militar de promoções de oficiais, ou seja, da casta de
guerreiros, é confrontada, em roda de conversa entre amigos, com a
formação acadêmica-científica de engenheiros, isto é, da casta dos sábios. Na
verdade, o único interesse é sobre quem enriquece mais de forma mais fácil.

Em comum era (e é) a carreira típica do puxa-saco brasileiro, bajulando os
superiores, pisando nos inferiores.
A superficialidade dos comentários levianos (e prejudiciais a reputação
de outrem), na rede social, é exposto nesse livro escrito em 1911.
Era assim concebida a petição:
“Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público,
•

certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil;

•

certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral,
sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de
sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua;

•

sabendo, além, que, dentro do nosso país, os autores e os escritores,
com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à
correção gramatical, vendo-se, diariamente, surgir azedas polêmicas
entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma;

•

usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o
Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e
nacional do povo brasileiro.

O suplicante, deixando de parte os argumentos históricos que militam
em favor de sua ideia, pede vênia para lembrar que a língua é a mais alta
manifestação da inteligência de um povo, é a sua criação mais viva e original;
e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e
consequência a sua emancipação idiomática.
Demais, Senhores Congressistas, o tupi-guarani, língua originalíssima,
aglutinante, é a única capaz de traduzir as nossas belezas, de pôr-nos em
relação com a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente aos nossos órgãos
vocais e cerebrais, por ser criação de povos que aqui viveram e ainda vivem,
portanto possuidores da organização fisiológica e psicológica para que
tendemos, evitando-se dessa forma as estéreis controvérsias gramaticais,
oriundas de uma difícil adaptação de uma língua de outra região à nossa
organização cerebral e ao nosso aparelho vocal – controvérsias que tanto
empecem o progresso da nossa cultura científica e filosófica. Seguro de que a
sabedoria dos legisladores saberá encontrar meios para realizar semelhante
medida e cônscio de que a Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e
utilidade.
P. e E. deferimento.”

A linguagem burocrática de um requerimento oficial, que mereceria
uma reflexão mais profunda – o uso da língua nativa como a oficial do País –, é
sumariamente eliminada sem maiores delongas. O requerente é tratado como
maluco por fugir do lugar-comum do asno influenciado pela mídia
conservadora. Esta forma a opinião pública que invade de maneira apressada
a vida privada de homens públicos para desaboná-los ou desmoralizá-los.
Em reação típica à má fé da plebe rude e ignara, eleva-se a
misantropia do sábio-intelectual, que se esconde da Humanidade por trás dos
livros. Ele enfrenta o ciúme corporativo por parte de colegas medíocres em
relação a quem se sobressai de alguma maneira. No ambiente do trabalho,
nunca se reconhece o mérito alheio, por trás se trabalha para derrubar quem
se destaca.
O observador estrangeiro (no caso italiano) compara a nobreza da casta
dos aristocratas com o bacharelismo da casta dos sábios brasileiros. “Ele
[Coleoni, rico com os lucros das empreitadas de construções de prédios] se
havia habituado a ver no doutor nacional, o marquês ou o barão de sua terra
natal. Cada terra tem a sua nobreza; lá, é visconde; aqui, é doutor, bacharel
ou dentista; e julgou muito aceitável comprar a satisfação de enobrecer a
filha [Olga] com umas meias dúzias de contos de réis.”
O olhar mais sóbrio do estrangeiro sobre as mazelas nacionais é
destacado por seu estranhamento dos costumes levianos peculiares da Terrae
Brasilis.
O intelectual tupiniquim vaidoso não aceita dúvida de ninguém sobre
seu saber. Embora este possa ser reconhecido por muitos, basta um leviano
qualquer fazer um comentário superficial, em rede social, para lhe causar
grandes dissabores!
“O secretário chegou, foi ao gabinete do diretor. Inteirado do motivo,
examinou o ofício e pela letra conheceu que fora Quaresma quem o
escrevera. Mande-o cá, disse o coronel. O major encaminhou-se pensando
nuns versos tupis que lera de manhã.
- Então o senhor leva a divertir-se comigo, não é?
- Como? fez Quaresma espantado.
- Quem escreveu isso?
O major nem quis examinar o papel. Viu a letra, lembrou-se da
distração e confessou com firmeza:
- Fui eu.

- Então confessa?
- Pois não. Mas Vossa Excelência não sabe...
- Não sabe! que diz?
O diretor levantou-se da cadeira, com os lábios brancos e a mão
levantada à altura da cabeça. Tinha sido ofendido três vezes: na sua honra
individual, na honra de sua casta e na do estabelecimento de ensino que
frequentara, a escola da Praia Vermelha, o primeiro estabelecimento
científico do mundo. Além disso escrevera no Pritaneu, a revista da escola,
um conto – “A Saudade” – produção muito elogiada pelos colegas. Dessa
forma, tendo em todos os exames plenamente e distinção, uma dupla coroa
de sábio e artista cingia-lhe a fronte. Tantos títulos valiosos e raros de se
encontrarem reunidos, mesmo em Descartes ou Shakespeare, transformavam
aquele – não sabe – de um amanuense em ofensa profunda, em injúria.
- Não sabe! Como é que o senhor ousa dizer-me isto! Tem o senhor
porventura o curso de Benjamim Constant? Sabe o senhor Matemática,
Astronomia, Física, Química, Sociologia e Moral?
Como ousa então? Pois o senhor pensa que por ter lido uns romances e
saber um francesinho aí, pode ombrear-se com quem tirou grau 9 em Cálculo,
10 em Mecânica, 8 em Astronomia, 10 em Hidráulica, 9 em Descritiva? Então?!
E o homem sacudia furiosamente a mão e olhava ferozmente para
Quaresma que já se julgava fuzilado.
- Mas, senhor coronel...
- Não tem mas, não tem nada! Considere-se suspenso, até segunda
ordem.
Quaresma era doce, bom e modesto. Nunca fora seu propósito duvidar
da sabedoria do seu diretor. Ele não tinha nenhuma pretensão a sábio e
pronunciara a frase para começar a desculpa; mas, quando viu aquela
enxurrada de saber, de títulos, a sobrenadar em águas tão furiosas, perdeu o
fio do pensamento, a fala, as ideias e nada mais soube nem pôde dizer. Saiu
abatido, como um criminoso, do gabinete do coronel, que não deixava de
olhá-lo furiosamente, indignadamente, ferozmente, como quem foi ferido em
todas as fibras do seu ser. ”
Esse diálogo espelha a desavença entre a casta dos guerreiros militares
positivistas e a e a emergente casta dos sábios intelectuais no início do século
XX. Leva Policarpo Quaresma ser internado por meses no hospício: o lugar
onde os que são não estão – e vice-versa.

SEGUNDA PARTE
Esta é a fase do Quaresma vivenciando uma experiência agrícola. Como
membro da casta dos sábios planeja minuciosamente a execução de sua
estratégia agrária:
•

faz cálculos precisos dos melhores resultados possíveis, baseados nos
boletins da Associação de Agricultura Nacional;

•

adquire uma parafernália de hidrômetros, pluviômetros, anemômetros,
barômetros e outros aparelhos de medição com base científica, porém,
logo desmentidos pela realidade;

•

possui uma crença inabalável nas "terras mais ubérrimas do mundo";

•

tem a tenacidade para tentar o domínio dos altos segredos da ciência
do emprego da enxada, no que mais uma vez teve de aprender com a
prática do matuto brasileiro.

A aparentemente inexpugnável fortaleza de crenças de Policarpo
Quaresma na vocação agrária do Brasil começa a se abalar face à dura
realidade rural com múltiplas decepções:
1.

as formigas,

2.

as intempéries,

3.

os atravessadores,

4.

as perseguições de coletores de tributos, e

5.

os políticos buscando comprar seu voto.

É o segundo choque de Quaresma: o reacionarismo dos poderosos
fazendeiros à prática de reforma agrária, quando ele distribui suas terras aos
necessitados.
Certo dia, o Dr. Campos, presidente da câmara, lhe visita e o persuade
a cooperar com uma articulação política golpista. Mas, Quaresma homem
honrado, prontamente recusou. Dr. Campos o deixou. Mas, poucos dias após,
Policarpo recebe uma intimação que o obrigava a limpar as estradas de suas
terras, assinada pelo Dr. Campos.
Pouco depois, recebeu outro papel oficial lhe cobrando por transportar
sua produção sem pagar os devidos impostos. Quaresma fica inconformado:
multa por enviar batatas ao mercado?! Ele medita sobre um projeto de
governo mais forte, medidas agrárias necessárias, etc. Ao abrir o jornal,

depara-se com a notícia que os navios insurgiram na Revolta da Armada e
exigem a deposição do presidente. Ele vai ao telégrafo e envia a mensagem:
“Marechal Floriano, Rio. Peço energia. Sigo já. Quaresma.”
A cidade do Rio de Janeiro estava com ares diferentes, homens
fardados nas ruas e os civis desconfiados, não ousam se expressar
publicamente pois temem a repressão. Todos da casta dos guerreiros militares
acreditavam na prosperidade do governo do Marechal Floriano Peixoto. Já os
membros das castas dos aristocratas (ex-governantes monárquicos e oligarcas
regionais) e dos comerciantes viam na Revolta da Armada uma oportunidade
de ganhar mais poder e se enriquecerem mais ainda.
Isso fez com que Olga, sua afilhada, perdesse um pouco de sua
admiração pelo marido oportunista. Seu pai estrangeiro não toma partido e
também não concorda com o envolvimento do compadre Quaresma contra a
revolta. Alheio a tudo isso está Ricardo Coração dos Outros, o artista trovador,
em sua casa no subúrbio a compor modinhas.
TERCEIRA PARTE
Quaresma, no contato direto com a casta dos guerreiros militares, se
decepciona com o Marechal Floriano que joga seu Projeto para o Brasil no
lixo. Mas ainda ousa comandar um destacamento, inspirado nos seus livros
científicos. Chega a largar um canhão apontado para o alvo e correr para sua
casa para conferir os cálculos balísticos!
Sua candura, honestidade e pureza não o deixam compactuar com a
corrupção, com a opressão, com o absurdo transformado em costume
nacional. A redenção de Quaresma é o reconhecimento de sua inutilidade, isto
é, da casta dos sábios no Brasil: "A pátria que quisera ter era um mito; era um
fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. A que existia de fato, era
a do tenente Antonino, a do Dr. Campos, a do homem do Itamarati".

Parte III RESENHAS DE FILMES

Quando a lenda vira um fato, publique-se a lenda
Esta frase do título é de um dos melhores westerns da história: O
Homem Que Matou o Facínora / The Man Who Shot Liberty Valance, dirigido
por John Ford em 1962.
John Ford é um cineasta de belas imagens, dos planos gerais, das
tomadas que mostram paisagens sem fim, a terra gigantesca que foi sendo
conquistada ao longo dos séculos por imigrantes de diversas nacionalidades –
muitos irlandeses, como seus antepassados – atraídos pelo sonho de uma vida
melhor. Este talvez seja seu filme mais verbal.
Aparece nele a frase definidora do jornalismo. É quase equivalente a
“um cachorro morder um homem não é notícia. Mas um homem morder o
cachorro, é”.
É a lapidar: “Aqui é o Oeste, senhor. Quando a lenda vira um fato,
publique-se a lenda.”
Com o meu auxiliar de pesquisar, o Dr. Google, consegui me lembrar
dessa fonte. E descobri um post interessante de Débora Silva, graduada em
Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa e suas Literaturas). Reproduzo-o
abaixo com propósito didático.
“Não raro, os termos mito e lenda são empregados erroneamente como
sinônimos. Embora os dois tenham uma relação e possuam elementos comuns,
fazendo parte da tradição oral dos povos, são manifestações diferentes.
Tanto o mito como a lenda são narrações que contam ou explicam
determinados episódios históricos ou religiosos de uma determinada
comunidade, porém, existem diferenças entre os dois.
O mito é uma narração de caráter fantástico, normalmente
protagonizada por personagens sobrenaturais e heroicos, sendo usado para
explicar fatos da realidade e fenômenos naturais que não eram
compreendidos pelos povos antigos.
Este tipo de narração procura explicar a origem do mundo, os
fenômenos da natureza ou determinados aspectos religiosos vinculados a uma
comunidade ou civilização, com a utilização de simbologia, personagens
sobrenaturais, deuses e heróis, misturados a fatos reais, características
humanas e pessoas que existiram de fato.
Confira a seguir as características dos mitos:
1.

possui caráter explicativo ou simbólico;

2.

busca explicar as origens do mundo e do homem por meio personagens
como deuses ou semideuses;

3.

explica a realidade por meio de suas histórias sagradas, que não
possuem embasamento para serem aceitas como verdades.

A mitologia agrupa todos os mitos de uma determinada comunidade ou
civilização. Dentre os mitos mais populares estão a caixa de Pandora, os mitos
dos deuses que deram nome aos planetas do Sistema Solar e o mito de
Excalibur.
As lendas são relatos folclóricos transmitidos oralmente, com o objetivo
de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. As histórias são
fantásticas e são criados com elementos de ficção que podem ser baseadas
em algum acontecimento histórico.
As lendas são contadas ao longo do tempo e podem ser modificados
pela imaginação das pessoas e, por este motivo, uma mesma lenda pode ser
diferente entre uma população e outra, adaptando-se às circunstâncias de
cada comunidade.
Este tipo de narração costuma servir para explicar algum
acontecimento histórico ou de uma determinada comunidade. Também
possuem um caráter literário e existem livros com este tipo de histórias.
Confira a seguir as características das lendas:
1.

ocorre a mescla da realidade dos fatos com fantasia ou ficção;

2.

faz parte da tradição oral;

3.

os fatos reais e históricos servem como suporte às histórias;

4.

por serem repassadas oralmente, sofrem mudanças ao longo do tempo.

A lenda do cavalo de Tróia é um exemplo universal deste tipo de
narração. No Brasil, podemos destacar as lendas da Cuca, Saci Pererê,
Curupira ou Caipora, Mula-sem-cabeça, Boitatá e Pisadeira.”

Os Filmes da Minha Vida
Em parceria com a Imprensa Oficial do Estado, a Mostra Internacional
de Cinema de São Paulo lançou, em novembro de 2012, o livro Os Filmes da
Minha Vida 4: O real e o imaginário, que reúne depoimentos de Beto Brant,
Eduardo Coutinho, Isabela Boscov, Jorge Furtado, José Geraldo Couto, Laís

Bodanzky, Marçal Aquino, Marcelo Rubens Paiva, Paulo José e Selton Mello
(Renata de Almeida [org.] Os Filmes da Minha Vida 4: O Real e O Imaginário.
São Paulo; Imprensa Oficial; 2012. 296 páginas. R$ 30).

No quarto volume da série, os depoentes falam dos filmes que
marcaram a sua vida e discutem cinema, direção, produção e indústria
cinematográfica, pirataria, o avanço do digital e do 3D. Os livros contêm
ainda a “filmografia citada”, com as fichas técnicas completas dos filmes
mencionados nos textos.
Há quatro anos, Leon Cakoff e Renata de Almeida resolveram criar um
evento dentro da Mostra Internacional de Cinema para que pessoas
apaixonadas pelo cinema — cineastas, atores, cenógrafos, roteiristas,
fotógrafos, jornalistas, professores e cinéfilos de todas as áreas —, pudessem
revelar e comentar informalmente os filmes que marcaram suas vidas.
Em 2008, Leon inaugurou o primeiro ciclo de testemunhos dando seu
próprio depoimento e convidou mais nove pessoas para conversarem com uma
pequena plateia a respeito de suas memórias cinematográficas. Esses dez
depoimentos foram editados e publicados em parceria com a Imprensa Oficial
do Estado de São Paulo, resultando na coleção Os Filmes da Minha Vida. O
primeiro volume foi lançado na Mostra seguinte, a 33ª, na qual outras dez
pessoas foram convidadas às discussões, marcadas pela espontaneidade de
longas conversas.
Ao longo desses quatro anos — e três livros: Os filmes da minha vida
Vol. 1, Vol. 2: Cinema de seduções e Vol. 3: O cinema como um ideal —,
nomes como Carlos Reichenbach, Inácio Araújo, Hector Babenco, Renata de
Almeida, Serginho Groisman, Suzana Amaral, Ugo Giorgetti, Fernando
Meirelles, Walter Salles e Wim Wenders, entre outros, deram seus
depoimentos.
Cakoff acreditava ue a dialética desse exercício cinematográfico nunca
ter fim, pois “fechado o livro, sempre ficará o estímulo para que mais filmes
corram livres em nosso imaginário”.
Pois é, acabei a leitura do Vol. 3 e, obviamente, eu (FNC) me coloquei
a pergunta: Quais foram os filmes que marcaram minha vida?
Não se trata de uma lista dos melhores filmes, que assisti, mas sim dos
que mais me emocionaram em determinadas fases da vida. Esse exercício
cinematográfico (e de memória afetiva), que só terá fim com o final da vida.
Talvez seja melhor realizado dividindo-a em fases, porém, inicialmente, só

citarei os filmes vindo à memória. Depois, tentarei entender por qual razão,
ou melhor, a emoção. Pelo visto, será um longo processo de
autoconhecimento.
Geralmente, temos maior facilidade de lembrar de filmes assistidos na
infância do que recentemente. Por que? Talvez um motivo seja a profusão de
filmes de todas as eras que podem ser vistos por diversos meios: cinema, DVD,
Blu-Ray, tablet, monitor, etc. Sem dúvida, o acesso é muito maior. Outro
motivo pode ser o próprio distanciamento histórico e crítico. Ao contrário da
“memória curta”, a afetiva seleciona, ou melhor, filtra o que mais nos
emocionou.
Rever esses filmes como marcas indeléveis em nossas diversas fases de
vida pode ser experiência frustrante. Aquilo capaz de nos chocar ou
emocionar em determinado contexto, em geral, não nos causa a mesma
impressão em época distinta. Poderemos achar demasiadamente infantil,
maniqueísta, esquemático, primário, etc. Na verdade, ao revê-los queremos
repetir a mesma emoção sentida em outra idade: é impossível.

Os Filmes da Minha Vida – Fase Infantil (1951-1965):
As Aventuras de Robin Hood
As Aventuras de Robin Hood (1938): Meu primeiro livro foi justamente
Robin Hood, por isso, sempre quis redistribuir a riqueza dos mais ricos para os
mais pobres… João Pequeno, Frei Tuck, Marian e Robin (Errol Flynn), vestidos
de verde na Floresta de Sherwood, são imagens inesquecíveis!

No Tempo das Diligências
No Tempo das Diligências (1939): Nove personalidades com condições
sociais distintas e conflitos de interesses são obrigadas a embarcar em uma
mesma diligência, através do Arizona, cada qual com seu motivo pessoal para
realizar tal viagem. É um grupo de estranhos entre si que viaja em uma
diligência para Lordsburg, Novo México: a prostituta Dallas e o bêbado Doc
Boone, expulsos da cidade por uma “liga da moralidade”; o banqueiro Henry
Gatewood; um cavaleiro do Sudeste chamado Hatfield; a esposa grávida de
um oficial da cavalaria chamada Lucy Mallory (Louise Platt); o vendedor de
uísque Samuel Peacock; o delegado Curly Wilcox; e o condutor, Buck (Andy
Devine).

No meio do caminho eles encontram o cowboy Ringo Kid (John Wayne),
que fugiu da cadeia depois de ser acusado de assassinato. O delegado Curly,
que era seu amigo, não tem escolha senão prender Kid e mantê-lo sob
custódia. À medida que a viagem prossegue, Kid e Dallas iniciarão um
romance.
Mais à frente eles encontram um destacamento militar, que lhes avisa
que Geronimo e seus guerreiros apaches estão no caminho. Lucy começa a
passar mal, mas os passageiros resolvem seguir em frente. Quando os índios
surgem, Curly solta Ringo para ajudar na luta, até se chegar ao desfecho
final.
Lotado de clássicas cenas do western, desde combates com índios até
duelos na cidade, é um clássico em preto-e-branco dirigido por John Ford e
estrelado pelo jovem John Wayne como “Ringo Kid”.

Matar ou Morrer
Matar ou Morrer (High Noon; 1952): O filme foi feito na época dos
primeiros faroestes em cores; a maioria daqueles westerns trazia um herói
solitário e individualista em território inóspito a ser conquistado dos nativos
e/ou concorrentes. Então, de repente, apareceu Matar ou Morrer, filmado em
um preto-e-branco sombrio, em pequeno e feio vilarejo sem o
embelezamento do cenário natural de outros faroestes, em tempo real –
demonstrado através do relógio, peça básica do filme, trilhos vazios de trem
(“de onde o mal virá”) de tempos em tempos.
No centro da história aparece outra coisa incomum: um xerife
protagonista (Gary Cooper: este ator em cena transformava todos os outros
atores em meros coadjuvantes) que estava com medo e demonstrava isso.
Fora isso tudo, o filme foi rodado no começo dos anos 1950,
apresentando um paralelo com a caça às bruxas que estava acontecendo
naquele período, conhecido como macarthismo em Hollywood. Pessoas
suspeitas de terem simpatias esquerdistas eram abandonadas e/ou
denunciadas por pessoas que antes diziam ser amigos.
O próprio roteirista, Carl Foreman, acabou se exilando na Inglaterra,
por ter sido rotulado de “simpatizante comunista”, e por isso ninguém mais
queria contratá-lo. Obviamente, descobri tudo isso muito tempo depois…

Os Brutos Também Amam
Os Brutos Também Amam (Shane; 1953): O filho de humildes rancheiros
passa a idolatrar um gentil mas muito hábil pistoleiro (Alan Ladd como
“Shane”), herói solitário que defende a propriedade dos seus pais de um
grupo de capangas a serviço de um barão do gado. Precisa de algo mais para
agradar uma criança?

Assim Caminha a Humanidade
Assim Caminha a Humanidade (Giant; 1956): Uma saga familiar no
Texas disputado por latifundiários criadores de gado e jovens caçadores de
fortuna com petróleo: sempre gostei de longas estórias de famílias. No caso,
está entremeada com história do enriquecimento norte-americano.

Ben Hur
Ben Hur (1959): Na época, ainda não tinha resolvido meu problema com
religião, sentia-me culpado se não ia à igreja no domingo e comungava, acho
que eu me identificava com os cristãos oprimidos, colocados na arena para
serem devorados pelos leões, e, especialmente, com Charlton Heston
dirigindo a biga de quatro cavalos brancos.

Spartacus
Spartacus (1960): Spartacus (Kirk Douglas), um homem que nasceu
escravo, luta contra o Império Romano defendendo o fim da escravidão.
Condenado morte por morder um guarda em uma mina na Líbia, seu destino
foi mudado por um negociante e treinador de gladiadores, que o comprou
para ser treinado nas artes de combate. Os nobres eram entretidos com
combates até morte.
Spartacus foi escolhido para enfrentar um gladiador negro. Este vence a
luta, mas se recusa a matar seu adversário, atirando seu tridente contra a
tribuna onde estavam os romanos.
Este nobre gesto custa a vida do gladiador negro e enfurece Spartacus
de tal maneira que ele acaba liderando uma revolta de escravos. Ela atinge
metade da Itália. Inicialmente, as legiões romanas subestimaram seus
adversários e foram todas massacradas.

Até que, quando o Senado Romano toma consciência da gravidade da
situação, decide reagir com todo o seu poderio militar. Depois, descobri este
ser um filme dirigido por Stanley Kubrick!

A Conquista do Oeste
A Conquista do Oeste (1962): A história dos primeiros desbravadores do
Oeste americano é contada através de saga de família. Dirigido por três
diretores, entre os quais John Ford, foi vencedor de 3 Oscar, depois de ser
indicado a outras 5 categorias, incluindo Melhor Filme.

Álamo
Álamo (1960): Em 1936, durante a revolução texana, um batalhão de
soldados americanos e índios é cercado por mais de dois mil soldados
mexicanos, refugiando-se no forte Álamo. Apesar de conseguirem reforços, a
situação se torna ainda pior. Tinha como personagens Davy Crockett e Jim
Bowie, heróis de história-em-quadrinhos, que eu devorava.

El Cid
El Cid (1961): Assisti em férias no Rio de Janeiro, no Cine Roxy na
avenida N. S. Copacabana. A trajetória de Rodrigo Diaz de Bivar, mais
conhecido como El Cid (Charlton Heston), herói espanhol do século XI que
uniu os católicos e os mouros do seu país para lutar contra um inimigo
comum: o emir Ben Yussuf.
Esta longa jornada começou quando Rodrigo, um súdito do rei
Ferdinand de Castella, Leão e Astúrias, liberta cinco emires que eram
prisioneiros dele e por causa deste ato é acusado de traição. Don Ordóñez o
acusa inicialmente, mas na corte é o Conde Gormaz de Oviedo quem acusa
duramente Rodrigo e humilha Don Diego, o pai de Rodrigo.
Estes acontecimentos acabam provocando um duelo de Rodrigo com o
Conde Gormaz, o campeão do rei. Rodrigo o mata, mas acontece que Gormaz
também era pai de Jimena (Sophia Loren), a mulher que Rodrigo amava e com
quem ele pensava em se casar. Mas, em virtude do acontecido, ela passa
então a odiar Rodrigo, seu antigo amor.
Aproveitando este momento conturbado Ramiro, rei de Aragão, exige a
posse da cidade de Calahorra e sugere que ela seja disputada entre os
paladinos de cada reino em uma luta até a morte. Então, Rodrigo se apresenta

para duelar pelo seu rei, pois ele tinha matado Gormaz, o antigo paladino, e
se Rodrigo vencesse o combate contra Don Martin, que já tinha matado vinte
e sete homens em combates corporais, seria perdoado pelo rei. É pouco?!

Cleópatra
Cleópatra (1963): Em campanha no Egito, Júlio César (Rex Harrison)
conhece Cleópatra (Elizabeth Taylor), com quem tem um filho. Com sua
ascensão como soberano absoluto a rainha se une a ele, mas o assassinato de
Júlio César cria uma mudança, fazendo com que ela se torne amante de
Marco Antonio (Richard Burton), como forma de garantir sua razoável
autonomia como governante. Mas a luta entre Otávio e Marco Antonio pelo
poder põe em risco sua posição e sua vida.
É considerada a superprodução mais cara de todos os tempos, caso o
dólar seja atualizado. Este foi o 1º de 11 filmes em que Richard Burton e
Elizabeth Taylor trabalharam juntos. Elizabeth Taylor trocou de figurino 65
vezes, sendo até hoje um recorde para um filme feito para o cinema. O
diretor Joseph L. Mankiewicz chegou a propor à Fox que Cleópatra fosse
dividido em dois filmes, “César e Cleópatra” e “Marco Antônio e Cleópatra”,
ambos com aproximadamente 3 horas de duração.
A Fox não concordou com esta proposta, decidindo lançá-lo no formato
como o conhecemos hoje, com mais de 4 horas de duração. De acordo com o
diretor Joseph L. Mankiewicz algumas das melhores cenas do filme acabaram
sendo cortadas de sua edição final. Segundo o diretor, foram cortados cerca
de 90 a 120 minutos na versão final. É muito?!

Lawrence da Arábia
Lawrence da Arábia (1963): Em 1935, quando pilotava sua motocicleta,
T.E.Lawrence (Peter O’Toole) morre em um acidente e, em seu funeral, é
lembrado de várias formas. Em flashback, mostra a história de um tenente do
Exército Inglês no Norte da África, que durante a 1ª Guerra Mundial,
insatisfeito em colorir mapas, aceita uma missão como observador na atual
Arábia Saudita e acaba colaborando de forma decisiva para a união das tribos
árabes contra os turcos. As deslumbrantes paisagens (e batalhas) no deserto
são inesquecíveis, assim como a trilha sonora desse filme de 3h 36 min.

Fugindo do Inferno
Fugindo do Inferno (1963): Durante a Segunda Guerra Mundial, em
1943, os alemães abriram o Stalag Luft Nord, um campo de prisioneiros de
guerra de segurança máxima, projetado para impedir a fuga até dos mais
audaciosos.
Os nazistas transferem alguns de seus prisioneiros mais
importantes para esse campo de concentração de segurança máxima,
projetado para tornar fugas impossíveis. Então, um grupo desses prisioneiros
resolve se unir para tentar uma fuga sem precedentes: libertarem todos de
uma só vez, com um plano mirabolante.
Ao criar tal reduto, os nazistas, inadvertidamente, provocaram a união
da equipe mais refinada de fuga da história militar, interpretada de maneira
eletrizante, durante 2 h 52 min, por Steve McQueen, James Garner, Charles
Bronson e James Coburn, que trabalhou na maior fuga de uma prisão de
guerra jamais tentada. Para mim, o filme sugere que mesmo sob situações
totalitárias permanece brechas no sistema repressivo para uma comunidade
indivíduos lutar pela liberdade.

A Queda do Império Romano
A Queda do Império Romano (1964): No auge da expansão geográfica do
império romano, o general Lívio comanda a nova geopolítica do imperador
Marco Aurélio, que quer a pacificação de fronteiras e a adoção para os povos
conquistados uma certa autonomia. Mas Marco Aurélio acaba envenenado por
Commodus, filho ilegítimo que assume o trono e mergulha Roma no caos
político e administrativo, o que dá origem à queda do Império Romano. Sophia
Loren – e a cenas grandiosas em Roma – jamais se esquece.

O Senhor da Guerra
O Senhor da Guerra (1965): No século XI, o poderoso Duque Willian de
Ghent envia o seu mais leal cavaleiro, Chrysagon (Charlton Heston),
juntamente com seus guerreiros, para guardar e proteger seus assentamentos
na costa da Normandia de ataques e pilhagens pelos guerreiros de Frisian.
Tentado a tomar Bronwyn, a filha do ancião da vila Odins, pela “loi du droid
de seigneur”; o senhor da guerra acaba percebendo que na verdade ele se
encontra perdidamente apaixonado pela donzela. Em plena puberdade, era
épico pleno de sensualidade e paixão.

Doutor Zhivago
Doutor Jivago (1965): O filme conta sobre os anos que antecederam,
durante e após a Revolução Russa pela ótica de Yuri Zhivago (Omar Sharif), um
médico e poeta. Yuri fica órfão ainda criança e vai para Moscou, onde é
criado. Já adulto se casa com a aristocrática Tonya (Geraldine Chaplin), mas
tem um envolvimento com Lara (Julie Christie), uma enfermeira que se torna
a grande paixão da sua vida.
Lara antes da revolução tinha sido estuprada por Victor Komarovsky, um
político sem escrúpulos que já tinha se envolvido com a mãe de Lara, e se
casou com Pasha Strelnikoff, que se torna um vingativo revolucionário.
A história é narrada em flashback por Yevgraf de Zhivago (Alec
Guiness), o meio-irmão de Yuri que procura a sua sobrinha, que seria filha de
Jivago com Lara. Enquanto Strelnikoff representa o “mal”, Yevgraf representa
o “bom” elemento da Revolução Bolchevique. Embalado pela trilha sonora, eu
ainda não entendia nada de política.

Os Filmes da Minha Vida – Fase Adolescente (1966-1971)
Casablanca
Casablanca (1942): Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos fugitivos
tentavam escapar dos nazistas por uma rota que passava pela cidade de
Casablanca. O exilado americano Rick Blaine (Humphrey Bogart) encontrou
refúgio na cidade, dirigindo uma das principais casas noturnas da região.
Clandestinamente, tentando despistar o Capitão Renault, ele ajuda
refugiados, possibilitando que eles fujam para os Estados Unidos. Quando um
casal pede sua ajuda para deixar o país, ele reencontra uma grande paixão do
passado, a bela Ilsa (Ingrid Bergman). Este amor vai encontrar uma nova vida
e eles vão lutar para fugir juntos. E não conto o final porque todo o mundo já
o conhece!

Os Pássaros
Os Pássaros (1963): A pacata cidade de Bodega Bay, na Califórnia, vive
momentos de terror quando milhares de pássaros se instalam na localidade e
começam a atacar as pessoas. Entre outros assustadores, para mim, na época,
tornou-se o mais inesquecível suspense de Alfred Hitchcok.

O Incrível Exército de Brancaleone
O Incrível Exército de Brancaleone (1966): Brancaleone de Norcia é um
cavaleiro errante que se apresenta como o líder de um pequeno e
diversificado grupo que roubou um pergaminho que lhe dá posse do reino de
Aurocastro. Comédia em que ri do início ao fim com suas cenas inusitadas.
Dirigido por Mario Monicelli, tinha no elenco Vittorio Gassman e Gian Maria
Volonté, todos atuantes no Cinema Político italiano.

Um Homem e Uma Mulher
Um Homem e Uma Mulher (1966): Durante uma tarde de domingo,
visitando seus filhos no colégio interno, o piloto de corridas Jean-Louis Duroc
e Anne Gauthier se encontram. Com o relacionamento continuando nos outros
fins de semana, eles vão conhecendo um ao outro, e logo descobrem que
ambos são viúvos. Perderam seus parceiros recentemente. A memória dos
amores perdidos ainda é muito forte.
Ver os flashbacks dos treinos em pistas de corridas, os rodopios do
mustang cor-de-sangue, a cavalgada de Anouk Aimée e Pierre Barouh ao som
de Samba Saravah, letra de Vinicius de Moraes, acompanhado pelo violão de
Baden Powell, tudo isso era paixão! Consegui salvar o disco de vinil da trilha
sonora no meu iPod. Ganhou o Oscar de 1967 como Melhor Filme Estrangeiro e
Melhor Roteiro Original.

BlowUp
Blow-Up (1966): Thomas (David Hemmings) é um fotógrafo de moda.
Não suporta mais o mundo fashion em que vive, no qual jovens mulheres o
perseguem para serem fotografadas na esperança de se tornarem grandes
modelos.
Um dia, ao passar por um parque de Londres, ele vê um casal à
distância e resolve fotografá-los. Ao vê-lo Jane (Vanessa Redgrave) corre ao
seu encontro, pedindo que lhe entregue os negativos das fotos. Ele se recusa
e vai embora, mas ela descobre o endereço de seu estúdio e vai visitá-lo.
Lá Jane tenta seduzi-lo e Thomas a engana, entregando outro rolo
fotográfico. Ao revelar as fotos, Thomas percebe que pode ter documentado,
sem querer, um assassinato.
É o primeiro filme em inglês dirigido por Michelangelo Antonioni,
baseado em conto do escritor argentino Júlio Cortazar. É o primeiro filme
britânico a exibir uma cena de nu frontal feminino.

The Yardbirds, a primeira banda conhecida de Jimmy Page e Jeff Beck,
faz uma apresentação em um clube londrino, então, Antonioni pediu a Beck
que refizesse a cena de Pete Townshend, do The Who, destruindo suas
guitarras e amplificadores no palco, ato pelo qual o cineasta era fascinado.
Veruschka, modelo já famosa na Europa, que interpreta a si mesmo, depois do
filme se tornaria uma celebridade em todo mundo.

Um Clarão nas Trevas
Um Clarão nas Trevas (Wait until dark; 1967): Uma mulher em que
ainda aprendia a se virar sozinha como cega é aterrorizada por um trio de
bandidos, quando estes procuram por drogas dentro de uma boneca que
acreditam estar no apartamento dela. Uma traficante da quadrilha a enfiou
na bolsa de seu marido na alfândega. Baseado em uma peça de teatro, Wait
Until Dark tem atuação inesquecível de Audrey Hepburn e cena em que eu – e
toda a plateia do cinema – demos um grito de susto!

A Primeira Noite de um Homem
A Primeira Noite de Um Homem [The Graduate] (1967): O filme ficou
conhecido, entre outros motivos, por ter iniciado a carreira do então
desconhecido Dustin Hoffman, e pela trilha sonora proposta pela dupla de
músicos folk Simon & Garfunkel, na qual lançariam canções que se tornariam
sucessos da música pop como The Sound of Silence e Mrs. Robinson.
Romanticamente, dei esses disco para minha primeira namorada. Foi a minha
primeira noite de um adolescente a ir ao cinema acompanhado de sua colega:
tínhamos cerca de treze anos. Temíamos ser barrados pelo porteiro!
Algumas de suas cenas – conflito de gerações, campus universitário, o
que fazer depois da formatura, descoberta de sexo com mulher mais
experiente, direção de carro esporte em freeway, e outras – tornaram-se
arquetípicas para diversos filmes de comédia romântica. Graduado, mas
inexperiente, o jovem adulto se depara com um mundo de possibilidades… e
poucas oportunidades!

2001: Uma Odisseia no Espaço
2001: Uma Odisseia no Espaço (1968): Também assisti em férias no Rio
de Janeiro, no Cine Metro, na avenida N. S. Copacabana. Desde a “Aurora do
Homem” (a pré-história), um misterioso monólito negro parece emitir sinais
de outra civilização interferindo no nosso planeta. Em cena antológica, no

maior forward da história do Cinema, um osso ao ar transforma-se em uma
nave espacial, quatro milhões de anos depois, no século XXI.
Uma equipe de astronautas é enviada à Júpiter para investigar o
enigmático monólito na nave Discovery, totalmente controlada pelo
computador HAL 9000. O nome do computador HAL é uma referência indireta
a IBM, gigante do ramo de computação. Cada uma das letras da sigla HAL é
exatamente uma anterior, em relação ao alfabeto, às letras de IBM.
Entretanto, no meio da viagem HAL entra em pane e tenta assumir o controle
da nave, eliminando um a um os tripulantes.
Este filme revolucionou os efeitos especiais, considerando a época que
o filme foi feito, antes do pouso humano na lua. A trilha sonora possuía
musicas clássicas que se tornaram para sempre vinculadas às imagens
computadorizadas até então inéditas. Na primeira vez, pouco entendi da
simbologia, então li o livro – e entendi mais um pouquinho…
Stanley Kubrick e Arthur C. Clarke desenvolveram, simultaneamente, a
história de 2001: Uma Odisseia no Espaço. Enquanto Kubrick trabalhava em
cima do roteiro, Clarke escrevia o livro, com ambos trocando ideias e opiniões
durante o trabalho. Era inclusive intenção de Clarke, ao lançar o livro, colocar
Kubrick como coautor da história, mas o diretor não autorizou a utilização de
seu nome.

Bullitt
Bullit (1968): Em São Francisco Frank Bullitt (Steve McQueen), um
detetive da polícia, é escolhido por Walter Chalmers (Robert Vaughn), um
promotor público, para proteger da “Organização”, durante um fim-desemana, uma testemunha-chave que deporá em audiência na segunda-feira
perante uma Subcomissão do Senado. Chalmers não tem nenhum interesse no
policial ferido ou nos assassinos da testemunha, mas sim nas audiências que
poderão projetá-lo politicamente diante da opinião pública.
A cena de perseguição entre dois carros turbinados – Dodge Charger e
Mustang – pelas ladeiras de San Francisco está na antologia do cinema
mundial. Em parte dessa cena, McQueen não usou dublê; ele próprio dirigiu
um dos carros – o Mustang – na perseguição em alta velocidade, pois ele era
um excelente piloto. A montagem foi premiada com o Oscar.
O duelo do ronco dos motores e fumaça dos pneus tornou-se o padrão
das perseguições de carros no cinema, e em Bullit (e Um Homem e Uma
Mulher nos primórdios da merchandising) o Ford Mustang 1968 era o centro da
ação. O fastback verde escuro de Steve McQueen, discretamente preparado

para se encaixar na sua personificação de “cool“, faz parte do folclore
automobilístico e é o centro do mito do Mustang.
O filme Bullitt, lançado pela Warner Brothers/Seven Arts em 17 de
outubro de 1968, tem 113 minutos de duração, foi dirigido por Peter Yates,
com roteiro de Alan Trustman e Harry Kleiner. A perseguição de carros foi
criada por Carey Loftin. Steve McQueen, Robert Vaughn, Jacqueline Bisset e
Don Gordon estrelavam o filme.
Na estória do filme, Frank Bullitt, tenente da polícia de São Francisco,
perdeu uma testemunha do governo para um assassino profissional e está
totalmente determinado a pegar os mandantes do assassinato. A oportunidade
para sua redenção profissional aparece quando ele observa o Dodge Charger
R/T 440 1968 dos bandidos preso no trânsito lento de São Francisco.
Por três minutos e meio, o Ford Mustang GT 390 fastback 1968 verde
escuro de Bullitt fica colado atrás do enorme Dodge. Parado em um semáforo,
o motorista do Charger aperta o cinto de segurança com uma intenção
calculada. O semáforo abre, o motorista pisa no acelerador do Dodge e dois
famosos muscle cars norte-americanos mostram do que são capazes. Começa
a perseguição de sete minutos gloriosos.
Dois Mustangs idênticos e dois Chargers semelhantes foram usados na
seqüência de perseguição de “Bullitt“. Para que o Mustang de quatro marchas
pudesse correr mais facilmente com o 440 Magnum Charger de quatro
marchas, que era mais potente, o engenheiro de Hollywood, Max Balchowsky,
instalou comando de válvulas de corrida nos dois Fords, alterou os cabeçotes e
modificou a ignição e o sistema de carburação. Além disso, Balchowsky
reforçou a suspensão dos quatro carros para obter mais resistência, controle e
capacidade de manobra. Um Mustang e um Charger foram equipados com uma
gaiola de segurança (santo antônio) completa.
A perseguição foi filmada em velocidade normal, sem partes editadas
para impressionar os espectadores. A ideia era impressionar pelo realismo.
Bullitt mostra o lendário McQueen no auge da sua popularidade e o
coloca em um ambiente que ele amava em sua vida pessoal: corrida de
automóveis. Ele possuía muitos carros velozes e tinha carinho especial pelo
seu Jaguar XKSS, pouco apropriado para se dirigir na rua, mas que ele adorava
pilotar a altas velocidades pela Sunset e Serpentine Mullholland Drive nas
proximidades de Los Angeles. Ele participava de eventos do Sports Car Club of
America e era também um motociclista entusiasta. Encenou dirigindo uma
moto em “Fugindo do Inferno”.

McQueen insistiu em dirigir o Mustang, durante a perseguição
minuciosamente coreografada, mas depois de não conseguir fazer uma curva
por terem-se travado as rodas, passou o desafio para o piloto profissional Bud
Ekins. Ele dirigiu o Mustang nas bruscas manobras pelas famosas ladeiras de
São Francisco. O ator/piloto dublê Bill Hickman pilotou o Charger.
Carey Loftin, experiente coordenador de cenas com dublês, criou a
perseguição, desenhando um percurso por uma série de avenidas e marcos da
cidade: Clay Street e Taylor Street, York Street, Potrero Hill, Kansas Street,
Russian Hill e a bucólica Guadalupe Canyon Parkway. Antigos moradores de
São Francisco vão perceber que a perseguição não é linear, por exemplo, os
carros dão saltos pela cidade de uma tomada para outra livremente. Bem,
vamos creditar isso à licença poética…
O som emitido pelo Mustang indica uso frequente de dupla embreagem,
coisa que não seria necessária com a transmissão de um Ford 68. McQueen
confirmou que o ruído do motor e da transmissão do carro eram dubladas a
partir de um Ford GT40 dirigido velozmente.
O maior elogio que alguém pode fazer a Loftin e ao diretor Peter Yates
é que a perseguição parece real. Sem acrobacias, sem truques impossíveis. Só
velocidade alucinante, exaltada pela cinematografia apurada (William Fraker)
e a edição vencedora do Oscar (Frank Keller), além de múltiplos pontos de
vista: visão do motorista, visão do chão, visão aérea, visão sobre os ombros,
closes em McQueen e Hickman e montagens que nos levam a centímetros
atrás dos pára-choques traseiros dos carros. Pat Houstis dirigiu o carrocâmera, que foi construído sobre um chassis de Corvette.
Do ponto de vista dramático, a perseguição funciona por vários
motivos, um deles o silêncio: nem Bullitt nem os assassinos falam uma única
sílaba, nem quando o Mustang de Bullitt fica momentaneamente bloqueado
pelo trânsito, nem quando o Charger quase se arrebenta em uma defensa
metálica, nem quando um dos assassinos (Paul Genge) recarrega a sua
Winchester e coloca o cano para fora da janela lateral traseira, nem mesmo
quando o pára-brisa de Bullitt é atingido por uma rajada de balas.
Em vez disso, a trilha sonora vibra com o “barítono” arranhado do
Charger e o murmúrio tipo vespa do Mustang, o chiado dos pneus usados
abusivamente, as pancadas secas dos carros à medida que as suspensões
chegavam ao batente nas ladeiras da cidade e os estampidos ásperos da
Winchester. A concentração muda dos participantes parece sublinhar o
profissionalismo frio de Bullitt e dos homens que ele persegue. Perseguições e
saltos mortais, como rachar lenha e malhar ferro, são ocupações masculinas
melhor desempenhadas em silêncio.

A sequência fez maravilhas pelo mito do Mustang, é claro, e não fez
mal nenhum ao Charger. A Ford ofereceu uma edição limitada de aniversário
do Mustang “Bullitt” no ano-modelo 2001.
A perseguição mudou o tom dos filmes policiais e elevou o padrão para
os roteiristas e diretores, que se sentiram obrigados a superá-la. Algumas
pérolas apareceram depois, particularmente em Operação França e O
Esquadrão Implacável, ambos de Bill Hickman. Mesmo que a perseguição de
Bullitt tenha deixado de ser a mais trabalhada da história, certamente ainda é
a melhor.

Woodstock 1969
Woodstock (1969): Necessita explicar? Basta dizer ter sido a primeira
vez quando pude assistir shows dos grupos de rock que eu adorava! Antes, eu
apenas escutava as músicas e imaginava o que seria eles tocando ao vivo.

Easy Rider: Sem Destino
Sem Destino [Easy Rider] (1969): Wyatt (Peter Fonda) e Billy (Dennis
Hopper), nomes inspirados em Wyatt Earp e Billy-the-Kid, lendas do faroeste,
são motoqueiros que viajam pelo sul dos Estados Unidos. Após levarem drogas
do México até Los Angeles, eles as negociam com um homem em um RollsRoyce. Com o dinheiro, a dupla parte rumo ao leste, na esperança de chegar a
Nova Orleans a tempo para o Mardi Grass, um dos Carnavais mais famosos em
todo o planeta. On-the-road em duas motos e rock de trilha-sonora: quer
mais?
Peter Fonda teve a ideia de Sem Destino após ver uma foto em que ele
e Bruce Dern estavam em suas motos. Dennis Hopper entrou no projeto
quando Fonda permitiu que ele dirigisse o longa-metragem, estreando como
diretor. Ele tinha uma forte paranoia causada pelas drogas durante as
filmagens, o que fez com que gritasse com todos ao seu redor.
Dennis Hopper e Peter Fonda escreveram o roteiro ao longo das
filmagens. Hopper não contratou uma equipe técnica profissional para as
filmagens. Ele e Fonda chamaram amigos e hippies em comunidades
espalhadas pelo país para conduzirem as câmeras e demais equipamentos
técnicos. As filmagens aconteceram entre março e maio de 1968.
As motos de Peter Fonda e Dennis Hopper foram desenhadas por Ben
Hardy. Fonda o conheceu ao rodar Os Anjos Selvagens (1966). Segundo Peter
Fonda, quatro motos policiais foram caracterizadas para o filme. Uma foi

queimada durante as filmagens, enquanto que as demais foram roubadas
antes do término das gravações. A jaqueta do Capitão América foi desenhada
por Peter Fonda, feita por duas velhas senhoras em Los Angeles, e
posteriormente vendida em um leilão para caridade.
Peter Fonda, Dennis Hopper e Jack Nicholson realmente fumaram
maconha ao rodar a cena em que os três estão ao redor da fogueira; Hopper
queria que Nicholson ficasse muito chapado de maconha ao rodar a cena do
discurso de seu personagem sobre naves espaciais. Então, a risada ouvida ao
fundo nesta cena não foi planejada.
Dennis Hopper queria que, na cena no cemitério, Peter Fonda se
dirigisse à estátua e conversasse com ela como se fosse sua própria mãe.
Fonda tinha um trauma em relação a esta morte, já que ela tinha se suicidado
quando ele tinha apenas 10 anos. Após muita insistência de Hopper, Fonda
concordou em rodá-la desta forma. É por causa disto que se pode ouvir, em
determinado momento, Fonda chamando a estátua de mãe. Essa cena de
Peter Fonda no cemitério persuadiu Bob Dylan a liberar o uso da canção “It’s
Alright Ma” no filme. Foi um dos primeiros filmes a usar em sua maioria
músicas pré-existentes ao invés de compor uma trilha sonora original. Stephen
Stills compôs a música “Find the Cost of Freedom” a pedido de Dennis
Hopper, que pretendia usá-la na cena final. Hopper acabou deixando-a de fora
e ela se tornou sucesso com Crosby, Stills, Nash & Young.
A primeira versão de Sem Destino tinha três horas de duração. Dennis
Hopper teve encontros com várias peças-chaves do filme, que o ajudaram a
diminuí-lo até chegar à versão definitiva, com 95 minutos. Dennis Hopper e
Jack Nicholson convidaram o diretor Michelangelo Antonioni, de quem eram
grandes fãs, a assistir a primeira exibição de Sem Destino. Antonioni ficou tão
impressionado que escalou Nicholson para seu filme seguinte, Profissão:
Repórter (1975). Em 2007 o American Film Institute classificou Sem Destino
como o 84º filme mais importante na história do cinema. Seu orçamento foi
de apenas US$ 400 mil.

Corrida Contra o Destino
Corrida Contra o Destino [Vanishing Point] (1971): Barry Newman é o
astro deste filme como Kowalski, o último herói americano, disposto a provar
que pode ir de Denver a San Francisco de carro (Dodge Charger branco
turbinado) em apenas 15 horas. Em fuga de polícias rodoviárias dos diversos
estados, ele conhece um velho mineiro, uma mulher nua de motocicleta,
casal de gays ladrões, comunidades de hippies manipuladas por fanatismo
religioso, e grupos de reacionários do interior norte-americano. Um disc-

jockey cego “vê” o perigo antes que ele aconteça, pois um assistente
escutava as ondas de radio das polícias rodoviárias, e o adverte pelo rádio do
automóvel, até que os racistas os espancam e quebram toda a estação.
O flash-back com sua vida pregressa de ex-policial, expulso por
defender uma vítima de estupro por parte de um colega de farda, e ex-piloto
de stock-car, depois da morte da noiva, justifica sua escolha de final trágico.
Junto com Easy Rider forma a dupla de filmes mais representativa da “cultura
da era hippie”.

Billy Jack
Billy Jack (1971): Ele é um guerreiro, um místico, um mártir, que
capturou o coração e a alma de toda uma geração. Simbolizando tudo isso e
muito mais. Billy Jack rapidamente se tornou um dos mais excepcionais e
fascinantes filmes de heroísmo de todos os tempos. Tom Laughlin interpreta
carismáticamente o personagem-título, um descendente dos índios
americanos e ex-Boina Verde voltando a viver na solidão em uma reserva no
Arizona. Nesse momento um grupo de estudantes de uma escola progressiva
enfrenta a intolerância racial da comunidade local. Transformando em um
protetor da escola, Billy Jack não tem outra escolha a não ser fazer justiça
com as próprias mãos. Ao mesmo tempo tenta recompor seu coração ao lado
de uma antiga paixão (Delores Taylor). E mais uma vez ele encontra a
violência. Lançado a primeira vez com pouca repercussão, e apesar das
críticas, a coragem de Billy Jack faz o público vibrar, se transformando mais
tarde em um sucesso de bilheteria e em um marco cinematográfico de uma
era.

Ensina-me a Viver
Ensina-me a Viver [Harold and Maude] (1971): Harold Chasen é um
jovem obcecado pela morte. Ele regularmente executa falsos suicídios e visita
funerais. Harold dirige um carro fúnebre, para o desgosto de sua mãe, a
socialite Sra. Chasen.
Em um funeral de um total desconhecido, Harold conhece Maude (Ruth
Gordon), uma mulher de 79 anos que compartilha com Harold o costume de
visitar funerais. Ele fica encantado com a sua visão peculiar da vida, que vê
beleza em todas as coisas e é excessivamente despreocupada, em contraste
com sua própria morbidade. Ambos formam um vínculo imediato, e Maude
mostra a Harold os prazeres da arte e da música. Ela o ensina como
“aproveitar ao máximo seu tempo na Terra”.

Enquanto isso, a mãe de Harold determina, contra a vontade do filho,
que ele deve encontrar uma mulher para ter um relacionamento estável. Uma
a uma, Harold assusta e aterroriza suas pretendentes, praticando atos de
autoimolação, automutilação e seppuku. Depois de passar algum tempo com
Maude, Harold anuncia à sua mãe que iria se casar com a mulher idosa,
resultando em manifestações de desgosto de sua família, seu psiquiatra e
sacerdote. Maude completa 80 anos e Harrold a prepara uma festa surpresa.
Enquanto dançam, Maude diz a Harold que “não poderia imaginar uma
despedida mais encantadora”. Ele imediatamente pergunta a ela o que quis
dizer, e Maude revela que propositalmente causou uma overdose de pílulas
para dormir e que irá morrer em breve. Ela reafirma que acredita que 80 é a
idade apropriada para morrer. Harold leva às pressas Maude a um hospital,
onde ela, sem sucesso, recebe tratamento e morre.
No momento final, o carro de Harold aparece caindo em um penhasco à
beira-mar, mas depois da queda, a última cena mostra Harold calmamente em
pé no topo do penhasco, segurando seu banjo. Depois de olhar para baixo,
Harold pega seu banjo e começa a cantar a canção “If You Want to Sing Out,
Sing Out“, de Cat Stevens.

Dodes-Ka-Den
Dodeskaden (1970): Em seu primeiro filme a cores, Akira Kurosawa
embarca-nos em uma incrível mistura entre fantasia e realidade. Ele relata a
vida de pessoas comuns que moram em uma favela, em Tóquio. Situações
como alcoolismo, fome, gravidez em pessoas de baixíssima renda são temas
tratados de maneira filosófica. Descobri então que também existia miséria no
Primeiro Mundo!

Os Filmes de Minha Vida – Fase Universitária em Belo Horizonte
(1971-1974)
If...
If… de Lindsay Anderson (1968): É um filme notável, cheio de cenas
inesquecíveis, que tive a oportunidade de ver pela primeira vez no Ciclo de
Filmes Políticos de minha Faculdade (FACE-UFMG). A história é aparentemente
simples. Em escola privada no Reino Unido, os alunos são ensinados a
conformarem-se aos seus superiores e a nunca desafiarem a autoridade da
direção ou dos estudantes mais velhos que controlam os alunos.

Neste cenário tão tipicamente pré-68, surge no início do filme um
jovem qual Guy Fawkes a esconder com a sua capa um bigode rebelde. Mick,
juntamente com dois amigos, é o eterno insubmisso que se aliará a favor dos
oprimidos contra a injustiça. Mas não é assim tão simples. De fato, o filme de
Lindsay Anderson pouco tem de simples e politicamente correto. Não é apenas
uma afirmação contra a moral hipócrita vigente ou a autoridade senil,
espelhando o “conflito das gerações”, mas é também um espelho das grandes
transformações que se iriam operar nessa década, os anos sessenta.
Lançado no ano simbólico de 1968, o filme acabaria por ter um
profundo impacto na geração jovem de espectadores e na própria história do
cinema britânico. Ele se afasta, então, dos modelos clássicos a favor de uma
nova abordagem de denúncia, reveladora da sociedade moderna em que o
homem recupera o controle do seu destino.
Portanto, se há um filme que deve ser relembrado e salvo do baú do
esquecimento é If… de Lindsay Anderson. Quem o assistiu, na época, jamais se
esquece do fulgurante papel de Malcolm McDowell como Mick Travis, o
estudante insurgente que irá declamar tiradas poéticas a favor da violência e
revolução. A citação é retirada de uma cena particularmente sublime em que
Travis desafia frontalmente as pessoas responsáveis pelo seu sofrimento, sem
medo, apenas a coragem dos rebeldes.
Muitos não saberão que If… é o primeiro filme de Malcolm McDowell,
lançando-o para a fama no Reino Unido e chamando a atenção do realizador
Stanley Kubrick que acabaria por escolhê-lo para o infame papel de Alex
DeLarge em Clockwork Orange. Embora ambos os filmes tenham protagonistas
semelhantes que lutam contra o establishment, o estudante que incita à
revolta em If… está longe da psicose que invade cada canto da mente
perversa de Alex de Large. O estudante é de natureza idealista, arrogante,
seguro, confiante nas suas capacidades e ciente de que estão a ser
completamente desperdiçadas no ambiente enclausurado e rígido da escola
privada inglesa.
Travis não é apenas um mero defensor de estudantes mais fracos ou
alguém que deseja vingar-se dos seus opressores. É o revolucionário
incendiário que afirma: One man can change the world with the bullet in the
right place ou Violence and revolution are the only pure acts.
Não tem uma consciência de herói que separa nitidamente o bem do
mal, até porque Mick não hesitará em roubar uma mota ou usar armas ou
bombas. É o anarquista completo sem consciência moral, uma criatura
perigosa de deixar à solta, e não é por acaso que o filme envereda cada vez

mais em tom surreal e satírico que irá terminar da forma mais brilhante e
politicamente incorreta que muitos se lembram de ver em cinema.
O que importa é o ato de rebelião, a derradeira ofensa à instituição. A
extrema-esquerda da época pregava isso: chega de teoria, vamos à ação! Era
um grito de liberdade que estava reprimido há demasiado tempo e que
acabaria por ecoar as próprias mudanças da sociedade conservadora nessa
década. Curiosamente, a homossexualidade é abordada de um ângulo muito
suave e naturalista, algo invulgar na altura.
A fotografia é excelente e o espectador poderá estranhar algumas
imagens a preto e branco de interiores, pois o filme não tinha orçamento
suficiente para filmar todas as cenas a cores. Os jovens actores, seja os vilões
seja os rebeldes, são todos de um realismo admirável. McDowell nunca esteve
tão bem em filme que acabaria por definir o rumo da sua carreira.

Giordano Bruno
Giordano Bruno (1973): Drama italiano que aborda o processo movido
pela Inquisição Romana contra o filósofo italiano Giordano Bruno. O filósofo,
astrônomo e matemático Giordano Bruno foi um dos maiores pensadores do
Século XVI e um dos precursores da ciência moderna. Nascido em Nola (Itália),
expulso da Ordem dos Dominicanos por suas ideias conflitantes com a
ortodoxia religiosa, viajou por toda a Europa, tendo sido conselheiro de
príncipes e reis.
Suas ideias metafísicas eram monistas e imanentistas, admitindo que
acima de um deus imanente (a “alma do mundo”), haveria um deus
transcendente, só apreendido pela fé, mas uma fé inteiramente naturalista,
bem diversa da fé cristã. Processado pela Inquisição de Veneza, preferiu
retratar-se, como Galileu, mas seus inimigos conseguiram que fosse mandado
a Roma, onde respondeu a novo processo.
O filme de Guiliano Montaldo, retrata o processo romano, no qual
Giordano Bruno recusou qualquer retratação, sendo condenado e queimado
vivo no ano de 1600. Além do desempenho de Gian Maria Volonté, o grande
destaque do filme é a fotografia de Vittorio Storaro. Usando archotes para
iluminar as principais cenas, ele consegue efeitos visuais impressionantes,
sobretudo na caminhada de Bruno para a morte, pelas ruas de Roma.
Inesquecível é também a confissão de Giordano Bruno em 1600 perante
o Papa da Igreja Católica:

“Eu apenas errei quando ousei pedir à Igreja que combatesse um
sistema de superstição e ignorância que a sustenta. Errei eu quando acreditei
poder reformar as condições dos homens com a ajuda deste ou daquele
príncipe. Vi todas as tentativas que fiz acabarem em sangue. Quanta perda
[se provoca ao] pedir a quem tem os poderes que reforme o poder. Que
ingenuidade… quiseram minha confissão, já a tiveram. É a confissão de uma
derrota”.
É como hoje solicitar ao Congresso Nacional ele fazer uma Reforma
Política para, de fato, mudar as regras do jogo político brasileiro, por
exemplo, com a proibição de reeleições contínuas de parlamentares: que
ingenuidade… Só a pressão democrática para um Plebiscito aprovar uma
Assembléia Constituinte exclusiva conseguiria essa reforma!
Tanto este, como os seguintes, são inesquecíveis, para mim, pois assisti
em um ciclo de filmes políticos no Cine Clube do DA de minha Faculdade
(FACE-UFMG) entre 1971 e 1974. Este era uma maneira indireta de denunciar
torturas a presos políticos no Brasil.

Os Companheiros
Os Companheiros (1963): A história começa no fim do século XIX, época
em que se buscava a exploração da mais-valia absoluta, extraída do trabalho
operário. O tom documental do filme insere-se no rescaldo do cinema
neorrealista italiano, surgido após a Segunda Guerra Mundial. “I Compagni”
mostra situações reais.
Em Turim, na Itália, a chegada do professor Sinigaglia (Marcelo
Mastroianni) coincide com a reunião dos operários para enfrentar um fato
trágico: um trabalhador, exausto devido à sua carga de 14 horas diárias,
descuidou-se e perdeu um braço na máquina que operava. O fato fez os
demais operários questionarem suas condições e, sobretudo, a jornada de
trabalho. Mas, sem experiência de luta sindical, eles não conseguem agir,
organizadamente.
Sinigaglia passa a atuar como intelectual orgânico da classe operária.
Ele não desembarcou naquela região industrial, conhecida pela degradação ao
trabalhador, à toa. O objetivo de suas viagens, bem como de sua vida
abnegada, era justamente organizar a classe trabalhadora e formar
sindicatos. Assim o professor começa a frequentar os mesmos lugares que os
operários e a participar de suas assembleias. Com conhecimento teórico e
eloquência não é difícil para Sinigaglia assumir a liderança e ser a vanguarda
intelectual daqueles trabalhadores.

Dessa forma, ele os orienta a fazer um fundo de greve, negociar, fazer
piquetes e ainda tenta manter o ânimo elevado. Mas uma greve longa
enfrenta a resistência do patrão reacionário. Sem saída, Sinigaglia clama aos
operários a ocupar a fábrica. O protesto tem um desfecho trágico.
Fica a questão: as massas precisam de um intelectual, que venha de
fora, sem experiência com o trabalho na fábrica, para aprender a se
organizar? O debate crucial, apresentado por Monicelli, diz respeito ao
conflito entre a tomada de consciência do operariado a partir de sua própria
situação e a necessidade de uma vanguarda (leninista) que venha de fora para
organizar os trabalhadores. Em outras palavras, o operariado precisa do
conhecimento teórico de, por exemplo, um professor universitário, para
compreender a importância da organização social e da luta política?
Para Monicelli, a resposta parece ser não. Para nós, militantes do ME
(Movimento Estudantil) de Belo Horizonte, em 1973, ser vanguarda era ainda
uma questão em aberto sob o regime ditatorial brasileiro. Estávamos em
processo cuidadoso de crítica à luta armada de uma vã-guarda descolada das
massas.

Batalha de Argel
Batalha de Argel (1966): A luta da Argélia para se tornar independente
da França é narrada pela trajetória de Ali, líder da Frente Algeriana de
Libertação Nacional (FLN), desde o momento em que ele se une à
organização, quando ainda era um pequeno ladrão, até sua captura,
juntamente com os últimos líderes do movimento, e por fim a execução de
todos pelo governo francês.
Construído com um suspense crescente, o filme conta em paralelo a
guerra dos rebeldes, fundada em métodos de guerrilha urbana, e as medidas
cada vez mais extremas tomadas pela França. Banido por muitos anos na
França e proibido no Brasil na época da ditadura militar, devido às cenas com
populares em resistência ao regime, A batalha de Argel [The Battle of Algiers]
conquistou o Prêmio da Crítica Internacional no Festival de Veneza de 1966.
Em 1969, quando foi lançado nos Estados Unidos, recebeu duas indicações ao
Oscar, nas categorias de melhor direção e melhor roteiro original. Filme
censurado aguça a curiosidade e a criatividade para conseguir assisti-lo, o
que, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo.

Queimada!
Queimada! [Burn!] (1969): é um filme italiano do gênero aventura
histórica, mas com um estilo que o deixa aquém do rigor histórico e o
aproxima da crítica política. O filme é dirigido por Gillo Pontecorvo, também
diretor de A Batalha de Argel. A ação decorre em uma ilha fictícia, nas
Caraíbas, supostamente pertencente a Portugal.
O enredo é baseado, parcialmente, na história do Haiti. O roteiro
original referia-se a uma ilha espanhola, e isso pode ser comprovado pelo fato
de grande parte dos personagens manterem os seus nomes espanhóis, como
José Dolores em vez do correto José das Dores. Assim, o filme pode ser
apontado como um exemplo de estereótipo étnico e linguístico relativamente
a Portugal.
Marlon Brando interpreta o agente inglês Walker, enviado ao Novo
Mundo para pregar a revolução nas colônias da Espanha e Portugal,
oferecendo aos nativos e escravos o apoio financeiro da Inglaterra. Ele vai
para a Ilha de Queimada, um importante produtor de cana-de-açúcar, onde
ocorre uma tentativa de rebelião dos escravos negros. Seu intuito é contatar o
líder e oferecer o apoio inglês. Mas chega tarde, quando o referido líder já
havia sido preso e executado.
Ao desembarcar no porto, ele havia conhecido um jovem negro
chamado José Dolores. Um educado carregador de malas no porto. Walker
reconhece nele qualidades potenciais de um líder que poderia substituir o
falecido. Resolve ficar e passa a incutir as ideias libertárias no inocente útil,
inculto, mas destemido José Dolores, até que, juntos, conseguem organizar
uma grande rebelião. A rebelião é vitoriosa, mas a falta de cultura de José
Dolores, agora no poder, conduz a paralisação da máquina administrativa e
econômica da ilha. Então, Walker e as classes dominantes derrubam José
Dolores em outra revolução. Ele morre, mas desta vez o novo mandatário é
submisso aos interesses que Walker representa. Missão cumprida!
Mas restou a dolorosa perda e senso de culpa pelo destino trágico do
humilde amigo de revolução, José Dolores. Anos depois, ele retorna para
outra vez depor quem está no poder, pois o momento econômico exige um
novo quadro político na região. Novamente, ao desembarcar no porto, Walker
ouve um rapaz com voz parecida com a de José Dolores, humildemente, se
propor a carregar suas malas. A lembrança do antigo José Dolores lhe faz
voltar ao passado – e ele se distrai. Desta vez não é um educado e simples
carregador de malas, mas um ladrão que esfaqueia Walker fatalmente.
Devido às ligações político-ideológicas do diretor com o
eurocomunismo, o filme Queimada é um retrato bastante didático de como é

possível produzir um “líder popular nato” e conduzir seus íntimos impulsos
para o bem comum do povo na direção dos interesses de um poder estrangeiro
hegemônico. O filme Queimada é em seu todo um manual audiovisual de
como é feita uma doutrinação ideológica útil a qualquer tendência política.
Demonstra o que se pode obter em termos de condução de massas populares
na direção de interesses estrangeiros em nação pobre com povo inculto.
Embora o filme tenha sido ambientado no século XIX, ele se encaixa
completamente no contexto da Guerra Fria do século XX.

Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita
Investigação sobre Um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita (1970):
Tratamento de edição fenomenal, trilha sonora de Enio Morricone clássica, é
um dos melhores filmes políticos dos anos 70 e de todo o cinema italiano e
mundial.
Inspetor do alto escalão da polícia italiana, com reputação ilibada,
fama de incorruptível, mas reacionário, mata sua amante, Augusta Terzi.
Testa se a polícia irá acusá-lo por isso e durante o filme, ele vai plantando
pistas óbvias que o identificam como o assassino ao mesmo tempo em que vê
os colegas ignorando-as, intencionalmente ou não. Um jovem de esquerda é
torturado e incriminado pela morte de sua amante. Em época de repressão do
DOPS, liderado pelo agente Sérgio Fleury, era um prato-feito para a denúncia
política no Brasil!

Encurralado
Encurralado [Duel] (1971): Encurralado é um filme feito para a
televisão americana, em 1971, dirigido pelo então novato Steven Spielberg. O
cineasta havia dirigido, até então, apenas curtas-metragens e séries. O seu
primeiro longa para o cinema foi Louca Escapada, de 1974. Em Encurralado,
Spielberg dá uma aula de cinema, dando, mais do que sinais, provas, de seu
grande talento para a criação do suspense e do terror psicológico. O sucesso e
o êxito cinematográfico de Encurralado,
foi, sem dúvida, de grande
importância para a subsequente carreira de Spielberg.
Filmado em 13 dias, a produção é uma adaptação de um conto de
Richard Matheson, também encarregado pelo roteiro. O filme conta a história
de um homem comum, David Mann, classe-média, que sai um dia de carro
para um encontro de trabalho e se vê perseguido por um caminhão pelas
desertas rodovias do oeste americano. A trama pode ser simples, mas o
resultado é um filme angustiante e assustador.

Encurralado encontra-se no limite entre thriller e terror. A sacada de
mestre do diretor é o fato de não mostrar o rosto do caminhoneiro, apenas
seus pés e braço esquerdo, assim como não vemos o tubarão durante a maior
parte do filme Tubarão dirigido por Spielberg em 1975.
A questão da identidade do vilão é fundamental para a trama: sem
rosto, ele se torna ainda mais assustador e imprevisível. Esta falta de
identidade também é representada pelas inúmeras placas pregadas no
caminhão, ou seja, a máquina também não pode ser identificada. Por um
processo de metonímia, vemos o caminhão se tornar o próprio vilão do filme.
Sua presença é, em si, ameaçadora. Spielberg afirmou, certa vez, que
escolheu o modelo de caminhão usado no filme, pois sua cabine lembra um
rosto.
Existe uma motivação real para a ação do perseguidor? Trata-se de um
psicopata? Por que ele escolheu perseguir apenas aquele motorista comum da
classe média? O protagonista, que tem sua coragem questionada por sua
mulher, em uma cena apresentada em flashback, tem que lidar com o medo o
tempo todo, como se ele devesse ser punido pela covardia anterior. Dennis
Weaver, que o interpreta, mostra as emoções, indecisões e terror de seu
personagem através do seu olhar e de suas expressões faciais. A voz off do
personagem também possibilita acesso ao seu desespero interior. Emocionante
e inesquecível!

Os Filmes da Minha Vida – Fase Universitária em Campinas (1975-1977)
Vidas Secas
Vidas Secas (1963): Foi o único filme brasileiro a ser indicado pelo
British Film Institute como uma das 360 obras fundamentais em uma
cinemateca. Neste filme fica perceptível a influência marcante do
neorrealismo italiano na obra do diretor Nelson Pereira dos Santos. Reflexo
dos tempos, assisti a maioria dos filmes do Cinema Novo brasileiro no meu
primeiro ano em Campinas, em curso ministrado pelo “aluno veterano” (João
Antônio de Paula, também meu veterano na FACE-UFMG) da turma anterior, a
primeira do Mestrado em Economia na Universidade Estadual de Campinas.

Encouraçado Potemkin
Encouraçado Potemkin (1925): O Encouraçado Potemkin é a realização
mais importante e conhecida do russo Serguei Eisenstein. O filme é
considerado um marco na montagem cinematográfica. Filmado em 1925, o

filme parte de um fato histórico de 1905 – rebelião de marinheiros de navio de
guerra – para criar uma obra universal que fala contra a injustiça e sobre o
poder coletivo que há nas revoluções populares.
O filme é dividido em cinco partes que se ocupam em provocar uma
situação tal de espaço-tempo onde todos os pormenores apresentam um
significado a ser apreendido pelo espectador. De forma a transcrever ideias
complexas e ideologias profundas, Eisenstein chegou ao uso de técnicas de
montagem inspiradas nos ideogramas orientais. Se determinado ideograma
significa “telhado” e outro, “esposa”, a união dos dois é lida como lar. Desta
forma, é o choque entre duas imagens aparentemente díspares que cria o
impacto, o sentido a que se quer chegar.
A clássica cena na escadaria de Odessa é a quarta parte do filme. As
cenas iniciais banhadas em luz e alegria são substituídas pelas imagens
chocantes de repressão violenta pela guarda do Czar. A própria escada já traz,
em si, um símbolo da cruel hierárquica social e política, da diferença entre as
classes. A cena da mãe assassinada, cujo carrinho de bebê desce degraus
abaixo, é sempre citada como uma das mais famosas da história do cinema.
Em uma de suas cenas, o filme Os Intocáveis, de Brian de Palma, de 1987, faz
referência à cena da escadaria.
Eisenstein foi precursor no uso de efeitos especiais, usou contrastes e
relações de corte e montagem que ainda hoje servem como base para a
realização de filmes experimentais.
Originalmente o filme teve uma partitura especialmente concebida
pelo compositor alemão Edmund Meisel, que trabalhou em colaboração com
Eisenstein. Com o passar dos anos o filme foi recebendo diversos
acompanhamentos musicais, de acordo com as distribuidoras.
Este filme era uma lenda para o ME brasileiro. Antes censurado, os
estudantes diziam que era porque bastava assisti-lo para se converter em
militante de esquerda! Assisti-o projetado no muro dos fundos do Diretório
Central dos Estudantes da UNICAMP, na época instalado na avenida da antiga
rodoviária. A cópia era trêmula, não sei se devido ao frio de inverno ao arlivre, ou se nós que estávamos trêmulos com medo da repressão da ditadura…
Não me lembro se rolou uma cachaça para esquentar.

Tommy
Tommy (1975): É um filme musical baseado na “ópera rock” lançada
em 1969 pelo The Who. Foi dirigido por Ken Russell e apresenta um elenco de
estrelas da música, incluindo os próprios integrantes da banda.

Durante a II Guerra Mundial, o Capitão Walker é considerado morto em
batalha. Sua esposa Nora Walker fica com a tarefa de cuidar sozinha de
Tommy, filho recém-nascido do casal. Nora se envolve com Frank Hobbs, mas,
em 1951, seu antigo marido retorna, repentinamente, e é morto pelo amante.
O garoto Tommy presencia tudo, através de um espelho, mas sua mãe e seu
padrasto insistem que ele não viu, ouviu e não vai falar nada a ninguém. Em
consequência, Tommy se torna cego, surdo e mudo.
Já adolescente, Tommy se torna um campeão de pinball, trazendo fama
e fortuna para sua família. Depois de curado, ele se torna uma espécie de
figura messiânica e angaria um culto de seguidores, que no final rejeitam seus
ensinamentos e o abandonam.
Meus colegas e suas esposas, grupo com o qual assistimos juntos, não
entenderam nada! Eu que sabia a estória de cor, pois escutava essa ópera-rock
há anos, então, deliciei-me tentando explicar as metáforas em relação à
indústria do rock e aos seguidores de ídolos alienados.

Novecento
1900 [Novecento] (1976) é um filme épico ítalo-francês de 1976, do
gênero drama-político, dirigido por Bernardo Bertolucci, com fotografia de
Vittorio Storaro e trilha sonora de Ennio Morricone. Foi filmado em Emília, na
Itália.
O filme faz uma retrospectiva histórica da Itália desde o início do
século XX até o fim da Segunda Guerra Mundial, focando as vidas de duas
pessoas: Olmo (Gérard Depardieu), filho bastardo de camponeses, e Alfredo
(Robert De Niro), herdeiro de uma rica família de latifundiários. Apesar da
amizade desde a infância, a origem social fala mais alto e os coloca em pólos,
política e ideologicamente, antagônicos. O pano de fundo é o intenso cenário
político da época, com o fortalecimento do fascismo e, em oposição, as lutas
trabalhistas ligadas ao socialismo.
Decorei com um grande pôster com a cena reproduzida da marcha dos
trabalhadores, em sépia, durante anos, a sala do meu apartamento no Leblon,
Rio de Janeiro, para o qual mudei em 1978. Recentemente, revi o filme e ele
me decepcionou pelo maniqueísmo. Muitas vezes filmes são como exnamoradas: devem ser deixados no passado na memória afetiva para não se
decepcionar com o reencontro no presente.

Os Filmes de Minha Vida – Fase Jovem Profissional no Rio de Janeiro
(1978-1985)
Laranja Mecânica
Laranja Mecânica [A Clockwork Orange] (1971): é um filme britânico de
1971, dirigido por Stanley Kubrick, adaptação do romance homônimo de 1962
do escritor inglês Anthony Burgess. Malcolm McDowell interpreta Alex, o
protagonista. Laranja Mecânica tornou-se um clássico do cinema mundial e um
dos filmes mais famosos e influentes de Kubrick. A linguagem utilizada pelo
personagem Alex foi inventada pelo escritor Anthony Burgess, que misturou
palavras em inglês, russo e gírias.
Ambientado na Inglaterra em futuro indeterminado, o filme mostra a
vida de um jovem, chamado Alexander DeLarge, cujos gostos variam de
música clássica (Beethoven) a estupro e ultraviolência. Ele é o líder de uma
gang de arruaceiros, aos quais se refere como “druguis” (palavra originária do
russo Drug – Друг; amigo). Alex narra a maioria do filme em “Nadsat”, um
idioma que mistura o russo, o inglês e o cockney (por exemplo, rozzer é
polícia, drugo é amigo, chavalco é homem, moloko é leite). Alex é
irreverente, abusa dos demais companheiros, e mente para seus pais para
faltar na escola.
Alex leva seus droogs a invadir uma casa, golpeiam um escritor que vive
nela e estupram a sua esposa, enquanto Alex canta Singin’ in the Rain.
Depois, lida com uma tentativa de golpe de um seus droogs subordinados.
Depois de faltar às aulas, seduz a duas adolescentes em uma loja de
discos; apesar de não reconhecer o nome de suas estrelas favoritas, este as
leva para sua casa e tem relações sexuais com ambas.
Posteriormente, Alex é capturado durante um assalto, traído por seus
droogs, um ao qual Alex tinha cortado a parte superior da mão direita por ter
desrespeitado sua autoridade na gang. Alex é golpeado no rosto com uma
garrafa de leite e fica cego, temporariamente, na cena do crime. Essa
cegueira permitirá sua captura. Depois de ser preso, descobre que a vítima do
roubo morreu: Alex revela-se um assassino. É sentenciado a 14 anos de prisão.
Depois de ter cumprido dois anos de prisão, ele é liberado na condição
de se submeter ao tratamento Ludovico, uma terapia experimental de aversão
à violência, desenvolvida pelo governo como estratégia para deter o crime na
sociedade. O tratamento consiste em presenciar formas extremas de violência
sob a influência de um novo soro, como ver um filme muito violento. Alex é
incapaz de parar de assistir, pois seus olhos estão presos por um par de

ganchos. Também é drogado, antes de ver os filmes, para que associe as ações
violentas com a dor que estas lhe provocam.
O tratamento o torna incapaz de qualquer ato de violência, nem
mesmo em defesa própria, bem como de tocar uma mulher nua. Como efeito
secundário, também não consegue ouvir a 9ª Sinfonia de Beethoven — que era
sua peça favorita.
Sem a capacidade de se defender, e de ter sido desalojado por seus
pais, porque estes alugaram o seu quarto a um hóspede, doaram o seu
aparelho de som, entre outros pertences, e mataram Basil, sua cobra de
estimação, Alex deprimido, sentindo-se abandonado e desamparado,
perambula pelas ruas de Londres. Ele encontra uma velha vítima – um idoso,
morador de rua – e dois de seus antigos droogs (agora policiais) que o
espancam e quase o matam afogado.
Alex vaga pelos bosques até chegar à casa do escritor, cuja esposa
havia estuprado. O escritor o deixa entrar antes de descobrir sua identidade.
Logo, droga a Alex através de uma garrafa de vinho que ele o faz beber. Em
seguida, tenta fazê-lo se suicidar, tocando uma versão eletrônica da Nona
Sinfonia de Beethoven. Alex se joga de uma janela, mas sobrevive.
Depois de uma grande recuperação no hospital, Alex parece ser o de
antes. No hospital, o Ministro de Interior, que havia antes selecionado Alex
pessoalmente para o tratamento Ludovico, visita Alex, desculpando-se pelos
efeitos do tratamento, dizendo que só seguia as recomendações de sua
equipe. O governo oferece a Alex um trabalho muito bem remunerado se ele
aceitar apoiar a eleição do partido político conservador, cuja imagem pública
se viu seriamente danificada pela tentativa de suicídio de Alex e o polêmico
tratamento ao qual foi submetido.
Antecipando seu regresso, Alex narra o final do filme:
“Definitivamente, estava curado”, enquanto se vê uma fantasia surreal dele
mesmo transando com uma mulher na neve, rodeado por damas e cavalheiros
vitorianos aplaudindo. Escuta-se ao fundo o último movimento da Nona
Sinfonia ao fundo.
Ficção científica que, ao projetar esse cenário, critica a cena atual de
violência urbana e a hipotética solução através de um Estado totalitário, é
filme impactante, próprio para a reflexão a respeito da contemporaneidade.

Corações & Mentes
Corações e Mentes (1974): Uma investigação sobre a Guerra do Vietnã,
através de imagens da guerra e entrevistas com ex-combatentes americanos e
sobreviventes vietnamitas, analisando assuntos como a duração do conflito, o
militarismo e o racismo entranhado na cultura dos Estados Unidos. O filme
mostra, friamente, a absurda intervenção dos Estados Unidos no Vietnã.
Usando fontes como entrevistas para jornais, filmagens jornalísticas na
própria guerra, e conflitos gerados em outros países, Davis constrói com
detalhes um poderoso retrato dos efeitos desastrosos de uma guerra.
Corações & Mentes é uma experiência emocional chocante com cenas
violentas para a crítica do envio de uma geração de jovens norte-americanos
para morrer na guerra do Vietnam. Foi vencedor do Oscar de Melhor
Documentário em 1974. Tornou-se um dos mais poderosos filmes anti-guerra
de todos os tempos. Crucial para a autocrítica da sociedade norte-americana.

Franco Atirador
O Franco Atirador [The Deer Hunter] (1978): É um drama de guerra
sobre um trio de metalúrgicos russo-americanos e seu serviço de infantaria na
Guerra do Vietnã. O filme foi ligeiramente inspirado no livro Three Comrades
(1937), do veterano da Primeira Guerra Mundial, Erich Maria Remarque, autor
de Im Westen nichts Neues, que narra a história de três veteranos da Primeira
Guerra na República de Weimar. Tal qual no livro, The Deer Hunter explora as
consequências morais e mentais da violência da guerra e o patriotismo
manipulado politicamente através da honra, amizade e família, numa
pequena e unida comunidade do interior.
O filme lida também com assuntos controversos como abuso de drogas,
infidelidade e doenças mentais. Ganhou cinco prêmios Óscar, incluindo melhor
filme e melhor diretor. Começou a ser produzido sob o título de “The Man
Who Came to Play” (“O Homem que Veio para Jogar”), com um roteiro escrito
por Louis Garfinkle e Quinn K. Redeker. O roteiro, sem relação com a Guerra
do Vietnã, era centrado num grupo de homens que viajavam para Las Vegas
para jogar roleta russa. O produtor Barry Spikings, que havia comprado o
script de Garfinkle e Redeker, levou a história ao diretor Michael Cimino, que
adaptou a ideia à história que ele preparava sobre metalúrgicos da Pensilvânia
que saíam para jogar ping pong e beber Coca Cola. Michael Cimino então
trabalhou, durante seis semanas, com Deric Washburn antes de demiti-lo.
Embora Garfinkle e Redeker não tenham participado da escrita de The
Deer Hunter, ambos são creditados como escritores junto com Cimino e
Washburn, uma vez que Cimino aproveitou a idéia da roleta russa de The Man
Who Came to Play no filme. Cimino posteriormente alegou ter escrito o

roteiro sozinho. Os quatro foram nomeados para o Óscar na categoria melhor
roteiro original.
No oeste da Pensilvânia, durante o final da década de 1960, os
metalúrgicos russo-americanos Michael (Robert de Niro), Steven (John Savage)
e Nick (Christopher Walken), acompanhados de seus amigos Stanley (John
Cazale), John (George Dzundza) e Axel (Chuck Aspegren) preparam-se para
dois rituais de passagem: um casamento e o serviço militar.
As primeiras cenas definem as personalidades dos três personagens
principais. Michael é centrado e sério, e exerce uma espécie de liderança
entre os três; Steven é amável, sua mãe o lembra de usar o cachecol; e Nick é
quieto, introspectivo, ama caçar, porque “gosta das árvores, da forma como
elas são diferentes”.
Michael diz a Nick que, se não fosse por ele, ele iria caçar sozinho,
porque os outros rapazes são “idiotas… gosto deles mas são idiotas… sem
você, Nick, eu caçaria sozinho”. Nick pergunta a Michael se ele está assustado
com a ida para o Vietnã. Michael desconversa e diz que o que o preocupa
agora é caçar um cervo usando apenas uma bala. “Uma bala. O cervo precisa
ser abatido com uma única bala. Eu tento dizer isto aos outros, mas eles não
prestam atenção.” Esta frase torna-se recorrente mais tarde no filme.
Antes do trio embarcar, Steven e sua namorada, que está grávida de
outro homem, mas é amada por Steven mesmo assim, casam-se de acordo
com as tradições da Igreja Ortodoxa Russa. Enquanto isso, Michael luta contra
seus sentimentos pela namorada de Nick, a pensativa Linda (Meryl Streep),
que acabara de sair de casa por conta da violência de seu pai. Todos os
rapazes ficam bêbados, dançam e cantam, e perto do final da festa Nick pede
Linda em casamento, e ela aceita. No final da festa, Michael corre nu pela rua
até que Nick o alcança e, falando sobre o Vietnã, pede para que ele “não o
deixe lá” caso algo aconteça.
Na manhã seguinte, os amigos, exceto Steven, saem para caçar cervos.
Durante um período de descanso, após um breve confronto entre Michael e
Stanley, que esquecera suas botas, Michael, irritado, dá um tiro para o ar após
Nick entregar a Stanley seu par de botas extra. Na caçada, Michael caça um
cervo usando apenas uma bala, enquanto os outros estão mais interessados
em brincar e beber. Eles voltam para casa e a cena termina de forma
melancólica e silenciosa na taverna, onde John toca um noturno de Chopin,
ao término do que os homens se entreolham sabendo que suas vidas nunca
mais serão as mesmas após o alistamento do dia seguinte.
O filme salta para uma cena de guerra próxima a um vilarejo. Michael,
que agora é um sargento dos Boinas Verdes, está inconsciente, acorda e vê um

soldado do Vietnã do Norte lançar uma granada num abrigo cheio de civis.
Com raiva, Michael queima o soldado com um lança-chamas e o mata com
vários tiros de fuzil M16. Enquanto isso, um helicóptero UH-1 Iroquois
desembarca várias tropas estadunidenses, e Nick e Steven estão entre eles.
Durante o combate de infantaria, Michael, Steven e Nick se
reencontram por acaso, pouco tempo depois de serem capturados e levados
para um campo de prisioneiros na margem de um rio junto com outros cativos
estadunidenses e vietnamitas. Para se entreterem, os guardas forçam os
prisioneiros a jogar roleta russa e fazem apostas. Os três amigos são forçados
a jogar; Steven aponta a arma por sobre a cabeça, no que ela dispara e ele
apenas fere-se levemente e por isso é punido, indo para uma gaiola debaixo
d’água. Michael e Nick conspiram para matar os guardas e escapam. Michael
resgata Steven da gaiola.
Os três descem o rio boiando. Um helicóptero estadunidense os
resgata, mas apenas Nick consegue subir a bordo. Steven cai de volta no rio e
Michael pula para pegá-lo, uma vez que Steven quebra suas pernas na queda.
Michael o carrega através da floresta para um território amigo. Nick está
psicologicamente abalado e se recupera num hospital militar em Saigon, sem
notícia de seus amigos. À noite ele acaba indo parar no distrito da luz
vermelha, onde encontra Julién Grinda, um francês apreciador de
champanhe, que leva Nick para um local onde homens jogam e apostam
roleta russa, contra a vontade de Nick. Michael está no local, mas eles não se
vêem. Quando Michael avista Nick, ele não consegue chamar sua atenção e
tenta pegá-lo, mas Nick é levado por Grinda.
De volta aos Estados Unidos, Michael retorna para casa mas tenta se
manter discreto, e fica embaraçado com a festa feita por Linda e seus
vizinhos. Michael luta contra seus sentimentos, uma vez que acha que Nick e
Steven estão mortos. Ele se aproxima de Linda, mas apenas porque ambos
lamentam seus amigos mortos. Michael vai caçar com Axel, John e Stanley
novamente e, após encurralar um bonito cervo na mata, dá seu “único tiro”
para cima, propositadamente. Ele então senta numa pedra e grita “OK?”, que
ecoa pelas pedras na margem do rio. Mais tarde ele briga com Stanley por
este carregar consigo um pequeno revólver, tomando-o e girando o tambor
antes de apontar para a cabeça de Stanley e gritar “como se sente agora?”.
Ele conhece os horrores da guerra e não quer mais lembrar deles.
Michael descobre que Steven está no hospital dos veteranos próximo.
Ele teve as duas pernas amputadas e está parcialmente paralisado, e não quer
voltar para casa. Steven revela que alguém de Saigon está mandando dinheiro
para ele, e Michael se dá conta de que é Nick. Michael leva Steven para casa e
viaja para Saigon pouco antes desta ser tomada pelos vietnamitas, em 1975.

Com a relutante ajuda de Julién Grinda, que ficou rico com o “americano” da
roleta russa, ele acha Nick, que não se lembra de seus amigos ou de seu lar na
Pensilvânia. Michael vê marcas de agulhas em seu braço. Nick pensava que ele
(Michael) e Steven estão mortos, uma vez que ele não os viu mais desde o dia
do resgate de helicóptero, quando os dois caíram no rio.
Michael entra no jogo de roleta russa com Nick enquanto tenta
dissuadi-lo a voltar para casa, mas a mente de Nick se foi. No último
momento, após Michael tentar fazê-lo lembrar das caçadas juntos, Nick
finalmente o reconhece e sorri. Nick então diz “uma única bala”, aponta a
arma e dispara contra a cabeça. A bala estava justamente na câmara
engatilhada, e a arma dispara matando Nick, instantaneamente. Horrorizado,
Michael tenta revivê-lo, mas sem sucesso.
De volta aos Estados Unidos, é realizado o funeral de Nick, que foi
trazido para casa por Michael, conforme este o havia prometido na noite do
casamento. O filme termina com todo o elenco reunido, cantando “Deus
Abençoe a América”.

Apocalipse Now
Apocalipse Now (1979): É um filme americano de 1979, do gênero
suspense de guerra, realizado por Francis Ford Coppola, baseado no livro
Heart of Darkness de Joseph Conrad. Nesse livro, o alter-ego de Conrad,
Marlow, curioso das terras inexploradas ou quase inexploradas da África,
resolve empregar-se numa companhia belga de extração de marfim. Uma vez
no Congo, decepciona-se com o tratamento desumano dispensado aos nativos
pelos colonizadores, e com o estado de abandono da colônia. É designado,
então, para acompanhar o grupo que partirá em busca de Kurtz, um homem
cheio de ideais humanitários, dotado de excepcionais qualidades intelectuais
e artísticas, que há meses não manda notícias de si, nem do marfim. Tanto no
filme, quanto no livro, Kurtz parece ser o retrato da falência do
humanitarismo sob interesses ambiciosos e egoístas.
Em plena Guerra do Vietnam, por volta de 1969, um alto comando do
exército americano designa o capitão Willard para matar o coronel Kurtz, que
tinha enlouquecido, chegando a assassinar inocentes no interior da selva do
Camboja. Subindo o rio em barco de patrulha, e escoltado por quatro
soldados, Willard depara-se com situações inacreditáveis e absurdas, geradas
pela guerra, enquanto examina os documentos a respeito do coronel. Ao
chegar ao seu destino, percebe que os nativos adoram Kurtz como a um deus,
e terá de decidir se cumpre ou não a sua missão.

O filme tem duas versões. A segunda, feita em 2001, chama-se
“Apocalypse Now Redux” e tem 210 minutos. Esta versão foi reeditada pelo
próprio Francis Ford Coppola. O filme foi reeditado a partir do material bruto,
recebendo 53 minutos de cenas que haviam ficado de fora. Segundo o diretor,
era necessário retrabalhar o filme sem a pressão dos inúmeros problemas que
envolviam o projeto na época de sua produção. Sem dúvida, o filme ficou
mais claro e vigoroso. Em ambas versões, a trilha sonora com A Cavalgada das
Valquírias de Wagner, Satisfaction do Rolling Stones, The End do The Doors,
entre outras músicas, acompanhando perfeitamente cenas impactantes, torna
o filme uma experiência transcendental.

Hair
Hair (1979): É um filme norte-americano adaptado do musical do
mesmo nome encenado no Broadway e criado por James Rado, Gerome Ragni
e Galt MacDermot. Dirigido por Milos Forman, com John Savage, Treat
Williams e Beverly D’Angelo no elenco, ele conta a história de um jovem do
interior dos Estados Unidos convocado para a Guerra do Vietnã, que chega a
Nova York para apresentar-se ao exército e encontra e se torna amigo de uma
tribo de hippies cabeludos da cidade, adeptos do pacifismo e contra a guerra.
As cenas de dança foram coreografadas por Twyla Tharp e realizadas
pelos dançarinos da Twyla Tharp Dance Foundation. O filme estreou
mundialmente no Festival de Cannes daquele ano e foi indicado para o Globo
de Ouro de Melhor Filme.
Em 2004, “Aquarius“, uma das icônicas canções do musical
transportadas para a tela, foi considerada a 33ª melhor canção do cinema
americano na lista 100 America’s Greatest Music in the Movie do American
Film Institute.
De passagem por Nova Iorque, um dia antes de se apresentar para a ir a
Guerra do Vietnã, um rapaz do interior que chega a Nova York conhece um
grupo de hippies, com os quais passa a conviver. Com eles, aprende a ver o
outro lado de uma guerra, e se apaixona por uma jovem de família rica.
Sheila, a jovem milionária nova-iorquina por quem Claude se enamora e
mais a tribo de hippies contrários à Guerra do Vietnã e adeptos do pacifismo,
sexo livre e das drogas, tenta de várias maneiras convencê-lo a não ir para a
guerra e queimar seu cartão de alistamento, como feito por eles.
O filme difere em vários pontos do consagrado musical em que se
baseou, o maior deles ao final, quando ‘Berger’, o líder do grupo de hippies, e

não ‘Claude’, o pacato jovem do interior convocado para o Vietnã, acaba indo
para a guerra no lugar do amigo e morrendo nela.
Filmado em grande parte no Central Park e no Washington Square Park,
em Nova York, o filme difere em muitos pontos do musical original, a começar
pela eliminação de diversas músicas constantes na peça. Personagens também
tiveram seus perfis mudados. Nele, Claude é um inocente recruta de
Oklahoma que chega a Nova York para integrar-se ao exército, convocado para
o Vietnã, e Sheila, nos palcos também uma hippie da Tribo, é uma socialite
nova-iorquina que lhe chama a atenção. Na que talvez seja a maior liberdade
com a história original, um engano acaba mandando Berger, ao invés de
Claude, ao Vietnã, onde ele morre na guerra.
James Rado e Gerome Ragni, autores do musical, ficaram insatisfeitos
com o resultado, achando que Forman retratou os hippies como “algum tipo
de aberração” sem qualquer ligação com o movimento pacifista, falhando em
transportar para a tela a essência original da obra. Eles declararam que
qualquer semelhança entre o filme e o musical se limita a algumas canções, o
título em comum e o nome dos personagens. Na opinião dos autores, a
verdadeira versão cinematográfica de Hair ainda não foi feita.

Reds
Reds (1981): É um drama biográfico, dirigido por Warren Beatty, e
baseado na vida de John Reed, um jornalista e escritor socialista norteamericano que retratou a Revolução Russa em seu livro Dez Dias que Abalaram
o Mundo.
O filme retrata a vida do jornalista norte-americano John Reed, desde
a época em que era repórter do periódico socialista The Masses, no início do
século XX, até a fundação do Partido Comunista dos Estados Unidos. Sua vida
conjugal com Louise Bryant, também merece destaque especial na primeira
parte do filme.
O filme prossegue, mostrando a participação de John na Revolução
Russa em 1917, seus contatos com importantes lideranças e as divergências
internas que já aparecem no movimento comunista da União Soviética. Dessa
participação John realizou a mais famosa cobertura jornalística da revolução,
imortalizada no livro Os dez dias que abalaram o mundo, um clássico sobre a
história da Revolução Bolchevique, altamente elogiado por Lenin.
Durante a existência da União Soviética, John sempre foi tratado como
uma espécie de herói na visão internacionalista do socialismo. Morreu em
Moscou vítima de tifo com 44 anos. Trata-se do único estrangeiro, que

morrendo na União Soviética, teve seu corpo enterrado com grandes honras
nas muralhas do Kremlim, ao lado do mausoléu de Lenin.
Ao mostrar as brigas internas entre tendências políticas, típicas de
partidos políticos de esquerda, inclusive no diminuto Partido Comunista dos
Estados Unidos, revela que a única unanimidade é a emoção despertada pela
canção A Internacional. É a grande cena do filme, surpreendente
superprodução sobre a esquerda norte-americana realizada por grande
estúdio de Hollywood.

Retratos da Vida
Retratos da Vida (1981): Um dos filmes mais famosos do francês Claude
Lelouch (Um Homem, Uma Mulher). Com dança, música e guerra, ele fez um
grande painel que começa em 1936 – ano de Governo Popular na França e
Republicano na Espanha – e vai até os anos 80 – início do individualismo típico
da era neoliberal. Lelouch mostra os caminhos cruzados de quatro famílias e
em quatro cantos do mundo: Moscou, Paris, Berlim e Nova York.
De alguma forma, as quatro famílias têm os seus caminhos ligados à
Segunda Guerra. Enquanto o mundo batalhava entre si durante a Segunda
Guerra Mundial, quatro famílias de distintos países – Estados Unidos, França,
Alemanha e Rússia – se cruzam em circunstâncias históricas e se unem através
da dança e do drama.
Tornou-se cena antológica a dança com o Bolero de Ravel, com uma
coreografia marcante de Jorge Donn em pleno Trocadero parisiense. A música
tornou-se um hit, na época do lançamento do filme, sendo quase impossível
ouvi-la sem associá-la ao filme.
Composto de um elenco de extraordinários atores – James Caan, Robert
Houssein, Geraldine Chaplin, Nicole Garcia, Fanny Ardant – sob a direção do
renomado diretor Claude Lelouch, destacado pela criação de diversas obras
primas do cinema de arte, “Retratos da Vida” é, sem dúvida, um dos filmes
mais marcantes referente a esses 50 anos do Século XX.

Mephisto
Mephisto (1981): É a adaptação cinematográfica do romance homônimo
de Klaus Mann, dirigida por István Szabó e estrelada por Klaus Maria
Brandauer (extraordinário ator), como Hendrik Höfgen. O filme foi uma coprodução entre companhias da Alemanha Ocidental, Hungria e Áustria. O
filme adapta a história de Mefistófeles e Fausto ao contar a história de

Hendrik Höfgen, que abandona sua consciência e continua a atuar e a se
aproximar do Partido Nazista, mantendo assim seu emprego e ascendendo
socialmente. O filme e o livro de Mann de 1936 refletem a carreira do
cunhado de Mann, Gustaf Gründgens, que é por muitos considerado como
simpatizante do Partido Nazista e que abandonou seus princípios políticos em
prol de benefícios profissionais e materiais.

O Baile
O Baile (1983): Le bal é uma adaptação que o Théatre du Campagnol
tinha montado em Paris. Com cerca de vinte e cinco atores, conseguiu compor
cento e quarenta personagens. À ideia do espetáculo original, Ettore Scola foi
acrescentando referências cinéfilas, em quadros que passam pelo realismo
poético francês, pelo filme musical norte-americano e pelo neorealismo
italiano.
A história é filmada em um único cenário – o salão de dança – o que
poderia fazer com que se caísse na armadilha da teatralidade rebuscada. No
entanto, a ausência de diálogos, os grandes planos das fisionomias e
expressões dos atores, a ligação dos planos e o tratamento da trilha sonora,
conferem ao filme um caráter cinematográfico em que o teatro é unicamente
o ponto de partida.
O filme permite ainda ao espectador identificar as sucessivas
caricaturas que lhe vão sendo apresentadas: as personagens do tímido, do
abusador, do autoconvencido, do intriguista, do bajulador, dos marginais, do
símbolo de autoridade, do poder assumido e da repressão. O mesmo se dá
com as diferentes personagens femininas. Todas elas se vão identificando com
os facos e os contextos de cada uma das épocas retratadas.
Além de toda a emoção transmitida pelo filme, realça-se o toque de
humor através de uma sequência de gags inesperados. Contudo, são também
marcantes as alusões políticas, como acontece com a ocupação nazista e com
o Maio de 1968.

The Wall do Pink Floyd
The Wall do Pink Floyd (1982): Pink Floyd – The Wall é um filme em
live-action / animação musical produzido pelo diretor britânico Alan Parker,
baseado no álbum The Wall, da banda Pink Floyd. O roteiro foi escrito pelo
vocalista e baixista da banda, Roger Waters, e possui poucos diálogos, sendo
mais metafórico, movido pelas músicas de fundo, e sequências de animação,
dirigidas pelo cartunista político Gerald Scarfe. Apesar de Waters ter sido

cogitado para o papel do protagonista do filme, o músico e ator Bob Geldof,
da banda punk The Boomtown Rats, estrela como o roqueiro frustrado Pink.
O filme é encarado por muitos como um mega videoclipe, já que
apenas duas das músicas que existem no disco não foram para o filme: “Hey
You“, que mais tarde apareceu como material extra no DVD do filme, e “The
Show Must Go On“. Mas outros críticos o encaram como um musical, o que não
pode ser bem verdade já que apenas duas músicas são realmente cantadas:
“Stop” e “In The Flesh“, enquanto as outras são apenas versões de estúdio das
músicas do álbum.
Pink é um roqueiro superstar, mas o espectador, de início, não conhece
as causas para seu comportamento depressivo. Começa o filme em um quarto
de hotel, que acabou de devastar, ao som de Vera Lynn cantando “The Little
Boy that Santa Claus Forgot“. Revela-se, na cena seguinte, que o pai de Pink
morreu na Segunda Guerra Mundial (“When the Tigers Broke Free“, Parte 1) –
referência a Eric Fletcher Waters, o pai de Roger Waters, que morreu na
Itália, durante a Batalha de Anzio em 1944.
Pink, enfastiado com sua relação com os fãs e as groupies, começa a se
ver como um ditador, em cenas de tumulto público e da Segunda Guerra, sob
o som de “In The Flesh?”.
Segue a infância de Pink nos anos 50, (“The Thin Ice”) com ele
questionando a ausência de seu pai (“Another Brick In The Wall (Part I)“) até
verificar que ele morreu porque foi convocado para a guerra (“When the
Tigers Broke Free”, Parte 2) (“Goodbye Blue Sky”).
Na escola, é humilhado por compor poemas (“The Happiest Days Of Our
Lives“) – as letras de “Money“, de The Dark Side of the Moon – e começa a
pensar em se rebelar (“Another Brick In The Wall (Part II)”). Também sofre
com sua mãe superprotetora (“Mother”).
Pink cresce, se torna um astro de rock e, não suportando a pressão do
system star, cai em depressão. Passa então a negligenciar em seu
relacionamento com a linda esposa. Ela se envolve com outro homem, um
palestrante. Acontece, então, a cena que eu, recém separado da minha
primeira esposa, chorei copiosamente: o telefone toca diversas vezes e a
esposa com o amante não o atende.
Pink adota, inicialmente, um dos mecanismos de defesa psicológica
típicos: compra bens materiais (“Empty Spaces“). Depois, leva uma groupie
para seu quarto (“Young Lust“). Ao verificar a artificialidade daquelas
substituições Pink surtar e destruir seu quarto. (“One Of My Turns“)

Pink começa a enlouquecer (“Don’t Leave Me Now”)(“Another Brick In
The Wall (Part III)”)(“Goodbye Cruel World”), raspando todos os pelos do
corpo (“Is There Anybody Out There?”) – referência a Syd Barrett, ex-membro
da banda que apareceu nas gravações de Wish You Were Here sem
sobrancelhas e pelos. Após tentar se reconectar a seu passado (“Nobody
Home”) começa a se ver como um ditador Neonazista ao assistir The Dam
Busters (“Vera”) (“Bring the Boys Back Home”).
O empresário de Pink, junto com o gerente do hotel e alguns
paramédicos, descobrem Pink e injetam drogas nele para que este possa se
apresentar em show agendado (“Comfortably Numb“) As drogas levam Pink a
alucinar. É arrastado para a sua limousine, gritando, vendo o seu corpo a
mudar de forma, imaginando ser o ditador neonazista e o seu show, uma
manifestação. (“In The Flesh”).
Pink manipula a platéia e usa o seu poder para que o sigam em frente e
“limpe o mundo dos males das sociedades”. E os seus seguidores atacam
minorias étnicas e estupram a namorada branca de um negro. (“Run Like
Hell”) Pink faz uma apresentação cantando enquanto martelos em passo de
ganso andam sobre Londres. (“Waiting for the Worms”)
Então, Pink tem um colapso (“Stop“) e vai para um banheiro onde
recita poemas (que mais tarde se tornaram as canções “Your Possible Pasts”
de The Final Cut e “5:11 AM (The Moment Of Clarity)” do álbum de Roger
Waters The Pros and Cons of Hitch Hiking).
Pink declara-se cansado de viver assim e pede para voltar a ser quem
era antes. Segue-se então um julgamento na sua mente, onde ele encara seu
passado. Pink é uma pequena boneca que mal se move, o juiz é um par
gigantesco de nádegas, o advogado é uma figura alta e ameaçadora. Mãe,
esposa e professor (este último, uma marionete) depõem contra ele, e a
sentença do juiz é que cesse seu isolamento do mundo externo. (“The Trial“)
O muro metafórico, que o cerca, se destrói, e crianças caminham na
rua entre seus destroços. (“Outside the Wall”) O filme trata da construção de
um “muro” imaginário como mecanismo de defesa contra o mundo real.
Questiona se qualquer pessoa consegue superar os obstáculos reais e
psicológicos da sua vida.

Amadeus
Amadeus (1984): É um filme norte-americano do gênero drama
biográfico, dirigido por Milos Forman e com roteiro de Peter Shaffer. O roteiro
é baseado na peça homônima do próprio Shaffer, livremente inspirado nas

vidas dos compositores Wolfgang Amadeus Mozart e Antonio Salieri, que
viveram em Viena, na Áustria, durante a segunda metade do século XVIII.
O filme foi indicado para 53 prêmios, e recebeu 40, incluindo oito
Oscars (entre eles o de melhor filme), quatro prêmios BAFTA, quatro Globos
de Ouro e um prêmio DGA. Em 1998, Amadeus foi classificado como o 53º
melhor filme dos Estados Unidos pelo American Film Institute, em sua lista
AFI’s 100 Years… 100 Movies.
O filme se inicia em 1823, quando Salieri, já velho, tenta cometer
suicídio, cortando sua garganta enquanto grita por perdão, por ter matado
Mozart, há muito já falecido. Após ser internado em hospício, é visitado por
um jovem padre, que procura obter a sua confissão. Salieri está amargo e
pouco interessado; porém, fica à vontade com o padre, e inicia uma longa
“confissão” sobre seu relacionamento com Mozart. As cenas deste diálogo
voltam, ao longo do filme, como se a trama estivesse sendo narrada por
Salieri para o padre, durante toda uma noite, até o início da manhã seguinte.
Salieri relembra sua juventude, em particular sua devoção a Deus e seu
amor pela música, e como ele prometeu a Deus permanecer celibatário, como
forma de sacrifício, se pudesse devotar, de alguma maneira, sua vida à
música. Descreve como os planos de seu pai para ele envolviam os negócios,
porém sugere que a sua morte repentina, engasgado durante uma refeição,
teria sido “um milagre” que permitiu que Salieri fosse atrás de uma carreira
musical. Sua narrativa vai então para o início de sua vida adulta, quando se
junta à elite cultural da Viena do século XVIII (“cidade dos músicos”). Salieri
começa sua carreira como um homem devoto e temente a Deus, que acredita
que seu sucesso e talento como compositor são recompensas divinas por sua
fé, e está satisfeito como compositor da corte para o imperador do Sacro
Império Romano-Germânico José II.
Mozart chega em Viena com o seu mecenas, o conde Hieronymus von
Colloredo, arcebispo de Salzburgo. Enquanto Salieri observa Mozart
secretamente, no palácio do arcebispo, sem ser apresentado a ele, percebe-o
como uma pessoa irreverente e lasciva, ao mesmo tempo em que reconhece o
imenso talento de suas obras.
Em 1781, quando Mozart é apresentado ao imperador, Salieri presenteia
ao jovem compositor uma “Marcha de Boas-Vindas“, que ele havia tido certo
trabalho para terminar. Nesta reunião, Mozart mostra pela primeira vez sua
tradicional risada infantil, que é ouvida pelo resto do filme. Após ter ouvido a
marcha apenas uma vez, Mozart espontaneamente “improvisa” com a peça,
sem fazer muito esforço, e transforma a “brincadeira” de Salieri na melodia
da ária “Non più andrai“, de sua ópera As Bodas de Fígaro.

Salieri fica abalado com a ideia de que Deus estaria falando através do
infantil e petulante Mozart, cuja música ele via como milagrosa.
Gradualmente, sua fé é abalada. Ele imagina Deus, através da genialidade de
Mozart, rindo cruelmente de sua mediocridade musical. Os esforços de Salieri
com Deus são intercalados com as cenas que mostram os episódios de Mozart
em sua vida em Viena; o orgulho da recepção inicial de sua música; a ira e a
incredulidade diante do seu tratamento subsequente pelos italianos na corte
do imperador; a felicidade com sua esposa, Constanze, e seu filho, Wolfgang;
e o luto pela morte de seu pai, Leopold. Mozart começa a ficar cada vez mais
desesperado, à medida que os gastos da família aumentam e as ofertas de
trabalho diminuem. Quando Salieri se inteira da situação financeira de
Mozart, finalmente enxerga uma chance de se vingar, usando o “Preferido de
Deus” como seu instrumento.
Salieri engendra então uma trama complexa, para conquistar a vitória
derradeira sobre Mozart e sobre Deus. Vestido com uma máscara e uma capa
semelhante à que ele vira Leopold vestindo, ele contrata Mozart para lhe
compor uma missa de réquiem, com um pagamento adiantado e a promessa
de uma quantidade enorme de dinheiro ao término da composição. Mozart
aceita e começa a compor sua última obra, o Missa de Réquiem em ré menor,
sem desconfiar da identidade de seu mecenas misterioso e de seu plano:
matar o jovem compositor assim que a obra estivesse completa, para assumir
a sua autoria. Ao entrar em detalhes a respeito de como ele poderia cometer
esse assassinato, Salieri descreve, arrebatado, a admiração de seus colegas e
da corte, quando aplaudiram o seu suposto réquiem. Apenas ele próprio e
Deus saberiam a verdade: Mozart teria composto um réquiem para si próprio.
Deus só podia assistir, enquanto Salieri, finalmente, recebia a fama e o
renome que ele acreditava merecer.
A situação financeira de penúria de Mozart continuava, e as exigências
impostas sobre ele pela composição simultânea do Réquiem e da Flauta
Mágica o levam à completa exaustão. Após diversas brigas, Constanze o
abandona, levando o filho com ela. Sua saúde, já fragilizada, piora, e ele
desmaia durante a performance de estreia da Flauta Mágica.
Salieri leva um Mozart extremamente doente para a sua casa, e o ilude
para que continue a compor o Réquiem, deitado naquele que seria seu leito
de morte. Mozart dita a obra para que Salieri a transcreva à partitura, o que,
de fato, teria acontecido, embora não com Salieri e sim com dois de seus
pupilos, Joseph Eybler e Franz Xaver Süssmayr, por toda a madrugada.
Constanze, arrependida de sua fuga, retorna pela manhã, e ordena a Salieri
que vá embora, arrancando os manuscritos das mãos deste e guardando-os.
Quando ela vai acordar Mozart, ele já está morto. O Réquiem está

incompleto, mas Salieri só pode assistir enquanto o corpo de Mozart é levado
para fora de Viena, onde é enterrado em uma vala comum.
O filme termina quando Salieri termina de narrar sua história ao jovem
padre, visivelmente abalado. Ele conclui afirmando que Deus preferiu matar
Mozart a permitir que ele, Salieri, partilhasse de uma parcela ínfima de sua
glória, e que ele está destinado a ser o “padroeiro da mediocridade”. Salieri
então “absolve” o padre de sua própria mediocridade, e passa a “absolver” os
outros pacientes do hospício, na medida em que é levado embora em sua
cadeira de rodas. O filme se encerra, e antes dos créditos ainda se ouve a
cômica risada de Mozart.
Foi o último filme assistido junto com meu pai. Na infância, ele levava
a mim e meus irmãos em sessões Tom & Jerry, domingo às 10:30, no Cinema
Tupi em Beagá.

Cotton Club
Cotton Club [The Cotton Club] (1984): Que trilogia de “O Poderoso
Chefão” que nada! O filme de gangster que mais me impressionou é dirigido
pelo mesmo diretor, Francis Ford Coppola, mas é meio musical, meio de
gângster. A estética da arte e da violências se alternam e entrecruzam, ao
longo de 127 minutos. Entremeia números musicais e cenas de violência
explícita, sapateado e tiroteios, dança e disputa entre gangues étnicas do
crime organizado.
Coppola, autor de obras-primas, de tremendos sucessos de público e de
fracassos na bilheteria, às vezes milionário, às vezes falido, destaca a maior
cultura popular norte-americana: o jazz. A partir deste filme, passei a adorar
o jazz tradicional, gravado entre os anos 20 e 30s, especialmente, Duke
Ellington. Ele é uma das celebridades representadas no filme, conjuntamente
com Cab Calloway, Charles Chaplin e outras artistas de Hollywood, Charles
“Lucky” Luciano e outros gangsters, que frequentavam The Cotton Club em
Nova York entre os anos 1927 e 1931.
Impressionante é a sequência de filmes cult para qualquer cinéfilo –
aliás, incorporo-os também como Os Filmes de Minha Vida – dirigidos por
Coppola já antes do The Cotton Club. Tinham vindo O Poderoso Chefão,
partes 1 (1972) e 2 (1974) – o 3 é de 1990 -, reconhecidos e venerados como
dois dos melhores filmes americanos de todos os tempos, Apocalypse Now
(1979), e Do Fundo do Coração [One From the Heart] (1982), com trilha
musical extraordinária de Tom Waits. Depois de Coppola quebrar sua
produtora, o Zoetrope, principalmente por causa do alongamento da filmagem
(e dos custos) de Apocalypse Now (premonição do nome), dirigiu mais dois

filmes marcantes sobre a juventude, Vidas Sem Rumo [The Outsiders] (1983) e
O Selvagem da Motocicleta [Rumble Fish] (1984), em que abriu caminho para
a fama para Matt Dillon, Rob Lowe, Mickey Rourke, e seu sobrinho Nicolas
Cage – veio este The Cotton Club (1984).
A estória é roteiro adaptado (baseado em romance de Jim Haskins) pelo
próprio Coppola, mais o romancista Mario Puzzo, autor do livro O Poderoso
Chefão, e o escritor William Kennedy, que já havia ganhado um Prêmio
Pulitzer. Ele foi chamado para dar um jeito no roteiro no meio das filmagens.
Consta que ele teria escrito vinte diferentes versões. Acaba assinando o
roteiro final ao lado do diretor.
A ação começa em 1927, antes do crash da Bolsa de Nova York, e
avança até 1931, com os Estados Unidos na Grande Depressão. Todo o filme se
passa no Harlem, o bairro dos negros de Nova York. Há poucas cenas de rua,
de exteriores; praticamente, todo o filme se passa em interiores, tendo sido
filmado em estúdios. A trama mistura personagens reais com outros fictícios,
baseados em personalidades que existiram de fato – gente que frequentava o
famoso The Cotton Club. Era um night club em que se apresentavam diversos
artistas negros, instrumentistas, cantores, cantoras, bailarinas, sapateadores,
para uma audiência só de brancos, pois a entrada de espectadores negros era
proibida. Entre os frequentadores, havia gângsteres de várias origens e
matizes étnicas: judeus, italianos, irlandeses.
O protagonista da história é um músico de jazz, Dixie Dwyer, pianista e
cornetista – o papel de Richard Gere, ainda bem jovem, com cabelo escuro e
um bigodinho que se usava no final dos anos 20. Bem no início do filme, em
outra boate onde se apresentavam jazzistas negros – e ele era aceito –, Dixie
acaba salvando a vida de Dutch Schultz (James Remar), um gângster judeu. É
tanto uma grande oportunidade quanto uma enrascada: como forma de
agradecimento, Dutch fará Dixie trabalhar para ele, assim como faz trabalhar
para ele uma bela jovem cantora, Vera, interpretada por Diane Lane, então
com apenas 19 anos.
Nunca mais Dixie conseguirá se livrar da companhia de gângsteres,
inclusive da dupla de donos (impagáveis, um imenso e outro baixinho) do The
Cotton Club que alavancarão sua carreira em Hollywood – outra referência a
Frank Sinatra, já citado em O Poderoso Chefão? Os espectadores do filme e
dos fantásticos shows do The Cotton Club acompanharão vários confrontos em
que muitas pessoas são mortas, ao mesmo tempo que, no palco do Cotton
Club se apresentam diversos artistas, como o mestre do sapateado Sandman
Williams (Gregory Hines) e o cantor Cab Calloway. Na plateia do night club
aparecerão personalidades como Charlie Chaplin e James Cagney. Dixie vai
parar em Hollywood, a mando de outro gângster, Owney Madden (interpretado

pelo sempre excelente Bob Hoskins) – e permanecerá sempre interessado em
Vera, que por sua vez se interessa em usar o dinheiro de Dutch para criar seu
próprio night club.
Coppola constrói números musicais com o mesmo talento com que
mostra as cenas de violência. Ele mantém a estilização de algumas das
sequências de O Poderoso Chefão 1 e 2. Em uma sequência antológica, a
montagem alterna uma apresentação de Sandman sapateando no palco a
capella com uma carnificina. Faz uma espetacular junção da música e da
violência, para, em seguida, em outro espetáculo de montagem, transformar
toda a sua história e seus personagens em show teatral (“teatro de revista”)
para o encerramento.
É um espetáculo deslumbrante. Acontecem tantas coisas, que não
podemos tirar os olhos do filme, mesmo que as imagens em stacatto
fragmentem os números musicais e os shows das dançarinas. Da maneira como
Coppola dirige o elenco, as pessoas existem para refletir a luz da excelente
fotografia, com sombras, reflexos de neon, cores primárias, cores
complementares, cores quentes, cores frias, claro-escuro.
Enfim, tem estilo de sobra e uma trilha sonora cheia de música de Duke
Ellington. Visualmente brilhante, apresenta boas cenas espalhadas por todo o
filme. The Cotton Club de Francis Ford Coppola é, simplesmente, um filme
maravilhoso em que cada tomada foi premeditada em termos de arte visual e
musical. Possui algumas sequências absolutamente geniais. São inesquecíveis.
Tão forte é sua trilha musical que logo cuidei de a adquirir gravada em
disco de vinil. Vale a pena recuperar a lista de músicas abaixo em playlist do
iTunes-iPod, pois nunca a vi lançada em CD. Aliás, apenas no MIS-SP que
consegui comprar o DVD, depois de anos o procurando. Eu tinha em arquivo
rmvb.
1.

“The Mooche” Música de Duke Ellington e Irving Mills Trumpet Solo:
Dave Brown Clarinet e Alto Sax Solos: Bob Wilber Temple Blocks e Gong:
Chuck Riggs

2.

“Cotton Club Stomp 2”, Words by Mitchell Parrish e Irving Mills, Música
de Duke Ellington Baritone Sax Solo: Joe Temperley Trumpet Solo: Dave
Brown

3.

“Drop Me Off In Harlem”, Words by Nick Kenny
Música de Duke
Ellington Piano Solo: Mark Shane Trombone Solo: Britt Woodman 1st e
3rd Trumpet Solos: Eandy Sandke 2nd Trumpet Solo: Dave Brown 4th
Trumpet Solo: Lew Soloff Clarinet Solo: Bob Wilber

4.

“Creole Love Call”, Words e Música de Duke Ellington Vocals: Priscilla
Baskerville Trumpet Solo: Lew Soloff Clarinet Solo: Bob Wilber

5.

“Ring Dem Bells” Música de Duke Ellington e Irving Mills Chimes: Gordon
Gottlieb Clarinet e Alto Sax: Bob Wilber Baritone Sax Solo: Joe
Temperley Trumpet Solo: Lew Soloff Trombone Solo: Joel Helleny
Vocals-Dave Brown

6.

“East St.Louis Toodle-O” Música de Duke Ellington e Bub Mulley Trumpet
Solos: Lew Soloff Trombone Solo: Joel Helleny Clarinet Solo: Lawrence
Feldman

7.

“Truckin’” Words by Ted Koehler Música de Rube Bloom Trumpet Solo:
Lew Soloff Tenor Sax Alto: Lawrence Feldman Clarinet Solo e Alto Sax
Break: Bob Wilber

8.

“Ill Wind” Quotation from Stormy Weather (1933) Words by Ted Koehler
Música de Harold Arlen Vocals by Lonette McKee Trumpet Solo by Lew
Soloff

9.

“Cotton Club Stomp 1” Words by John Hodge e Harry Carney Música de
Duke Ellington Baritone Sax Solo: Joe Temperley Trumpet Solo: Dave
Brown Alto Sax e Clarinet Solo: Bob Wilber

10.

“Mood Indigo” Words e Música de Duke Ellington / Irving Mills e Albany
Bigard Piano Solos: Mark Shane Trumpet Solo: Dave Brown Clarinet Solo:
Bob Wilber

11.

“Minnie The Moocher” Words e Música de Cab Calloway e Irving Mills
Vocals: Larry Marshall Chorus: The Boys in The Band Trumpet Solos: Lew
Soloff

12.

“Copper Colored Gal” Words by Benny Davis Música de J. Fred Coots
Vocals: Gregory Hines

13.

“Dixie Kidnaps Vera/The Depression Hits/Best Beats Sandman”
Composta por John Barry

14.

“Daybreak Express Medley” includes selections from: “Wall Street Wail”
e “Slippery Horn”

15.

“High Life” Música de Duke Ellington Drums: Brian Brake Clarinet e Alto
Sax Solos: Bob Wilber Trumpet Solos: Lew Soloff Chimes: Danny
Druckman

16.

“Am I Blue?” (uncredited) Words & Música de Harry Akst / Grant Clarke

Os Filmes de Minha Vida – Fase Crise da Meia-Idade em Campinas
(1986-2002)
Platoon
Platoon (1986): é um filme norte-americano de 1986, do gênero drama
de guerra, escrito e dirigido por Oliver Stone. É considerado por vários críticos
de cinema como o melhor filme de guerra já feito, tendo vencido prémios por
todo o mundo. Praticamente, quase todos os filmes de guerra que lhe
sucederam tiveram-no como referência. O roteiro é baseado na experiência
pessoal de Oliver Stone na guerra do Vietnã, e num roteiro que ele finalizou
por volta de 1976. O orçamento de Platoon foi de 6 milhões de dólares, sendo
que arrecadou a quantia de 138 milhões de dólares apenas nas bilheterias
estadunidenses.

Nascido Para Matar
Nascido para Matar [Full Metal Jacket] (1987): é um filme norteamericano de 1987, do gênero drama de guerra, dirigido por Stanley Kubrick.
O roteiro é baseado em romance de Gustav Hasford, The Short Timers. É
considerado um dos grandes filmes sobre a guerra do Vietnã, junto com
Platoon e Apocalypse Now, e um dos melhores filmes do cinema da década de
1980, na mesma linha anti-bélica de outros fabulosos filmes de Kubrick.
Foi o penúltimo filme de Stanley Kubrick, e denota uma das marcas
mais características desse diretor – o tema da desumanização. Aqui, ela é
vista nos fuzileiros navais estadunidenses, que enlouquecem no rígido
treinamento físico que recebem e também no campo de batalha.
O título original – Full Metal Jacket – é inspirado num tipo de munição
militar, em que o projétil de chumbo é “encamisado” por uma liga metálica
mais resistente.
O filme basicamente pode ser dividido em duas partes bastante
diferentes, ambas narradas desde o ponto de vista do soldado-recruta
“Joker”, chamado assim pelos companheiros pelo estilo sarcástico de humor –
seu nome jamais é confirmado durante o filme. Contudo, próximos aos 21
minutos do filme, quando o recruta Joker está ensinando o recruta Pyle
(Lawrence) a transpor um obstáculo, subindo de um lado e descendo do outro,
está escrito nas costas de suas camisetas: do recruta “Pyle”, Lawrence, e do
recruta “Engraçado seu nome Davis.

A primeira metade mostra o ingresso de jovens americanos na Academia
dos Fuzileiros Navais, em preparação para serem enviados à guerra do
Vietnam. Lá, eles passam para a tutela do sargento Hartmann, um militar
linha-dura que exige que seus comandados estejam no seu primor físico e que
carrega um forte orgulho de ser um fuzileiro. Entretanto, um dos novatos,
Leonard Lawrence (batizado pelo Sargento Hartman como Recruta Pyle),
claramente não está apto para o serviço militar, devido ao seu elevado peso e
ao seu comportamento desajeitado. Lawrence comete erros, constantemente,
nos treinos, a ponto de enervar seu instrutor e seus companheiros. Certa
noite, estes decidem vingar-se e golpeiam fortemente o soldado para que este
se dedique mais aos exercícios. A partir daí, Lawrence passa de um soldado
medíocre a uma verdadeira máquina de guerra, ao mesmo tempo em que
desenvolve uma personalidade psicopata, a ser exteriorizada no final desta
primeira parte em cena memorável ocorrida na latrina do quartel, onde Pyle
executa o Sargento Hartman com seu fuzil, e depois comete suicídio, em
frente ao perplexo recruta Joker.
Na segunda parte do filme, o soldado Joker já está no Vietnam,
trabalhando para o jornal do exército americano (Stars and Stripes). Ele tenta
trabalhar com os artigos jornalísticos de um modo a retratar a realidade como
ela se apresenta para seus leitores. Entretanto, durante a ofensiva Norte
Vietnamita do Tet, Joker tem a oportunidade de estar em um combate, ao
reencontrar seu antigo amigo, o soldado Cowboy. Ele junta-se a um
destacamento que se envolve diretamente nos combates na cidade de Hue.
Durante esta parte do filme, são vistos algumas opiniões dos soldados sobre o
envolvimento dos Estados Unidos na guerra, bem como o tratamento que os
militares davam aos nativos.
O filme foi muito elogiado e é costumeiramente enunciado como um
dos melhores trabalhos do diretor Stanley Kubrick, mas não está isento de
críticas. Muitos acreditam que ele perdeu um pouco do seu impacto graças ao
lançamento de Platoon, filme de temática similar, apenas um ano antes.
Outros pensam que o filme em si é desequilibrado, alternando grandes
momentos com cenas pouco inspiradas.
À época de seu lançamento, chamou muita atenção o duríssimo
treinamento exigido dos fuzileiros navais, sob constante humilhação verbal
vinda de seus superiores. O ator que interpretou o violento sargento
Hartmann, R. Lee Ermey, fora um fuzileiro na vida real e se inspirou em seus
tempos como militar para criar o personagem. Outro fator de importância é o
uso do humor negro, particularmente com os frequentes deslizes do soldado
Lawrence, a verborragia do sargento Hartmann e com os comentários
politicamente incorretos do soldado Animal Mother quando em ação no
Vietnã.

O último fator que despertou interesse foi o simbólico uso das duas
últimas canções ouvidas no filme, de motivações completamente distintas. O
filme termina com os fuzileiros cantando uma animada música sobre Mickey
Mouse, mas logo em seguida, durante os créditos finais, é possível ouvir a
sombria “Paint It Black“, dos The Rolling Stones.

De Volta para o Futuro
De Volta para o Futuro [Back to the Future] (1985): É um filme norteamericano dirigido por Robert Zemeckis, escrito por Zemeckis e Bob Gale,
produzido por Neil Canton e Gale, e estrelado por Michael J. Fox. O filme
conta a história de Marty McFly, um adolescente que acidentalmente volta no
tempo de 1985 para 1955. Ele conhece seus futuros pais no colégio e sua
futura mãe fica romanticamente interessada por ele. Marty deve consertar o
dano na história, fazendo com que seus pais se apaixonem, inclusive para que
ele possa nascer e, com a ajuda do Dr. Emmett Brown, encontrar um modo de
voltar para 1985.
Zemeckis e Gale escreveram o roteiro depois de Gale ter se perguntado
se ele teria ficado amigo de seu pai se tivessem estudado juntos no colégio.
Vários estúdios recusaram o roteiro até o sucesso financeiro de Romancing the
Stone, filme dirigido por Zemeckis, com o projeto sendo pego pela Universal
Pictures e por Steven Spielberg como produtor executivo.
Quando lançado, Back to the Future se tornou o filme de maior sucesso
do ano, arrecadando mais de US$ 380 milhões em bilheteria e recebendo
aclamação pela crítica. Ele venceu o Hugo Award de Melhor Apresentação
Dramática e o Saturn Award de Melhor Filme de Ficção Científica, como
também indicações ao Oscar, ao Golden Globe e outros. Em 2007, a Biblioteca
do Congresso americano selecionou o filme para preservação no National Film
Registry, e em junho de 2008 a American Film Institute o reconheceu como o
10º melhor filme de ficção científica americano. O filme marcou o início de
uma franquia, com as sequências Back to the Future Part II e Back to the
Future Part III sendo lançadas em 1989 e 1990, como também uma série de
desenhos, um brinquedo de parque de diversões e vários jogos eletrônicos.
O filme se desenvolve da seguinte maneira. Marty McFly é um
adolescente vivendo com uma família sem vida e sem ambição na cidade de
Hill Valley, Califórnia. Seu pai, George McFly, é constantemente intimidado
por seu supervisor de trabalho, Biff Tannen, e sua mãe infeliz, Lorraine Baines
McFly, está acima do peso e tem um problema com bebida. Os irmãos de
Marty, Dave e Linda McFly, também vivem com ele, sendo que ambos são, em
termos de comportamentos, idênticos à seus pais. Almejando alcançar seu

sonho de tornar-se um astro de rock, Marty e sua banda fazem um teste para
tocarem em uma festa da escola, no qual acabam sendo rejeitados. Apesar do
revés, a namorada de Marty, Jennifer Parker, o encoraja a não desistir de seus
objetivos e acreditar em seu futuro. No jantar daquela noite, Lorraine conta à
família como ela e George se apaixonaram quando seu pai o atropelou na rua.
Na madrugada do dia 25 de outubro de 1985, Marty encontra seu
amigo, o cientista Dr. Emmett Brown, no Twin Pines Mall às 1:15 a pedido do
Doutor. Lá, ele revela ao rapaz um DeLorean DMC-12 modificado para tornarse uma máquina do tempo. O deslocamento temporal do veículo é alimentado
por uma fissão nuclear e utiliza plutônio como combustível, o que gera 1,21
Gigawatt de eletricidade necessário para o funcionamento do aparato que
torna a viagem temporal possível, o “Capacitor de Fluxo“. O Doutor explica
que o carro viaja para uma data programada ao atingir 88 milhas por hora de
velocidade.
Entretanto, antes que ele pudesse realizar sua primeira viagem,
terroristas líbios, dos quais o Doutor recebera o plutônio para a produção de
uma bomba e que ele enganara para poder utilizar o material em sua
experiência, aparecem e o baleiam mortalmente. Indefeso, Marty tenta
escapar no DeLorean, porém, durante a fuga, acaba alcançando a velocidade
de 88 milhas por hora e é transportado para 5 de novembro de 1955, uma
data que o Doutor havia programado nos instrumentos de navegação do
DeLorean como um exemplo. Marty agora encontra-se sem o plutônio
necessário para a viagem de volta e o carro desliga-se, deixando-o preso em
1955.
Ao explorar a Hill Valley daquela década, Marty acidentalmente
encontra seu pai, George, como um adolescente que é intimidado por Biff.
Quando George está prestes a ser atropelado pelo carro do pai de Lorraine,
Marty o empurra salvando-o e recebendo o impacto em seu lugar. Como
resultado, a jovem Lorraine fica apaixonada por ele e não por George.
Marty fica perturbado pelos flertes dela, temendo ter uma relação
incestuosa com sua futura mãe, e parte da residência dos Baines para
encontrar o jovem Doutor Brown de 1955. O rapaz convence o incrédulo
Emmet de que ele é realmente um viajante do tempo e pede sua ajuda para
voltar a 1985. O Doutor explica que a única fonte de energia capaz de gerar
1,21 Gigawatts é um raio. Marty então mostra a ele um panfleto que ele havia
recebido no dia anterior, na praça do relógio da Torre, sobre um raio que
havia atingido a Torre do Relógio da cidade, desativando-o desde então. O
panfleto indicava que um raio iria atingir o relógio da corte judicial de Hill
Valey no sábado seguinte às 22h04min. Com esta informação, o Doutor cria
um plano para fazer a energia do raio ser direcionada para o Capacitor de

Fluxo do DeLorean. Todavia, os dois observam uma complicação ao ver a
imagem dos irmãos de Marty desaparecendo em uma foto: Marty impediu que
seus pais se encontrassem e comprometeu a existência dele e de sua família!
Durante toda a semana seguinte, Marty tenta consertar o erro e salvar
seu futuro com seus pais, porém ele só consegue que o interesse de Lorraine
por ele vá gradativamente aumentando. Para poder fazer os dois se
apaixonarem, Marty planeja fazer George “resgatar” Lorraine dos avanços
sexuais encenados por ele na noite do baile “Encantamento do Fundo-doMar”. Entretanto, o plano não corre exatamente como o planejado, já que
Marty é interrompido por um embriagado Biff que inesperadamente surge,
tirando Marty do carro e abusando de Lorraine. George aparece como
planejado para resgatá-la de Marty, porém acaba encontrado Biff. Apesar das
ameaças de Biff, George abandona sua costumeira submissão e o enfrenta
pela primeira vez, lhe dando um forte soco no rosto, deixando-o inconsciente.
Lorraine e George vão para o baile onde eles se beijam pela primeira vez,
assegurando a existência de Marty e seus irmãos.
Com seu futuro salvo, Marty chega na cena do antecipado raio na torre
do relógio onde o Doutor está fazendo os preparativos finais. Marty tenta
avisá-lo sobre seu assassinato em 1985 com uma carta, porém o Doutor a
rasga sem ler, com medo de alterar o futuro. Um enorme galho de árvore
acidentalmente desconecta o arranjo de fios do Doutor para capturar a
energia do raio, mas os dois consertam as conexões a tempo de enviar Marty e
o DeLorean de volta para 1985. Apesar de Marty chegar tarde demais para
impedir que o Doutor fosse baleado, o Doutor revela que ele juntou os
pedaços da carta, descobrindo sobre seu iminente assassinato. Assim sendo,
muniu-se previamente com um colete à prova de balas!
O Doutor deixa Marty em sua casa e vai para o futuro. Marty acorda na
manhã seguinte para descobrir que sua família melhorou significativamente e
está mais feliz. Lorraine está bem fisicamente, George se tornou autoconfiante e um autor de ficção científica de sucesso, Dave é agora um
empresário e Linda não têm mais problemas em encontrar namorados. Mais
notavelmente, George e Lorraine agora tem uma relação íntima, como eles
nunca tiveram antes, enquanto Biff se tornou um frentista de um posto de
gasolina, além de agora ser submisso a George. No momento que Marty
reencontra Jennifer, o Doutor aparece, insistindo para que eles o
acompanhem no futuro para resolver um problema com seus filhos. Com o
Doutor no volante, Marty e Jennifer entram no melhorado DeLorean, agora um
carro voador, e vão para o futuro.

Acho que, quando eu o assisti, estava em processo psicanalítico de
autoconhecimento, fazendo exercício mental de “regressão ao útero” de
minha mãe, e observando a complexidade da vida futura antes de lá sair…

Swing Kids
Os Últimos Rebeldes [Swing Kids] (1993) – Na Alemanha da Segunda
Guerra Mundial, o ritmo swing se transforma no movimento subversivo dos
jovens. Os estudantes Peter (Robert Sean Leonard) e Thomas (Christian Bale)
são os Swing Kids da noite, dividindo-se na decisão de apoiar Hitler e o regime
nazista durante o dia. Ao som do jazz norte-americano, oficialmente proibido
de ser tocada por ser originária de negros e judeus, um grupo de
simpatizantes se une para praticar a dança. O impacto da revolta repercute
entre ex-amigos e seus familiares, já que os garotos rebeldes passam a ser
caçados pelos nazistas.
Ao assistir esse filme, vi que o jazz/swing teve papel tão contestador
quanto o rock’n roll! E que mesmo em situação totalitária, sempre há
oposição e dissidência.

A Lista de Schindler
A Lista de Schindler (1993): É um filme norte-americano sobre Oskar
Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de mil judeus
durante o Holocausto ao empregá-los em sua fábrica. O filme foi dirigido por
Steven Spielberg e escrito por Steven Zaillian, baseado no romance Schindler’s
Ark escrito por Thomas Keneally. É estrelado por Liam Neeson como Schindler,
Ben Kingsley como o contador judeu de Schindler Itzhak Stern e Ralph Fiennes
como o oficial da SS Amon Göth.
O filme foi um sucesso de bilheteria e recebeu sete Oscars, incluindo
Melhor Filme e Melhor Diretor, como também muitos outros prêmios (3 Globos
de Ouro, 7 BAFTAs). Em 2007, o American Film Institute elegeu Schindler’s List
como o oitavo melhor filme americano da história. É considerado pela crítica
especializada como um dos melhores filmes já feitos.
O filme começa em 1939 com os alemães iniciando a realocação dos
judeus poloneses para o Gueto de Cracóvia, pouco tempo depois do início da
Segunda Guerra Mundial. Enquanto isso, Oskar Schindler, um empresário
alemão de Morávia, chega na cidade com a esperança de fazer uma fortuna
lucrando com a guerra.

Schindler, membro do Partido Nazista, prodigaliza subornos para oficiais
da Wehrmacht e da SS em troca de contratos. Patrocinado pelos militares, ele
adquire uma fábrica para produzir panelas para o exército. Sem saber muito
como comandar a empresa, ele ganha a colaboração de Itzhak Stern, um
oficial da Judenrat (Conselho Judeu) de Cracóvia que possui contatos com a
comunidade empresária de judeus e os mercadores negros dentro do Gueto.
Os empresários judeus emprestam o dinheiro à Schindler para a fábrica em
troca de uma pequena parte dos produtos produzidos.
Ao abrir a fábrica, Schindler agrada os nazistas, aproveita sua nova
fortuna e sua posição como “Herr Direktor“, enquanto Stern cuida de toda a
administração. Schindler contrata judeus poloneses ao invés de poloneses
católicos por serem mais baratos. Na verdade, os próprios trabalhadores não
recebem nada; os salários são pagos a SS. Os trabalhadores da fábrica
recebem permissão para sair do Gueto, e Stern falsifica documentos para
garantir que o maior número de pessoas sejam consideradas “essenciais” para
o esforço de guerra da Alemanha Nazista, que os salva de serem transportados
para campos de concentração, ou de serem mortos.
O Tenente Amon Göth da SS chega em Cracóvia para supervisionar a
construção do novo campo de concentração de Płaszów. Com o campo
completo, ele ordena a liquidação final do gueto. A Operação Reinhard em
Cracóvia começa, com tropas esvaziando os apartamentos e matando
arbitrariamente qualquer um que proteste ou não coopere. Schindler,
assistindo ao massacre, é profundamente afetado. Mesmo assim, ele é
cuidadoso para ficar amigo de Göth e, através da atenção de Stern para
subornos, Schindler continua a ter apoio e proteção da SS.
Durante esse período, Schindler suborna Göth para que ele possa
construir seu próprio sub-campo para seus trabalhadores, para sua fábrica
continuar funcionando e para proteger os judeus de serem randomicamente
executados. Enquanto o tempo passa, Schindler age conforme as informações
dadas por Stern e tenta salvar o maior número possível de vidas. Enquanto os
rumos da guerra mudam, Göth recebe ordens de Berlim para exumar e
queimar os restos de todos os judeus mortos no Gueto de Cracóvia,
desmantelar Płaszów e enviar os judeus restantes, incluindo os trabalhadores
de Schindler, para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau.
Em um primeiro momento, Schindler se prepara para deixar Cracóvia
com sua fortuna. Ele não consegue fazer isso, todavia, e prevalece sobre Göth
para permitir que ele mantenha seus trabalhadores para levá-los a uma
fábrica em Zwittau-Brinnlitz, sua cidade natal. Estava longe da Solução Final,
em funcionamento na Polônia ocupada. Göth eventualmente consente, porém

cobra grandes subornos para cada trabalhador. Schindler e Stern fazem uma
lista de trabalhadores que serão mantidos longe dos trens para Auschiwitz.
“A Lista de Schindler” compreende esses judeus “especializados”, e
para muitos no campo de Płaszów, ser incluído na lista significa a diferença
entre a vida e a morte. Quase todos os membros de sua lista chegam em
segurança a Brinnlitz. O trem que levava as mulheres judias, acidentalmente,
é redirecionado para Auschiwitz. Ao saber disso, Schindler vai imediatamente
para o campo. Com a intenção de resgatar as mulheres, ele suborna o
comandante do campo, Rudolf Höß, com diamantes. Com o problema
resolvido, as mulheres finalmente chegam em Brinnlitz.
Schindler institui um controle firme nos oficiais da SS enviados para a
fábrica, os proibindo de entrar nas áreas de produção. Para manter seus
trabalhadores vivos, ele gasta sua fortuna subornando oficiais nazistas e
comprando produtos de outras companhias, significando que ele nunca
produziu cartuchos de artilharia funcionais durante sete meses. Seu dinheiro
acaba quase ao mesmo tempo que o exército alemão (Wehrmacht) se rende,
encerrando a guerra.
Como um membro do Partido Nazista e alguém que lucrou com a
guerra, em 1945, Schindler teve fugir do Exército Vermelho. Ele arruma suas
coisas em um carro e se despede de seus trabalhadores. Antes de ir embora,
seus trabalhadores lhe entregam uma carta explicando que ele não é um
criminoso, junto com um anel com uma citação do Talmude, “Aquele que
salva uma vida salva o mundo inteiro”. Schindler fica tocado, mas
profundamente envergonhado, achando que poderia ter feito mais para salvar
mais vidas, como vender seu carro e seu broche nazista para salvar outras
pessoas. Chorando, ele deixa a fábrica com sua esposa durante a noite.
Os Judeus de Schindler dormem ao lado dos portões da fábrica e são
acordados pelo Sol no dia seguinte. Um soldado soviético chega e anuncia aos
judeus que eles foram libertados pelo Exército Vermelho. Eles andam até uma
cidade próxima em busca de comida.
Depois de algumas cenas mostrando eventos do pós-guerra, como a
execução de Amon Göth e um sumário sobre a vida posterior de Schindler, o
filme retorna para os judeus andando até a cidade. Enquanto eles andam, as
imagens e preto e branco mudam para imagens coloridas dos Judeus de
Schindler no presente, no túmulo de Schindler em Jerusalém, onde ele queria
ser enterrado. O filme se encerra mostrando uma procissão dos judeus que
trabalharam na fábrica de Schindler, cada um colocando um pedra em sua
lápide —um tradicional costume judeu de indicar grande gratidão ou
agradecimentos a alguém falecido. Os atores que interpretaram os

personagens principais caminham de mãos dadas com a pessoa real
interpretada, colocando suas pedras enquanto passam. Na cena final, Liam
Neeson (apesar de seu rosto não ser vísivel) coloca um par de rosas na lápide.

Forrest Gump: O Contador de Histórias
Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994): É um filme norteamericano também dirigido por Robert Zemeckis, com Tom Hanks no papeltítulo, e baseado no romance homônimo de 1986, escrito por Winston Groom,
mas difere substancialmente. O filme também traz no elenco Robin Wright
Penn e Gary Sinise. A história atravessa várias décadas na vida do personagem
central, Forrest Gump, um homem simples do Alabama que viaja ao redor do
mundo, encontra figuras históricas, influencia a cultura popular e é
testemunha de alguns dos eventos históricos mais notórios da segunda metade
do século XX.
O filme fez grande uso de imagens geradas por computador para
incorporar o protagonista em filmagens antigas e no desenvolvimento de
outras cenas. A trilha sonora do filme é composta de muitas faixas de rock.
Em seu lançamento comercial vendeu 4,42 milhões de cópias, entre as quais a
minha.
Lançado nos Estados Unidos em 6 de julho de 1994, Forrest Gump foi
bem recebido pelos críticos e tornou-se o maior sucesso comercial do cinema
norte-americano, naquele ano, arrecadando mais de US$ 677 milhões no redor
do mundo. Desde o lançamento do filme, várias interpretações têm sido feitas
acerca do simbolismo político do protagonista.
O filme começa com uma pena caindo aos pés de Forrest Gump,
sentado em uma parada de ônibus em Savannah, na Georgia. Forrest pega a
pena e coloca-a dentro de um livro. Então, começa a contar a história de sua
vida a uma mulher sentada próxima a ele. Os ouvintes na parada de ônibus
variam, enquanto ele prossegue sua narrativa.
Forrest mostra ter muito de sua vida ensinado por sua mãe. Ele
frequentemente repete suas frases favoritas, incluindo “A vida é como uma
caixa de bombons, você nunca sabe o que vai encontrar” e “Idiota é quem faz
idiotice”. Outras pessoas que têm papéis importantes na vida de Forrest são
Jenny Curran, uma amiga de infância que é sexualmente abusada por seu pai;
Benjamin Buford “Bubba” Blue, um jovem negro pescador de camarões que
serve junto com Forrest na Guerra do Vietnã e sabe “tudo que se pode saber
sobre camarões”; e o Tenente Dan Taylor, que é o comandante da unidade
onde Forrest e Bubba servem.

Alguns anos após o encerramento da guerra, Forrest propõe o
casamento a Jenny. Ela recusa. Mais tarde, naquela noite, eles fariam sexo.
Na manhã seguinte, ela iria embora. Para compensar o vazio em seu coração,
Forrest corre através dos EUA por três anos e meio. Ele é chamado de “um
jardineiro de Greenbow, Alabama”, em noticiários sobre suas corridas.
Forrest está esperando o ônibus porque em 30 de março de 1981, ele
recebeu uma carta de Jenny que, após vê-lo na TV, convida-o para visitá-la.
Forrest mostra a carta de Jenny a uma das ouvintes, uma paciente senhora
idosa que mesmo após perder seu ônibus continuava a ouvi-lo. Ela conta a ele
que, para chegar ao endereço da carta, não é necessário pegar o ônibus, uma
curta caminhada basta. Ele agradece a senhora, e imediatamente começa a
correr.
Uma vez que ele encontra Jenny e seu jovem filho, Jenny conta a ele
que o garoto é chamado Forrest, assim como o pai dele. Primeiramente, ele
pensa que ele é filho de um outro homem chamado Forrest, mas depois ela
confirma que o filho é realmente dele. Ela também conta a Forrest que está
infectada com um vírus, que na época só podia ser referência ao vírus da
AIDS. Juntos, os três se mudam para Greenbow, onde Jenny e Forrest
finalmente se casam, mas o casamento dura pouco por causa da morte de
Jenny, “numa manhã de sábado”, segundo Forrest. Sua lápide dá a data de 22
de março de 1982. Na verdade, o dia 22 de março de 1982 foi uma segundafeira, não um sábado: falha técnica…
O filme termina com Forrest levando seu filho a um ônibus escolar; com
a aproximação do ônibus, o pai pega o livro que sua mãe lia para ele, e deixa
cair uma pena, que havia aparecido no início do filme. Então, sem perceber
isso, Forrest devolve o livro à mochila do filho e pondera sobre dizer algo ao
seu filho, mas decide de última hora não dizer. Provavelmente, diria algo
sobre não dar importância se alguém zombasse dele na escola, mas deve ter
lembrado que, devido ao fato dele mesmo ter sido zombado na época de
escola, acabou conhecendo Jenny. Pai e filho dizem que se amam. A pena no
livro de Forrest é levada pelo vento, e flutua ao céu, como no início do filme.
São ouvintes de Forrest Gump na parada de ônibus em sequência.
Uma moça negra, com cerca de 30 anos, que não presta atenção em
Gump, e lê um livro, enquanto ele fala sozinho.
Assim que a moça negra sai, uma mulher com uma criança de colo, que
ouvia a história, começa a puxar papo a partir do fato que Forrest menciona o
atentado ao ex-governador do Alabama, George Wallace.

Quando a mulher pega o seu ônibus, um senhor gordo e de meia-idade,
continua a ouvir a história com Forrest.
Quando o senhor gordo sai às gargalhadas por não crer que Gump tenha
fundado a empresa de camarão junto com o Tenente Dan, uma paciente
senhora idosa continua a ouvir Forrest. Mesmo após perder seu ônibus
continuava a ouvi-lo. Ela é a última a ouvi-lo e, emocionada com a história, é
quem informa a Forrest que ele não precisa ir de ônibus até a casa de Jenny.
Forrest Gump se encontra com as seguintes pessoas famosas.
Ele é um descendente de Nathan Bedford Forrest, general confederado
e fundador da Ku Klux Klan. Isto pode ser considerado, por um lado, uma
ironia, pois Forrest se torna amigo de um negro chamado Bubba, que ele
conhece no exército. Por outro lado, também pode não ser irônico, uma vez
que Nathan B. Forrest, rapidamente, se desiludiu com o que criou e tentou se
dissociar do seu passado.
Ele encontra Elvis Presley, quando Elvis estava na sua casa como um
hóspede. Suas tentativas curiosas de dançar com um aparelho nas pernas
inspiraram os famosos movimentos de quadril de Elvis.
Enquanto corria para escapar de um grupo de arruaceiros, a velocidade
de Forrest é notada pelo técnico Bear Bryant da University of Alabama.
Forrest é recrutado pelo técnico Bryant para jogar futebol americano, que ele
joga por cinco anos. Sendo assim, ele fez parte da equipe que venceu o
Campeonato da NCAA em 1961. Também significa que ele jogou com Joe
Namath. Jogando por Alabama, Forrest impressiona Bryant com sua
velocidade, mas o incomoda com sua estupidez. As habilidades de Forrest o
levam a ser escolhido à equipe das estrelas.
Ele encontra o presidente John Kennedy, após a equipe das estrelas do
futebol americano universitário ser convidada à Casa Branca. Uma vez que era
de graça, Forrest bebeu 15 garrafas de Dr Pepper. Após apertar a mão do
presidente Kennedy, este pergunta como ele sentia, Gump respondeu: “Estou
apertado”.
Ele depois encontraria o presidente Lyndon Johnson, que o presenteia
com a medalha de honra pelo resgate heroico de seus colegas soldados. Após
Forrest contar a Johnson sobre seu ferimento, Johnson diz que gostaria de ver
o ferimento alguma hora. Forrest hesita, mas obedientemente abaixa suas
calças, e mostra o ferimento em suas nádegas. Presidente Johnson vai
embora, murmurando, “Caramba, filho.”

Em protesto em Washington, Gump encontra Abbie Hoffman e faz um
discurso que não se ouve, devido a problemas técnicos, já que um oficial
militar sabota, puxando os fios do microfone dos alto-falantes e do sistema de
som. A multidão acaba por aplaudir Gump, após a reação emocionada do líder
do protesto ao final do discurso. De acordo com Tom Hanks, Gump diz:
“Algumas vezes quando as pessoas vão ao Vietnã, elas vão pras casas de suas
mamães sem suas pernas. Algumas vezes, elas nem voltam para casa. Isso é
muito mau. E isso é tudo o que tenho a dizer sobre esse assunto.”
Finalmente, após fazer parte da equipe de tênis de mesa dos Estados
Unidos, ele encontra o presidente Richard Nixon, que pergunta a Gump onde
ele está hospedado. Então, oferece a Forrest um hotel muito melhor, que era
o complexo de escritórios e hotel de Watergate. Forrest liga para a recepção
após perceber várias lanternas em sala na sua frente, chamando atenção ao
que seria o Caso Watergate, que precipitaria a queda de Nixon.
Ele encontra Dick Cavett e John Lennon no programa de entrevistas de
Cavett, e suas visões da China inspiram Lennon a compor Imagine.
No DVD da edição de colecionador há mais duas cenas deletadas. Em
uma, Forrest joga tênis de mesa com George H. W. Bush, na época,
embaixador na China. Em outra, Forrest salva a marcha pelos direitos civis de
Martin Luther King, brincando com os cães da polícia.
10. O barco de pesca de camarões de Forrest Gump foi o único a
sobreviver a fúria total do Furacão Carmen, um furacão de categoria 4 que
veio pela Louisiana em 1974.
11. Ele, além de ser dono da indústria de pesca Bubagump, também é
acionista da indústria tecnológica Apple Inc., porém ele não sabe muito bem
disso, pois quando recebe a carta de Tenente Dan dizendo que fez
investimentos na indústria ele diz que ” O Tenente Dan investiu em um
negócio de frutas”.

Beleza Americana
Beleza Americana [American Beauty] (1999): É um filme norteamericano dirigido por Sam Mendes e escrito por Alan Ball. Kevin Spacey é o
protagonista do filme no papel de Lester Burnham, um homem que enfrenta
uma crise da meia idade ao se apaixonar por Angela, a melhor amiga de sua
filha adolescente. O elenco é composto por Annette Bening no papel da
esposa materialista de Lester, Carolyn, e Thora Birch que interpreta a filha
insegura do casal, Jane; Mena Suvari, Wes Bentley, Chris Cooper e Allison
Janney completam o elenco. O filme foi descrito por acadêmicos como uma

sátira das noções sobre beleza e satisfação pessoal da classe média norteamericana. A análise se focou na exploração no filme dos temas de amor
romântico e paterno, sexualidade, beleza, materialismo, alienação,
libertação pessoal e redenção.
Quase “10 Anos Depois” (de minha crise de meia-idade), eu me
identifiquei com o drama íntimo do protagonista. Lester Burnham é um
homem na meia idade que odeia seu trabalho. Sua esposa, Carolyn, é uma
ambiciosa corretora de imóveis; a filha de dezesseis anos do casal, Jane,
abomina seus pais e tem baixa auto estima. Os novos vizinhos dos Burnham
são o aposentado Coronel do Corpo de Fuzileiros Navais Frank Fitts e sua
introvertida esposa, Barbara; seu filho adolescente, Ricky, é um fumante de
maconha e traficante de drogas quem o coronel sujeita a um estilo de vida
autoritário. Ricky grava o seu arredor com uma câmera, guardando dúzias de
filmes em seu quarto.
Lester fica atraído por uma líder de torcida amiga de Jane, Angela
Hayes, depois de vê-la em uma apresentação durante o intervalo de um jogo
de basquete. Ele começa a ter fantasias sexuais com ela, onde pétalas de
rosas são um tema recorrente. Carolyn começa a ter um caso com seu rival de
negócios, Buddy Kane. Lester é informado que será despedido depois de
escrever sua descrição de trabalho como um insulto ao especialista que a
pediu, porém chantageia seu chefe por sessenta mil dólares (ameaçando
acusá-lo de assédio sexual) e se demite, arrumando emprego em uma
lanchonete. Ele compra o carro de seus sonhos e começa a se exercitar depois
de ouvir Angela dizer que o acharia mais atraente se Lester melhorasse seu
físico. Ele começa a fumar maconha comprada de Ricky, flertando com Angela
toda vez que ela visita Jane. A amizade das duas esfria e Jane se envolve com
Ricky; eles se aproximam a partir daquilo que Ricky considera seu vídeo mais
precioso: uma sacola plástica dançando ao vento.
Lester descobre a infidelidade de Carolyn, porém reage de forma
indiferente. Buddy dá um tempo no caso, dizendo estar enfrentando um
divórcio potencialmente caro. O Cel. Fitts começa a suspeitar da amizade de
Ricky e Lester, e descobre um vídeo feito por seu filho mostrando Lester se
exercitando nu, filmado por acaso. Depois de ver Ricky e Lester pela janela da
garagem, o coronel erroneamente conclui que eles estão sexualmente
envolvidos. Ele bate em Ricky e o acusa de ser homossexual. Ricky falsamente
admite as acusações para ser expulso de casa. Apesar das objeções de Angela,
Ricky convence Jane a fugir com ele para Nova Iorque.
O Cel. Fitts confronta Lester e tenta beijá-lo; Lester o repulsa e o
coronel foge. Lester encontra uma deprimida Angela, e começa a seduzi-la.
Depois de descobrir que Angela é virgem, ele para. Os dois acabam se

aproximando ao partilharem suas frustrações. Angela vai para o banheiro e
Lester sorri ao ver uma foto de família na cozinha. Um tiro é ouvido e sangue
se espalha pela parede. Ricky e Jane encontram o corpo de Lester, ainda
sorrindo. Carolyn chora no quarto enquanto abraça as roupas do marido, e o
coronel volta para casa, ensanguentado, e com uma arma faltando em sua
coleção. A narração final de Lester descreve as experiências significativas que
ele teve em vida, explicando que, apesar de sua morte, ele está feliz, já que
“é difícil ficar bravo quando há tanta beleza no mundo”.
Obs.: este enredo, assim como a maioria dos resumos de outros “Filmes
de Minha Vida” foi reproduzido da Wikipedia. No caso deste filme, o verbete é
imenso, aprofundando-se em sua análise psicológica. Leia mais: http://
pt.wikipedia.org/wiki/Beleza_Americana

Cradle Will Rock: O Poder Vai Dançar
Cradle Will Rock: O Poder Vai Dançar [Craddle Will Rock] (1999): Este é
o terceiro filme dirigido por Tim Robbins (depois de Bob Roberts e Os Últimos
Passos de um Homem [Dead Man Walking]), marido da Susan Sarandon e
militante da esquerda hollywoodiana. Ele vai contra a corrente, e faz um
canto de amor aos ideais socialistas, absolutamente “estranho no ninho”,
naqueles tempos direitistas do neoliberalismo.
É um painel largo, amplo, que focaliza pelo menos uma dúzia de
histórias pessoais que se interligam tendo como pano de fundo o ambiente
multifacetado e em profunda transformação da Grande Depressão. Ela é
enfrentada pelas reformas do governo Roosevelt, especificamente um
programa federal de incentivo ao teatro, que os reacionários depressa
apontaram como filo comunista.
A história se baseia em fatos e personagens reais, como, por exemplo,
as figuras de Nelson Rockfeller (John Cusak), Diego Rivera (Ruben Blades),
Frida Kahlo (Corina Katt Ayala), Orson Welles (Angus Macfadyen), John
Houseman (Cary Elwes), que se misturam a personagens fictícios. O que serve
de fio condutor para a história é a criação, pelo compositor Marc Blitzstein
(Hank Azaria), e depois a montagem, dirigida pelo jovem Orson Welles, de
uma peça musical abertamente esquerdista.
O elenco reúne mais que uma dúzia de grandes atores, quase um quemé-quem do bom cinema americano (e inglês) do final do século XX.
O plano-sequência de abertura é espetacular e já vale por muitos
filmes. É um tour-de-force arrebatador: vemos em primeiro plano uma mulher
(Emily Watson) deitada no chão, atrás de uma tela de cinema, que começa a

passar um cinejornal com notícias da Europa – a Segunda Guerra se avizinha –
e dos Estados Unidos – o país assolado pela depressão procura meios para
escapar dela. A mulher acorda, levanta-se, vai andando pela coxia do cinemateatro. Alguém a vê e corre atrás para expulsá-la, mas ela já está correndo
para a rua, onde chega esbaforida e depois tenta caminhar devagar,
normalmente. Chega a um hidrante junto ao meio-fio, do qual escapa um
esguicho d’água. Ela aproveita para limpar o rosto sujo, as axilas. A câmara a
abandona, para mostrar a fila que se forma na calçada, atores, atrizes,
cantores, dançarinos, ventríloquos, escritores, dramaturgos, todos os tipos de
artistas e artesãos desempregados, desesperadamente, à procura de uma
chance naquele cinema-teatro onde uma comissão do programa federal aceita
inscrições para futuras peças, projetos de teatro ou de circo. Depois a
câmara, sem corte algum, em absoluto, a mesma tomada sem parar, o mesmo
plano-seqüência, volta a focalizar a pobre heroína, já de rosto lavado, em
andrajos, tentando parar os passantes para cantar em troca de alguns
centavos. A câmara passeia, por ali, e então focaliza uma janela de um
apartamento dentro do qual o compositor Marc Blitzstein está sentado diante
do piano tentando compor sua peça musical.
Os Estados Unidos entram na década de 30 mergulhados na Grande
Depressão. Para construírem seus arsenais, Alemanha e Itália, ainda sem
serem inimigos dos americanos, adquirem petróleo, borracha e aço de
companhias americanas. Porém os trabalhadores não têm jornadas de
quarenta horas semanais, salário mínimo e assistência médica, assim
percebem a necessidade dos sindicatos e surgem greves, que fecham
indústrias inteiras.
O governo, então, inicia o WPA (Works Progress Administration), um
programa variado e ambicioso para gerar empregos. Uma das divisões da WPA
é o Projeto do Teatro Federal, que leva teatro de baixo custo a milhões de
americanos.
Em Nova York, no outono de 1936, enquanto a Itália de Benito Mussolini
invade a Abissínia (Etiópia) e Adolf Hitler fortalece seu poder, os Estados
Unidos começam a se recuperar dos tempos difíceis, com empregos gerados
pelo governo, mas ainda há muita pobreza e falta de emprego. Isto cria uma
instabilidade política.
Assim, quando está se montando “Cradle Will Rock”, gradativamente, a
peça vai assustando os setores mais conservadores, fazendo este aparente
problema chegar até Washington. A tensão se agrava até a peça ser
censurada, no dia da sua estreia.

Paralelamente, Nelson Rockefeller (John Cusack) se mostra imbuído do
mesmo radicalismo conservador ao dispensar os serviços de Diego Rivera
(Rubén Blades), um pintor mexicano que estava pintado um belíssimo mural
no Rockefeller Center. Com o rosto de Lenin estava na pintura, foi motivo
para o magnata destruir o painel por completo. Este episódio é também
citado em Frida.

Frida
Frida é um filme norte-americano de 2002, do gênero drama biográfico,
realizado por Julie Taymor. O roteiro é baseado em livro de Hayden Herrera, e
retrata a vida da pintora mexicana Frida Kahlo. O filme mostra a vida de
Kahlo desde a sua adolescência até a morte. Frida Kahlo foi um dos principais
nomes da história artística do México. Conceituada e aclamada como pintora,
ela teve também um casamento aberto com Diego Rivera, seu companheiro
também nas artes, e ainda um controverso caso com o político Leon Trotsky e
com várias outras mulheres. No filme, o esposo Diego Rivera representa um
mulherengo. Frida aceita-o, pedindo-lhe apenas lealdade, o que não
acontece, pois Frida encontra Diego com sua irmã. Então, ela pede o divórcio.
Por sua vez, seus romances com mulheres são revelados, especialmente,
através da cena antológica de uma dança (tango) com famosa fotógrafa da sua
turma de esquerda.

Os Filmes de Minha Vida – Fase no “Poder” em Brasília e São Paulo
(2003-2007)
O Mercador de Veneza
O Mercador de Veneza (The Merchant of Venice; 2004) é um drama
dirigido por Michael Radfort, baseado na obra homônima de William
Shakespeare. Na cidade de Veneza, no século XVI, Bassanio (Joseph Fiennes)
pede a Antonio (Jeremy Irons) o empréstimo de três mil ducados para que
possa cortejar Portia (Lynn Collins), herdeira do rico Belmont. Antonio é rico,
mas todo o seu dinheiro está comprometido em empreendimentos no exterior.
Assim, ele recorre ao judeu Shylock (Al Pacino), que estava à espera
uma oportunidade para se vingar do desprezo que Antonio tinha para com
judeus. O agiota impõe uma condição colateral: se o empréstimo não for pago
em três meses, Antonio dará um pedaço da sua própria carne a Shylock. A
notícia de que os seus navios naufragaram deixa Antonio em situação
complicada, com o caso a ser levado à corte para que se defina se a garantia
contratual será mesmo executada.

A história acontece na cidade de Veneza na Itália, em meados do século
XVI, dentro de contexto histórico onde despontava as regras do capitalismo
comercial. No entanto, fora dos negócios, há discriminação do povo judeu
pelos cristãos, já pressionados pela Inquisição, dedicada à supressão da
heresia no seio da Igreja Católica. Os judeus habitavam em bairros
denominados Guetos, eram distinguidos por usarem um bojo vermelho na
cabeça, o que propiciava e facilitava sua identificação nas ações
discriminatórias. O filme mostra o confronto entre intolerância, usura e
vingança, de um lado, amizade, paixão e justiça, de outro, ou seja, defeitos e
virtudes do ser humano que se distribuem, aleatoriamente, sem serem
restritas à nenhuma religião ou crença.
Sob a ótica jurídica, há um contrato assinado entre Shylock, o judeu
que emprestava dinheiro a juros (“agiota”) e o devedor. Por sua vez, ele tinha
sido alvo de humilhações em face de discriminação por Antonio, o mercador,
cristão empreendedor que arriscava ir a falência, pois todas suas garantias,
“frota de barcos” estavam em alto mar, alvo de piratas e tempestades. O
contrato estabelecido por ambos consistia em que Shylock emprestaria a
Antônio a quantia de três mil ducados a serem pagos no prazo determinado,
tendo como cláusula especifica, caso não se cumprisse com a obrigação, uma
libra de sua própria carne, retirada pelo próprio judeu “o mais perto possível
de seu peito”. Este empréstimo feito por Antônio era para seu amigo
Bassânio, por “motivo fútil”, ou melhor, para buscar ascensão social, já que
pretendia usar o dinheiro para viajar e conquistar a jovem Pórcia.
O contrato é selado entre Shylock e Antônio sob os aspectos descritos,
mas a fonte de ganho de capital que Antônio tinha, nos primórdios do
capitalismo, era muito arriscado: “comércio além-mar”. O navio mercantil
não retorna, exaurindo-se o prazo. O judeu Shylock, como era Direito, busca a
justiça para execução do contrato.
A definição de contrato é: “o acordo de vontades com a finalidade de
produzir efeitos jurídicos”. É suposta, então, a liberdade no estabelecimento
de qualquer contrato, assim como foi mostrado na cena do filme onde António
e Shylock concordam com as condições contratuais. Logo, o contrato
estabelecido por ambos teria de ser considerado válido, tendo como princípios
fundamentais a liberdade contratual e a obrigatoriedade do cumprimento do
contrato. Em tese, a lei estava do lado do judeu. Chegado o momento do
julgamento, o judeu, com sede de vingança, queria de todo modo a execução
do contrato. Vários membros da corte pedem por piedade, Bassânio oferecelhe o triplo do valor acordado, mas o judeu mantém-se inflexível.
A virada do julgamento se dá com a intervenção de Pórcia, já como
esposa de Bassânio, disfarçada como fosse um jovem advogado, Baltazar. Já

entendido a licitude do contrato, pilar fundamental das relações impessoais
do capitalismo contra a incerteza do futuro, sentencia-se a execução: a
retirada de uma libra da carne de Antônio pelo judeu, tendo como
embasamento o contrato legalmente celebrado, já que era uma emanação da
vontade, isto é, voluntário entre credor e devedor, caso não fosse cumprido
traria uma insegurança jurídica para toda Veneza.
Segundos antes da execução da sentença, Baltazar expõe sua principal
argumentação: “Um momentinho apenas. Há mais alguma coisa. Pela letra, a
sangue jus não tem; nem uma gota. São palavras expressas: ‘uma libra de
carne’. Tira, pois, com o combinado: tua libra de carne. Mas se derramares,
no instante de a cortares, uma gota que seja, só, de sangue cristão, teus bens
e tuas terras todas, pelas leis de Veneza, para o Estado passarão por direito”.
A interpretação gramatical feita por Baltazar foi decisiva para
resolução do litígio. Sem saída para a extração sem sangue, o judeu aceita o
acordo proposto pelos julgadores.
Sob o ponto de vista do ordenamento jurídico contemporâneo, o
contrato geral feito por Shylock e Antonio seria relevante, mas a clausula que
determinava a garantia seria considerada nula, devido à falta de “boa
fé” [cristã?!] por parte de Shylock e por ferir o principio constitucional da
dignidade humana. Logo, a garantia do contrato teria que ser apenas seus
bens materiais.
Na realidade, há limites à “liberdade” de contratar, nas relações
privadas. No direito, como processo social de adaptação, “a legislação veda
alguns atos humanos (atos ilícitos, absolutos e relativos)”. A liberdade de
contratar existe desde que se obedeça aos limites da “ordem pública” e dos
interesses da coletividade, que se sobrepõe os interesses individuais.
Sendo assim, o filme apresenta a paixão e o interesse do capitalismo,
dinheiro e vingança levados à decisão de um magistrado, em contexto onde se
observa uma intensa discórdia religiosa e um sistema judiciário deficiente,
tanto que Pórcia, uma feminista “avant la lêttre” disfarçada de advogado,
consegue enganar e convencer a todos. Sob o ponto de vista do Direito,
decidiu-se a favor da pessoa humana, defendendo sua dignidade e
integridade, tanto física quanto psíquica. Sob o ponto de vista do Capitalismo,
delimitou-se a impessoalidade do dinheiro. Se não se colocasse travas legais,
a exploração iria ao máximo, matando gente para maximizar o lucro.
Em período em que eu me deparava, cotidianamente, com o tênue
limite entre o legal e o ilegal, dentro do mundo dos negócios e/ou das
inovações financeiras, tinha sempre que me pautar pela conformidade

jurídica. Eu não assinava nenhum contrato sem o carimbo de aprovação da
Diretoria Jurídica da Caixa.

Diários de Che
Diários de Motocicleta (2004): é um filme produzido pela Argentina,
Brasil, Chile, Reino Unido, Peru, Estados Unidos da América, Alemanha, França
e Cuba, classificado nos gêneros aventura e drama biográfico, com direção do
brasileiro Walter Salles. Che Guevara (Gael García Bernal) era um jovem
estudante de medicina que, em 1952, decide viajar pela América do Sul com
seu amigo Alberto Granado (Rodrigo de La Serna). A viagem é realizada em
uma moto, que acaba quebrando após 8 meses. Eles então passam a seguir
viagem através de caronas e caminhadas, sempre conhecendo novos lugares.
Porém, quando chegam a Machu Pichu, a dupla conhece uma colônia de
leprosos e passam a questionar a validade do progresso econômico da região,
que privilegia apenas uma pequena parte da população.
Era história, ocorrida logo após meu nascimento, que eu não conhecia!
Conhecia muito o rosto estampado do Che em quase todas as camisetas de
militantes, mas pouco de sua biografia.

O Que Você Faria
O Que Você Faria [El método / The Method] (2005) é uma peça de
teatro filmada em um único ambiente.
Sete executivos disputam uma vaga em empresa sediada em Madri
(Espanha). Entre eles, há as personalidades mais díspares, entre outros, o
confiante, o agressivo, a mulher insegura, o crítico, o indeciso. No mesmo dia,
uma reunião do G-7 faz com que as ruas da capital espanhola sejam ocupadas
por violentos manifestantes. Mesmo assim, os candidatos participam da
seleção, cujas provas são elaboradas baseadas no chamado Método Grönholm,
nome original da peça de teatro argentino, cujo roteiro foi adaptado. Depois
de enfrentarem diversos formulários, incertezas e burocracia empresarial,
fechados em uma sala, os candidatos têm que descobrir quem é o agente da
empresa infiltrado entre eles, além de outras provações típicas da era
neoliberal.
O filme mostra o questionamento do capitalismo de livre mercado e da
globalização sobre diversos ângulos. Do lado de fora da empresa, há protestos
com relação ao posicionamento do FMI, afirmando que, como alternativa ao
mundo dito globalizado, “outro mundo é possível”. Enquanto isso, do lado de
dentro da empresa Dekia, há rigoroso processo seletivo para um cargo de

executivo, em busca do melhor capital humano. Na verdade, busca-se o
profissional mais adaptável e resiliente às disputas do livre mercado.
A empresa não expõe sua expectativa com relação ao candidato,
visando obter o resultado mais isento possível. Nela, não se pode questionar
as regras, os critérios, e muito menos protestar, sob pena de exclusão sumária
do processo seletivo. Em outras palavras, a empresa multinacional busca o
profissional mais aderente ao ponto de vista de explorar o capital humano
mais acrítico às “regras do jogo”. Espera-se que o profissional apenas cumpra
as regras impostas, selecionado no mercado de trabalho espanhol, que
apresenta taxa de desemprego de jovens ingressantes em 50%.
Para tal seleção de pessoal, utilizou-se o Método Gronholm. Ele visa
evidenciar as deficiências de cada candidato, colocando-os em constantes
situações de desconforto. Evidentemente, cada candidato revela seu ponto
fraco. Por exemplo, Júlio se, por um lado, buscaria a coerência ética, visando
proteger a população de um desastre ambiental, denunciando a empresa, por
outro, mudaria para a empresa concorrente sem remorso. Ana, embora muito
segura de si, teve menor “malícia” e poder de persuasão, quando confrontada
aos seus concorrentes mais jovens e agressivos.
Surge, então, a crítica ao “excesso da autoconfiança”, pois busca-se o
profissional que seja sim seguro em defender a empresa, seja quais forem os
valores impostos por ela, mas que não opte por priorizar sua defesa pessoal.
Enrique, com seu posicionamento político sempre a favor do mercado livre,
sem posicionamento crítico também não é aderente ao cargo. Como que um
indivíduo pouco crítico pode ser bom para defender o posicionamento e
postura da empresa?!
Roteiro adaptado de peça teatral, pareceu-me o mais inteligente em
revelar as entranhas do capitalismo neoliberal. Sai do cinema, solitário no
Aeroporto de Brasília, impactado pelo filme, mas sem nenhuma pessoa
naquela “Terra de Ninguém” para poder debater e/ou comentar o filme. Meu
tempo lá estava se esgotando, senão eu me emburreceria mais ainda…

Ray
Ray (2004): é um filme norte-americano de 2004 baseado na vida do
famoso cantor de R&B/soul Ray Charles. Ele foi dirigido por Taylor Hackford e
estrelado por Jamie Foxx. O filme recebeu dois prêmios Oscars: melhor ator
para Jamie Foxx e melhor mixagem de som.
Em 1932, Ray Charles nasce em Albany, uma pequena e pobre cidade do
estado da Georgia. Ray fica cego aos 7 anos, logo após testemunhar a morte

acidental de seu irmão mais novo. Inspirado por uma dedicada mãe
independente, que insiste que ele deve fazer seu próprio caminho no mundo,
Ray encontrou seu dom em um teclado de piano.
Fazendo uma turnê através do sudeste dos Estados Unidos, ele ganha
reputação. Sua fama explode mundialmente quando, pioneiramente,
incorpora o gospel, o country e o jazz, gerando um estilo inimitável. Ao
revolucionar o modo como as pessoas apreciam música, ele simultaneamente
luta conta a segregação racial em casas noturnas que o lançaram como
artista. Mas sua vida não está marcada só por conquistas, pois sua vida pessoal
e profissional é afetada ao se tornar um viciado em heroína.
O filme mostra fases que mudaram a vida de Ray Charles, como quando
um problema de glaucoma o deixou cego aos 7 anos de idade, suas várias
amantes, seu filho fora do casamento, o envolvimento com drogas e a
composição de suas canções mais conhecidas.
Desde este filme, percebi que as cinebiografias passaram a me
emocionar mais do qualquer outro gênero cinematográfico. Por que? Será que
assistindo “a vida dos outros” eu estaria revendo minha própria vida? O
cinema não possui essa capacidade do espectador se identificar com (ou se
afastar da) jornada da vida do protagonista?

Johnny & June
Johnny & June [Walk the Line ] (2005): É um filme norte-americano do
gênero drama biográfico, e musical, dirigido por James Mangold e baseado na
vida do cantor Johnny Cash. O roteiro foi escrito por Gill Dennis e James
Mangold, baseado em livro de Johnny Cash e Patrick Carr. O filme foi
distribuído pela 20th Century Fox Film Corporation. Venceu Oscar na categoria
de melhor atriz (Reese Whiterspoon). Foi indicado também nas categorias de
melhor ator (Joaquin Phoenix), melhor som, melhor edição e melhor figurino.
O filme foi rodado após a morte dos Cash. Apesar disso, ele chegou a
ter conhecimento do início do processo de pré-produção. Walk the Line deve o
seu nome à canção original de Cash, I Walk the Line.
O filme relata a vida do cantor Johnny Cash, desde sua infância com a
morte de seu irmão mais velho, o tempo de serviço militar de Johnny, seu
casamento com Vivian e suas tentativas a principio infrutíferas de se tornar
cantor em Memphis, a chegada do sucesso nas turnês com Elvis, Jerry Lee
Lewis e June Carter e seu problema com as drogas. No entanto, o foco
principal do filme é a relação de Johnny com a também cantora June Carter.

De fato, essa relação amorosa que mais me emocionou. O “verdadeiro
amor” que ultrapassa até o fim da paixão e permanece pela solidariedade
entre “companheiros de vida” é tema existencial profundo.

Piaf – Um Hino Ao Amor
Piaf – Um Hino Ao Amor [originalmente “La Môme“, em inglês “La Vie
En Rose“]: Em junho de 2007 foi lançado um filme biográfico sobre ela,
direção de Olivier Dahan, chegando ao cinemas brasileiros em agosto do
mesmo ano, justamente quando eu estava na “quarentena” (período da
muda), depois da minha saída da Caixa.
Édith Piaf foi uma cantora francesa de música de salão e variedades,
mas foi reconhecida internacionalmente pelo seu talento no estilo francês da
chanson. O seu canto expressava claramente sua trágica história de vida.
Entre seus maiores sucessos estão “La vie en rose” (1946), “Hymne à l’amour”
(1949), “Milord” (1959), “Non, je ne regrette rien” (1960). Participou de
peças teatrais e filmes.
A vida de Edith Piaf (Marion Cottilard) foi sempre uma batalha.
Abandonada pela mãe, foi criada pela avó, dona de um bordel na Normandia.
Dos 3 aos 7 anos de idade fica cega, recuperando-se milagrosamente. Mais
tarde vive com o pai alcoólatra, a quem abandona aos 15 anos para cantar nas
ruas de Paris. Em 1935 é descoberta por um dono de boate e neste mesmo ano
grava seu primeiro disco. A vida sofrida é coroada com o sucesso
internacional. Fama, dinheiro, amizades, mas também a constante vigilância
da opinião pública.
Em período de baixa-estima, ou melhor, de recuperação de autoestima,
ver as oscilações de vida alheia entre glória e derrocada, vitórias e derrotas,
dá-nos força para enfrentar as agruras naturais que a jornada da vida
apresenta. São cicatrizes que deixam marca, ou seja, quem não as tem, não
viveu…

Billy Jack
Minha rede neural se reconstituiu, parcialmente, ao colocar meus “2
neurônio” – Tico e Teco – a conversarem entre si. Conseguiram, então,
lembrar de mais um “filme da minha vida”. Billy Jack é um filme de ação. Eu
o assisti em 1971. Daí, foi só o procurar no The Pirate Bay, baixar o arquivo
torrent no uTorrent, colocar na mesma pasta e com os mesmos títulos o
arquivo avi e o arquivo srt, baixado em Legendas Brasil, e assisti-lo no VLC.

É o segundo de uma série de filmes centrados em um personagem de
mesmo nome, que começou com o filme Born Losers (1967), interpretado por
Tom Laughlin, que também dirigiu e co-escreveu o roteiro. As filmagens
começaram em Prescott, Arizona, no outono de 1969, mas o filme só foi
concluído em 1971. A American International Pictures retirou sua produção,
interrompendo as filmagens. 20th Century-Fox entrou na produção e as
filmagens, finalmente, recomeçaram, mas quando o estúdio se recusou a
distribuir o filme, a Warner Bros assumiu.
O filme, inicialmente, não tinha distribuição, de modo que o próprio
Laughlin tomou para si mesmo a tarefa de enviá-lo aos cinemas em 1971. O
filme praticamente não teve bilheteria em sua temporada inicial, mas tornouse film-cult, e arrecadou mais de US $ 40 milhões em 1973 em seu
relançamento, também supervisionado por Laughlin.
Tom Laughlin interpreta, de maneira carismática, o personagem-título,
um mestiço descendente dos índios americanos Navajo. O ex-Boina Verde,
voltando da Guerra do Vietnam, busca viver na solidão em uma reserva no
Arizona.
Durante esse seu retiro espiritual, um grupo de estudantes de uma
escola progressiva enfrenta a intolerância racial da comunidade local.
Transformando-se em um protetor da escola, Billy Jack não tem outra escolha
a não ser fazer justiça com as próprias mãos.
Ao mesmo tempo tenta recompor seu coração ao lado de uma antiga
paixão (Delores Taylor). E, mais uma vez, ele encontra a violência. Para
defender sua paz interna, ele guerreia! Alguma metáfora para os Estados
Unidos?
Lançado a primeira vez com pouca repercussão, e apesar das críticas à
“justiça pelas próprias mãos”, quando a polícia e o aparelho da Justiça joga
contra, a coragem de Billy Jack fez o público vibrar, se transformando mais
tarde em um sucesso de bilheteria e em um marco cinematográfico de uma
era.
O personagem fez sua estreia em Born Losers (1967), um “biker film”
sobre uma gangue de motoqueiros a aterrorizar uma cidade da Califórnia.
Billy Jack luta, na ocasião, para derrotar a gangue, defendendo um estudante
universitário que tinha provas contra eles por cometerem estupros.
No segundo filme, Billy Jack (1971), o herói foi moralmente obrigado a
defender a Freedom School e seus alunos contra os habitantes da cidade que
não a entendem os alunos da contracultura hippie. A escola é organizada por
Jean Roberts (Delores Taylor), por quem se apaixona.

Billy Jack miscigena o lado guerreiro com o lado pacifista. Tornou-se
um místico, um mártir, que capturou o coração e a alma de toda uma
geração. Simbolizando tudo isso e muito mais, Billy Jack rapidamente se
tornou um dos mais excepcionais e fascinantes filmes de heroísmo de todos os
tempos.
Em uma cena, um grupo de crianças indígenas da escola ao ir para a
cidade para tomar um sorvete não é atendido, em seguida, abusado e
humilhado por Bernard Posner e sua gangue. Isso leva à violenta explosão de
Billy. Mais tarde, a namorada de Billy, Jean, é estuprada e um dos estudantes
indígenas é assassinado por Bernard (David Roya), o filho do corrupto chefe
político do município (Bert Freed).
Billy enfrenta Bernard, mesmo com um ferimento a bala, antes de
matá-lo com um golpe na garganta. Depois de um tiroteio-clímax com a
polícia, pressionado por Jean, ele se rende às autoridades e é preso. Quando
ele está sendo conduzido para longe, uma grande multidão de seguidores
levanta os punhos para o ar, como o grupo dos Panteras Negras na época,
como uma demonstração de desafio e de apoio.
Isto, no primeiro ano de faculdade (FACE-UFMG), em pleno período dos
“anos de chumbo” da ditadura militar brasileira, era tudo que eu podia e
queria ver!
O enredo continuou na sequência com O Julgamento de Billy Jack.
Recentemente, nos Estados Unidos, foi lançado o box com blu-ray dos quatro
filmes da série. É possível baixa-los, mas ainda não achei legendas em
português para todos eles.

Tropa de Elite 2
Mais de 3 milhões de pessoas assistiram Tropa de Elite 2 na sua primeira
semana de exibição. Assisti e não gostei, embora eu reconheça o filme, até
pelo excesso de violência, tensão e ritmo, prender o expectador na cadeira
sem tédio. Passa o tempo rapidamente. Dará milhões para seus produtores e
diretor. Deixa engatilhado o “Tropa de Elite 3”: o personagem Capitão/
Coronel Nascimento do BOPE é sucesso, celebridade, talvez o primeiro herói
nacional à la americana capaz de resolver tudo com tiros e/ou tortura! Mas
não apresenta a “moral da história” do bom cinema norte-americano, a
crítica construtiva capaz de politizar, isto é, incentivar a ação coletiva, não
individualista.
Não é este o propósito do diretor direitista: José Padilha. Pelo
contrário, em 2010, já antecipava a promoção de uma onda conservadora em

costumes e uma ordem repressiva. Infelizmente, tinha lastro na ignorância
hegemônica no País.
A plateia urra a favor do herói matando “vagabundos”, denunciando
“corruptos” e batendo em “políticos”. Mas contra tantos e todos,
generalizadamente, sintetiza o adversário como “O Sistema”: qual? O
Capitalista? O de Informações? O dos Corruptos?
Não, o herói não nomeia e distingue: joga tudo na vala comum,
preferencialmente, com muitos tiros para contrabalançar o “microondas”.
Este queima arquivos vivos entre os “vagabundos”. Acaba no niilismo típico
dos radicais chics, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita:
denuncia, critica, destrói reputações – do favelado ao governador do Rio,
passando por milicianos, policiais, secretário de segurança, deputados,
apresentador de TV, etc. etc. –, mas não coloca nada, nenhuma proposição
construtiva no lugar, somente matar, matar…
Não tem jeito mesmo não, então, lincha, lincha! Sem contextualização
precisa, apenas sugere: “hoje”. Hoje?! Depois que se mudou a política de
segurança pública no Rio e se julgou o ex-secretário de segurança e os exgovernador(es) Garotinho/Rosinha?! Imagine o estrago obtido na imagem
pública do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, então apoiado por ampla
maioria do eleitorado, se o filme estreasse antes da sua reeleição…
Padilha disse não acreditar na tese esquerdista de a origem da violência
estar na miséria, nem na tese de direita de o crime só poder ser combatido
com repressão. Para sua visão neoliberal, é a máquina pública corrupta e mal
administrada quem transforma a miséria em violência e origina a
criminalidade. “A violência tem a ver com a forma como se faz política hoje
no Brasil.”
Defende esse simplismo, assim como faz o antropólogo e parceiro, Luiz
Eduardo Soares, colocando a “tese” no discurso do Coronel Nascimento na
Assembleia Legislativa: o fim da PM do Rio!
Fácil de falar, mas totalmente inconsequente em seu efeito prático:
ameaçar de desemprego toda a corporação armada?! É tão inócuo como os
candidatos da extrema-esquerda pregarem “o fim do sistema” sem ter nada
para colocar no lugar.
O cineasta se importa com isso? Não. Salta do Rio para sobrevoo em
Brasília, “terra de corruptos”, com a mesma facilidade ao ironizar professores
universitários de esquerda com “mania de direitos humanos”. Colabora para o
antiintelectualismo vindouro e a futura vitória da burrice tosca e ideológica
sobre a inteligência.

Coloca este estereótipo ao filmar aula na PUC-Rio com o professor
falando barbaridades tais como, “neste ritmo de crescimento da população
carcerária, quando o Brasil tiver 530 milhões de cidadãos, quase todos eles
estarão atrás das grades”!
Caso a produção do filme consultasse algum demógrafo este lhe diria a
expectativa ser a população brasileira atingir sua expansão máxima em 2030,
com aproximadamente 206,8 milhões de pessoas. Passará a se contrair depois
disso, caso a taxa de fecundidade não volte a crescer.
Mas, também, quem se importa com isso? Até mesmo porque o
incentivo ao genocídio dos jovens favelados, “para não se reproduzirem”,
entusiasma boa parte da “elite branca”…
O filme Tropa de Elite 2 foi visto como incentivo para “votar contra O
Governo”, no caso, o social-desenvolvimentista, tipo mudá, mudá, porque pió
qui tá não pode ficá!
Neste ritmo de filme e campanha golpista e eleitoral facistóide, daqui a
pouco, os dissidentes, os ateus, os defensores dos direitos humanos também
“entrarão na porrada”! É, talvez, minha crítica cinematográfica esteja sendo
defensiva, corporativa. Vou ficar por aqui…

Um Método Perigoso: Transferência entre Psicanalista e Paciente
Eu tinha lido na página 215 do livro considerado a melhor biografia de
Freud existente – Freud: Uma Vida para o Nosso Tempo, escrita por Peter Gay
(São Paulo, Companhia das Letras, 1989): “Jung remontou as origens de sua
ruptura com Freud a um episódio no verão de 1909, no navio George
Washington, quando ele, Freud e Ferenczi rumavam para os Estados Unidos.
Jung, segundo seu relato, havia interpretado um dos sonhos de Freud da
melhor forma que podia, sem entrar em maiores detalhes sobre a vida privada
de Freud. Freud se absteve de fornecê-los, observando Jung com desconfiança
e objetando que ele pessoalmente não poderia ser analisado; isso poria sua
autoridade em risco. Jung lembrava que essa recusa soara o dobre de finados
para o poder de Freud sobre ele. Freud, o apóstolo autoproclamado da
honestidade científica, estava colocando a autoridade pessoal acima da
verdade”.
Achei a justificativa de Jung bastante plausível, pois também tinha lido
no “Discurso da Servidão Voluntária” de Etienne La Boétie, escrito em 1574,
que “amizade é igualdade”. Sua observação parece-me válida eternamente. A
separação resultante de quando um dos amigos se esforça para elevar-se

acima dos outros, quebra os laços da amizade, o viver junto, a partilha dos
pensamentos e a igualdade das vontades. A amizade é destruída quando a
semelhança entre pares é substituída pela hierarquia que separa superiores e
inferiores.
Assisti como um leigo em psicanálise o filme do diretor canadense
David Cronenberg, "Um Método Perigoso", em que ele focaliza o embate entre
Sigmund Freud e Carl Jung – e como a partir dele foi fundada a base da
psicanálise. Neste filme, o foco não é mais a violência, como ele fazia
durante a década de 80, quando ele se tornou o favorito de quem gostava de
filmes de terror, chocando com títulos como "Scanners - Sua Mente Pode
Destruir" (1981), "Videodrome - A Síndrome do Vídeo" (1983) e "A
Mosca" (1986). Nas duas décadas seguintes, Cronenberg deixou de lado a
ficção para focar a natureza destrutiva humana, dirigindo os violentos "Crash Estranhos Prazeres" (1996), "Marcas da Violência" (2005) e "Senhores do
Crime" (2007). Aos 69 anos, David Cronenberg reinventou seu cinema pela
terceira vez, focalizando a mente humana.
Carl Jung é interpretado por Michael Fassbender (de "Shame"), com
mais uma excelente atuação, e seu mestre Sigmund Freud, por Viggo
Mortensen (de "O Senhor dos Anéis"), com interpretação não convincente.
Mortensen, aliás, já trabalhou com Cronenberg em "Marcas da Violência" e
"Senhores do Crime", no qual foi indicado ao Oscar de melhor ator. Entre os
dois pais da psicanálise, está a bela Sabina Spielrein, papel da atriz inglesa
Keira Knightley (a Elizabeth Swann, da franquia "Piratas do Caribe"). Suas
“caras e bocas” pareceram-me repetitivas e não me impressionaram.
Sabina era uma mulher perturbada pelo contexto machista da época,
porém possuía raras sensibilidade e inteligência. É uma das primeiras
pacientes curadas por Jung. O psicanalista não resiste à transferência e acaba
se tornando também psiquiatra e amante dele. O caso entre os dois é
incentivado por Otto Gross, um psiquiatra psicótico, vivido por Vincent Cassel,
em pequena participação na trama.
O roteiro foi adaptado do livro "A Most Dangerous Method", de Johnny
Kerr, e da peça teatral "The Talking Cure", de Christopher Hampton. Ele tenta
analisar a complexa natureza humana. Porém, apesar de não ser nem terror
nem violento, mantém a característica dos filmes de Cronenberg: é apenas
perturbador. Impressiona mais pela estética da recuperação da época, isto é,
início do século XX na Suíça e em Viena.
Assim, mais do que explorar a crescente tensão da relação de amor-eódio entre Freud e Jung, "Um Método Perigoso" sugere a futura diferença
entre arianos (Jung) e judeus (Freud) às vésperas da ascensão de Adolf Hitler

ao poder na Alemanha, na década de 30. Durante o nazismo, Jung se tornou o
maior psicanalista do mundo enquanto Freud ficou exilado em Londres, onde
morreu em 1939. Suas quatro irmãs, no entanto, foram proibidas de deixar
Viena, na Áustria. Levadas para campos de concentração, foram mortas.
Além dos conflitos étnicas, o filme foca também as diferentes
interpretações que Jung e Freud tinham da psicanálise. Jung não aceitava a
premissa de Freud, de que todo problema psicológico tinha raiz no desejo
sexual. Enquanto isso, Freud não aceitava que Jung se enveredasse por um
campo místico, analisando fenômenos parapsicológicos. Em meio a esse
conflito de interesses, a judia russa Sabina Spielrein era manipulada pelos
dois. Após ser curada por Jung, a jovem torna-se psiquiatra e os dois
terminam seu romance. Ela passa a se tratar com Freud, acaba rompendo com
o pensamento jungiano e seguindo a linha freudiana. Como se diz,
vulgarmente, “em meio a toda confusão entre homens, há saia na estória”. Os
machos-reprodutores, mesmo que sejam sumidades em seus campos de
análise psicológica, não resistem aos encantos da fêmea atraente.
A resenha do filme elaborada por Neusa Barbosa (Cineweb) é
interessante e merece ser editada abaixo.
Em "Um Método Perigoso", partindo da peça "The Talking Cure", de
Christopher Hampton – também corroteirista –, David Cronemberg realizou
uma densa ficção que focaliza o encontro entre o pai da psicanálise e um de
seus mais criativos discípulos, Freud e Jung, respectivamente, antes que
diferenças inconciliáveis os separassem.
A narrativa começa com Carl Jung atuando numa clínica psiquiátrica em
Zurique e encarregando-se do caso de uma jovem paciente histérica, Sabina
Spielrein. É caso complicado que requer enorme esforço do médico,
descobrindo por trás do caso da moça evidências de história familiar que
acarretou um comportamento autodestrutivo.
Freud, o pioneiro da psicanálise, em Viena, influenciou diversos
profissionais, inclusive Jung. O jovem médico suíço encontra-se com seu
mentor, quarenta anos mais velho, e inicia-se ativa troca de correspondência
e experiências.
Aos poucos, afirmam-se as diferenças entre os dois, não só de idade,
mas também de classe social, religião (Freud era judeu, Jung, protestante) e
personalidade. No entanto, divergem especialmente em postura profissional
diante de aspectos cruciais na determinação da psique humana, como a
sexualidade.

A sexualidade, não na teoria, e sim na prática, cria uma das muitas
discordâncias entre Jung e Freud, a partir do momento em que o primeiro,
casado e com filhos, envolve-se com sua ex-paciente, Sabina, que se tornou
psicanalista também. Na vida íntima, mais do que atenuar algumas perversões
de Sabina, passa a participar delas também.
Tornam-se claros alguns dos principais conflitos entre o pensamento dos
dois, como o papel supremo defendido por Freud para a sexualidade como
determinante do comportamento humano. Jung o contrapõe com uma procura
também do transcendente, que o levará ao conceito do inconsciente coletivo.
Outra leitura de "Um Método Perigoso" percebe o retrato de época em
que a Europa sacudida por vanguardas artísticas se acreditava ser muito mais
civilizada do que o resto do mundo. O eurocentrismo não deixava perceber
que, na realidade, caminhava para o massacre da 1a Guerra Mundial. Freud
acertou na opinião de que “nem tudo a racionalidade poderia resolver dentro
da civilização”.

Vincere
Há episódio na vida de Benito Mussolini referente a sua reação brutal
quando teve filho, Benito Albino, com sua amante Ida Dalser. É página da
história pessoal ignorada na biografia oficial do Duce. Quando Ida conhece
Mussolini em Milão, ele é fervoroso socialista e ateu. Pretende orientar as
massas contra a Igreja e a monarquia.
Ela acredita nele e em suas ideias, e vende tudo o que tem para
financiar Il Popolo d`Italia, jornal que Mussolini funda e acaba sendo o núcleo
do futuro Partido Fascista. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompe, contra
a posição anti-bélica dos socialistas, ele se alista no Exército. Volta ferido,
mas é homenageado como herói de guerra. Ao reencontrá-lo no hospital com
sua esposa, Ida exige seus direitos como verdadeira esposa e mãe de seu filho
primogênito.
Em sua batalha pelo reconhecimento, acaba sendo levada à força para
ficar trancada por mais de 11 anos em asilo de loucos, onde nunca mais verá
seu filho. Este enlouquece mimetizando os trejeitos do pai. Ida também nunca
abriu mão de sua obsessão de ser reconhecida como a mulher de Mussolini.
Sua “loucura” é metáfora a respeito da adoração popular dos italianos por
Mussolini.
Assisti e recomendo assistir a “Vincere” (“vencer” em italiano),
imperdível filme-documentário do cineasta Marco Bellocchio, diretor também
de Bom Dia, Boa Noite, filme sobre o macartismo (anti-comunismo) norte-

americano. Vincere aborda a relação complementar que a Igreja católica e o
Estado fascista mantiveram na Itália.
Qualquer semelhança com o Primeiro-Ministro atual da Itália, chegado a
estroinices e a contar vantagens sexuais, não é mera coincidência. Vincere
fala sobre Mussolini, sobre Berlusconi, sobre a necessidade de Estado laico e
estimula a discussão política.
Lembrou-me a trajetória de outro perseguido pelo fascismo italiano.
Antonio Gramsci esteve 10 anos preso, entre 1926 e 1936, durante o Governo
Mussolini. Morreu, e aí existem duas anotações diferentes no livro A Favor de
Gramsci, a 30 de abril de 1936, aos 46 anos. No seu sepultamento estavam
apenas seu irmão Carlo e a cunhada Tatiana, pois Gramsci era casado com a
russa Giúlia (Júlia), a quem não conseguiu rever. Isso está na página 33. Mas,
na página 294, está grafado que morreu três dias antes, isto é, no dia 27 de
abril de 1937. “Tendo terminado seu tempo de liberdade condicional,
recupera sua plena liberdade em abril. No dia 25, sofre uma hemorragia
cerebral. Gramsci morre no início da tarde do dia 27 de abril”. Talvez suas
cinzas tenham sido enterradas no Cemitério dos Ingleses, em Roma, apenas no
dia 30.
Intelectuais de esquerda buscaram nos Cadernos do Cárcere de Antônio
Gramsci, publicado postumamente, pois jamais publicou algum livro em vida,
o suporte teórico para as mudanças táticas e estratégicas a serem feitas para
superar a etapa de predominância da ideia da luta armada pela revolução
socialista.
Antes da I Guerra Mundial, o positivismo economicista era a fonte de
prática política reformista. Ao privilegiar o papel dos “fatos” econômicos em
detrimento da vontade e da ação política coletiva, a direção do Partido
Socialista italiano era levada ao imobilismo fatalista. Gramsci se opôs a esse
fatalismo, desde seus primeiros artigos na imprensa. Para ele, a vontade
humana era o verdadeiro motor da história.
Esse traço anti-fatalista assume, casualmente, inclinação
excessivamente voluntarista. Embora responsável por certa subestimação da
economia e do seu papel na vida social, essa posição antieconomicista
permitiu a Gramsci desenvolver os aspectos propriamente políticos e
ideológicos da militância de esquerda contemporânea.

A Rede Social
Mark Zuckerberg, criador do FaceBook, é caracterizado do início ao fim
do filme A Rede Social como “babaca”. À primeira vista, o expectador pode se

iludir com a caricatura, mas, ao final, diferentemente do início, quando o
personagem era apenas pobre estudante amador desejoso de reconhecimento
profissional, sai da sala de cinema com inquietação interpretativa: “o
bilionário continua babaca”?!
Na sociedade capitalista, particularmente na norte-americana, o
sucesso financeiro seria o símbolo de felicidade máxima. Mas, como se
comenta entre os estudantes de Harvard, para eles, “ganhar dinheiro é banal,
já não é vantagem”. Entrar em algum clube exclusivo, mantendo a tradição
colonialista inglesa, é status mais disputado. Essas distinções facilitam o coito
eventual, festas, álcool, drogas, ah, que tédio… Há mais entusiasmo em
disputas entre hackers!
O filme, assim como o diretor David Fincher (o mesmo de O Curioso
Caso de Benjamin Button) e o roteirista Aaaron Sorkin, e os atores (principal e
coadjuvantes), todos estão cotados para faturar vários prêmios
cinematográficos, do Globo de Ouro ao Oscar. A Rede Social tenta defender “a
tese” de “não ser possível chegar a 500 milhões de amigos sem fazer alguns
inimigos”. Amigos virtuais?! Será verdade? Ou é apenas a justificativa para a
amoralidade vivida presencialmente? Representa “a decadência moral típica
das Quedas dos Impérios”?
É baseado no livro “The Accidental Billionaires” escrito por Ben
Mezrich. Curiosamente, o título “Quem Quer Ser Um Milionário?” ganhou o
Oscar de Melhor Filme, há apenas dois anos atrás, mostrando o acaso como
meio para enriquecimento.
No caso do criador do FaceBook, ele não é bilionário por acaso! Por
herança, ou seja, pelo acaso do encontro do espermatozóide X com o óvulo Y,
se justificava a fortuna dos gêmeos remadores aristocratas, aliás, ambos
interpretados pelo mesmo ator. Eles tiveram de processar Mark Zuckerberg
para também receberem algum “troco” dos bilhões de dólares dos
investidores apostadores no FaceBook. Diagnóstico: eles nunca tinham sido
contrariados pelo papai rico…
Sequência curiosa é o diálogo entre esses gêmeos aristocratas e o reitor
de Harvard, Lawrence Summers, economista ex-secretário do Tesouro norteamericano e “celebridade machista”. Quando os dois vão se queixar do roubo
de sua ideia de site de relacionamento interpessoal entre os alunos de
Harvard por parte de Mark envolver questão ética, como consta do Manual do
Estudantes, Summers responde, simplesmente: “a ética refere-se apenas ao
relacionamento entre os estudantes e a Universidade, mas não entre eles”.
Sugere: “Tenha outra ideia!”. Em outras palavras: Vá para o livre-mercado!
Nele não há ética! Predomina o individualismo selvagem ou a impessoalidade.

Infelizmente, a Universidade brasileira importou esse padrão aético.
Com a pontuação desenfreada de todas as atividades acadêmicas, a
competição, a rivalidade, o individualismo, o boicote, a sabotagem, a
armação por trás passaram a predominar. Rouba-se não só ideia, mas até
emprego do colega! O sucesso de outro é malvisto por ser comparado com a
improdutividade pessoal!
O tema do filme é a imensa diferença entre a criatura (FaceBook) e o
criador (Mark Zuckerberg). Este criou a maior rede social de relacionamento
no mundo, mas vive praticamente sem amigos sinceros. Paradoxalmente, ele
é misantropo. É pessoa com aversão ao convívio social, prefere viver em
isolamento em vez de conviver com a ignorância alheia. Ele não mostra
preocupação em se dar com outras pessoas, ter vida social preenchida. Possui
tendência a ter pouca ou praticamente nenhuma vida social. Alguns
indivíduos, dispondo de grande inteligência racional (QI), mas de pequena
inteligência emocional (QE), escolhem para viver esse estado de reclusão.
O misantropo não vive afastado do mundo, apenas é introvertido. É
habitual serem poucos os seus amigos ou pessoas capazes de estabelecer
vinculo afetivo. No caso de Mark, era apenas o “(ex-)amigo brasileiro” (e
financiador) Eduardo Saverin.
Os misantropos olham para todas as pessoas com desconfiança, é
frequente serem feitos “juízos de cálculo” de cada um ao se aproximar. Mark
só demonstra interesse pelo sucesso de Sean Parker, o sujeito mau caráter
fundador do Napster, responsável pela “destruição criadora” da indústria
fonográfica. Ele lhe arranja grandes investidores californianos para a
expansão de sua rede social.
Normalmente, os misantropos são muito perfeccionistas no que gostam
de fazer e no que se comprometem a fazer. É muito frequente se destacarem
nas áreas onde estão inseridos, pois dedicam grande parte do seu tempo ao
trabalho. No caso de Mark, é a programação de computadores.
A misantropia costuma aparecer desde logo, durante a infância, em
crianças tímidas, introvertidas e caladas. Elas têm dificuldades em fazer
amigos. Com o passar dos anos, os misantropos tendem a ser bastante
sarcásticos ou irônicos nas observações feitas sobre o mundo, como demonstra
Mark nas respostas aos processos judiciais.
Eles têm interpretação muito própria de tudo aquilo visto e de tudo
aquilo dito por outras pessoas, sendo bastante observadores e atentos a quem
os rodeia. Aproveitam-se de ideias alheias dispersas para criar soluções
inimagináveis por quem as teve originalmente. Como são muito inteligentes

(em QI não em QE), tendem a resolver desafios e enigmas com muita
facilidade. Vivem de raciocínio puramente lógico.
O filme começa com diálogo estudante-namorada, aparentemente
muito inteligente, mas é onde ele demonstra total falta de empatia. Isto é o
processo de identificação quando o indivíduo se coloca no lugar do outro e,
com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o
comportamento alheio.
Porém, curiosamente, se Mark não detém essa virtude psicológica. Em
contrapartida, demonstra forma de cognição do “eu social” mediante três
aptidões:
1. para se ver do ponto de vista de outrem,
2. para ver os outros do ponto de vista de outrem, ou
3. para ver os outros do ponto de vista deles mesmos.
Consegue, então, decifrar o mundo social composto por interesses
imediatos dos indivíduos comuns:
1. acesso universal a pretensos “clubes exclusivos”, em escala
planetária;
2. busca de contatos e reconhecimentos;
3. briga por status ou autopromoção.
Outros o fizeram, mas ele teve a habilidade e a iniciativa de programar
e facilitar essa ambição em linguagem de TI (Tecnologia de Informações).
Entretanto, ele não consegue alterar sua imagem pública. Para evitar ir a júri
popular, onde perderia por sua notória antipatia, opta por acordos bilionários
– apenas um “troco” para ele…
Filme da Geração Y? Não, pois mostra comportamentos muito parecidos
com os de outras gerações. Inclusive há cena análoga à filmada em “Quase
Famosos”. Neste, era o pop-star dos anos 60-70 a curtir uma “festa de
arromba” de maneira muito similar: pular do telhado ou fazer tirolesa na
piscina.
Mesmo bilionários por planejamento, e “totalmente famosos”, o nível
de debilidade mental da média dos jovens norte-americanos é praticamente o
mesmo: antes, sexo, drogas e rock n’roll; agora, sexo, drogas e hackear. Bem
treinados (em TI e competição), mas mal-educados e aculturados, seria de se
estranhar se comportassem com outros valores éticos.

Cisne Negro
Cisne Negro (Estados Unidos, 2010), filme dirigido por Darren Aronofsky
(O Lutador), venceu o Globo de Ouro na categoria melhor performance de
atriz em Drama (Natalie Portman) e concorria ao Oscar 2011 em cinco
categorias: melhor filme, direção, atriz, montagem e fotografia. Talvez por
isso, ou mesmo por já ser sucesso de público nos Estados Unidos, o cinema
estava lotado para assisti-lo. A se guiar pelo título, seria apenas mais um filme
sobre balé. Mas ele surpreende, para o bem e para o mal.
Segundo o próprio roteirista Mark Heyman, “o filme é uma metáfora
para o processo destrutivo da arte”. Na realidade, nem sempre o roteirista
consegue dominar a reação ou a reinterpretação do público. “Cisne Negro” vai
muito além dessa declaração do roteirista, pois abrange o processo destrutivo
da relação maternal super-protetora, que atinge a todos nós, sendo artistas
ou não. Nesse sentido, é bem-sucedido, pois todo roteirista quer que cada
pessoa saia do cinema convencido de que “sua estória é uma verdadeira
metáfora para a vida”.
A “lógica do cisne negro” é também metáfora usada em metodologia
científica. Refere-se ao desconhecido, ao pouco provável, ao extremo. Por
quê? O autor do best-seller The Black Swan, Nassim Nicholas Taleb, defende a
ideia que “o impacto dos altamente improváveis fatos fortuitos, que ele
chama de cisnes negros, é o que explica quase tudo”.
Nesse sentido, o cisne negro refere-se a algum acontecimento que, por
definição, cumpre as seguintes condições. Primeiro é que está fora do âmbito
das expectativas, porque nada no passado indica sua possibilidade. Segundo,
produz forte impacto e, apesar de não ter sido esperado, torna-se claro e
previsível em retrospectiva, ou seja, sua explicação é evidente depois da
ocorrência.
Segundo Taleb, a metáfora do cisne negro não alude apenas à raridade
de certos acontecimentos, mas também à fragilidade de nosso conhecimento
e aos limites do aprendizado baseado na observação e na experiência. A
origem da metáfora é que, antes do descobrimento da Austrália, acreditava-se
que todos os cisnes eram brancos. Foi lá onde foi visto pela primeira vez um
exemplar negro. Naquele momento, ficou demonstrada a falseabilidade do
conhecimento fundado em milhares de anos de observações confirmatórias de
milhões de cisnes brancos.
Mas por que a ênfase nos cisnes negros? Qual é sua relação com o risco
de assumir novas posições na vida através da tomada de decisões? É porque
pequeno número de “cisnes negros” explicaria quase todos os eventos

significativos de nossa existência. A maioria das viradas nas nossas vidas é
fruto de acontecimentos fortuitos e imprevisíveis, mais do que do
planejamento, seja nosso, seja de nossos pais.
Segundo minha interpretação, a ideia governante do filme “Cisne
Negro” não é que “a busca da perfeição na arte é processo destrutivo”. Eu
diria, de modo mais geral, a busca da perfeição na vida, auto imposta por
nós, devido à relação com nossa mãe, é processo destrutivo.
Nesses termos, o filme possui alcance muito superior ao imaginado pelo
diretor e pelo roteirista. Não ficou restrito ao “mundinho da arte”, no caso,
no elitismo do balé clássico. Na verdade, o próprio acesso à companhia de
balé de Nova York não foi fácil, segundo o depoimento do diretor. “Eles não
dão a mínima para nada além de balé. Foram bem indiferentes e pouco
amigáveis. Levou um bom tempo para conseguir permissão.” Quem ajudou na
tarefa foi o coreógrafo francês Benjamin Millepied, principal bailarino da casa
e responsável pelas sequências de “O Lago dos Cisnes” para o filme. Ele
também aparece como parceiro de dança de Portman. Millepied e Portman,
que começaram a namorar no set, hoje estão noivos e grávidos. Ampliaram
seus limites corporativos.
O casamento corporativo, reproduzindo uma série de filhos da mesma
corporação, é problema real. Economistas casam entre si e, então, nascem
um monte de economistazinhos. Pior, querem criar o caos com a maior
perfeição! Médicos se enamoram nos plantões, casam-se e nasce ninhada de
plantonistas semi-deuses! E assim por diante, não se necessita exemplificar
muito o “corporativismo familiar”, onde talvez o mais danoso seja o dos
políticos que deixam herança vitalícia de cargos perfeitos para ganhar muito e
trabalhar pouco.
Mas, no caso do filme, a ideia governante é a necessidade da filha
superar a presença mental da mãe, exigindo dela a todo o tempo o sucesso
que não obteve em sua carreira profissional. Quando que ela vai conseguir dar
esse passo, vem à tona todos os problemas psicológicos que a atormentavam
há muito tempo.
Há, quase no clímax do filme, diálogo expressivo entre filha e mãe em
que esta, nas entrelinhas, culpa a filha, isto é, a gravidez por interromper sua
carreira de bailarina. A filha retruca: – “Mas você já tinha 27 anos e ainda não
tinha conseguido chegar onde já cheguei!”.

Cisne Negro e Mãe Tigresa
É tema particular, restrito ao mundo das artes? Lógico que não é. Basta
ver que, recentemente, surgiu o debate sobre a “mãe tigresa” nas ansiosas
famílias de classe média norte-americana, mas que se espalha pelos
emergentes de nosso País. Trata-se do debate sobre a necessidade de criar os
filhos na linha dura, baseado no autoritário modo asiático que é divulgado na
televisão, na Internet, e está na capa de revistas, como na da Time. O livro de
Amy Chua, Battle Hymn of the Tiger Mother (O Hino de Guerra da Mãe Tigre),
é best-seller, mas o que desfechou o debate foi trecho publicado no Wall
Street Journal com o título sensacionalista Porque as Mães Chinesas São
Superioras.
Existe o subtexto geopolítico nesse debate. A ansiedade não está
apenas na família, ou seja, como educar os filhos para a vida competitiva,
mas também na rivalidade da águia norte-americana com o tigre chinês. A
mensagem de Amy Chua parece ser também contra o anacronismo ocidental,
embora ela seja norte-americana. É a hora e a vez deste “eficiente modelo
autoritário chinês” em que o “Estado sabe-tudo”, assim como “mamãe-sabe
tudo”, com regras draconianas para se preparar, tanto na competição
planetária, como na vida pessoal?
Amy Chua, 49 anos, filha de imigrantes chineses criados nas Filipinas, é
profissionalmente bem-sucedida. Estudou em Harvard, é professora de Direito
em Yale e casada com outro professor de Yale, judeu americano. É mãe de
Louisa, a Lulu, 15, e Sophia, 18. O pai judeu várias vezes tentou interferir
entre mãe e filhas, mas era enquadrado pela mulher como frouxo e mimador
“como os outros pais americanos que têm medo de ferir a autoestima dos
filhos”.
Estas foram as regras impostas na casa de Chua, em Connecticut, um
dos mais liberais Estados americanos. Suas meninas nunca podiam:
1. dormir ou brincar na casa de colega;
2. trazer colegas para casa;
3. participar de peça teatral na escola;
4. reclamar que não podiam participar da peça;
5. assistir televisão ou brincar com jogos eletrônicos;
6. escolher atividades extraescolares;
7. ter qualquer nota que não fosse a mais alta;

8. não ser a primeira aluna em qualquer matéria exceto ginástica e
teatro;
9. tocar qualquer instrumento que não fosse violino ou piano;
10.não tocar piano ou violino.
A lista de Amy Chua, tirada do livro “Battle Hymn of the Tiger
Mother” (“Hino de Guerra da Mãe Tigresa“) foi publicada no “Wall Street
Journal” e virou campo de batalha na internet, com protestos e críticas de
milhares de mães americanas, insultadas e enfurecidas pela Mãe Tigresa, que
se identifica como Mãe Chinesa.
Em aniversário da mãe, Lulu escreveu-lhe cartão, que pareceu feito às
pressas e foi devolvido com insultos: “Eu mereço melhor do que isto”,
castigou a mãe. Quando uma filha tirou uma nota menor do que uma colega
coreana, passou a noite resolvendo 2.000 problemas de um livro. Passou na
frente da coreana, mas em várias outras vezes, quando não correspondiam às
expectativas da mãe, as filhas foram chamadas de “lixo”. As meninas são
primeiríssimas em tudo, de música a matemática.
Amy Chua irrita com essa atitude maximalista e maniqueísta, além do
seu narcisismo de querer filhas como ela. Na sua narrativa, o clímax do livro
acontece em restaurante em Moscou quando Lulu, a filha de 13 anos, tem
chilique: “Eu odeio violino. Eu odeio minha vida. Eu te odeio. Eu odeio esta
família”! A menina joga o copo de água no chão. A mãe tigresa amolece e dá
permissão para a filha largar o violino e jogar tênis. Sophia, a mais velha, tem
namorado. Não dá para ser mãe tigresa permanente. Alguns colunistas, como
Caio Blinder, extrapolam desse episódio uma lição: “o mesmo vale para a
China: autoritarismo permanente não vai funcionar”. Falta mediação nesse
raciocínio.
Alguns analistas dizem que esta obsessão com educação vem de
Confúcio. Em recente teste comparativo de educação em vários países, os
alunos de Xangai foram os melhores do mundo em leitura, ciência e
matemática. Entre os países cinco primeiros colocados, só a Finlândia não é
confucionista, pois os outros três primeiros foram Hong Kong, Cingapura e
Coreia do Sul.
Eu levantaria também, para a análise, a hipótese econômica: as
famílias de filho único na China necessitam que ele sustente a aposentadoria
dos pais, que não possuem Previdência Social. Eles são criados como
“Pequenos Imperadores”, mas sem vontade própria, pois têm de obedecer às
regras impostas pelo “cerimonial” dos pais.

Até a década de 60, os americanos eram campeões nesses concursos
educacionais, mas ficaram em 15º em leitura, 23º em ciências e 31º em
matemática. De ano para ano, pioram. A high school norte-americana,
atualmente, é muito ruim (e arriscada). A autoestima nacional caiu.
Também já escutei banqueiro alemão, em reunião da IIF (Instituto de
Finanças Internacionais), reclamando da “educação erudita europeia”.
Culpava-a, conjuntamente com o Estado de Bem-Estar Social, que concedia
direitos sociais excessivos, pela baixa produtividade dos trabalhadores
europeus, comparados com os asiáticos. Essa grosseria soava como “tapa na
cara” dos intelectuais e sofisticados franceses.
Nesse debate na internet, li por parte de comentarista brasileiro o
seguinte. “Eu criei minha filha com uma única regra: ganhe teu dinheiro. Faça
o que for necessário pra isso. Inclusive se afaste do que te atrapalhar isso:
pessoas, ideias, sociedades. Hoje em dia, ela tem as mesmas alegrias e
tristezas que qualquer pessoa, com uma diferença: ela tem o dinheiro para
fazer o que quiser fazer.”
Incrível esta “educação”, não? Incentiva o vale-tudo por dinheiro,
inclusive prostituir-se, física e moralmente. Infelizmente, essa visão parece
ser representativa da idiotice predominante: o que importa, em última
análise, é o enriquecimento. Os filhos têm direito a tudo, desde que se
enriqueçam. Em outras palavras, os pretensos emergentes ensinam que “só os
ricos têm todos os direitos”.
Não era trama suficiente para o filme “Cisne Negro” tratar? Mas ele vai
além.

Cisne Negro: Psicodrama e/ou Terror
O Lago dos Cisnes é balé dramático em quatro atos do compositor russo
Tchaikovsky, encomendado pelo Teatro Bolshoi em 1876. Conhecer sua sinopse
ajuda a interpretar a estória do filme.
Ato I
No castelo realiza-se com toda a pompa o aniversário do príncipe
Siegfried. A rainha oferece ao filho como presente um arco e flechas e pedelhe que, no dia seguinte, escolha sua esposa entre as convidadas da festa.
Quando os convidados saem do castelo, grupo de cisnes brancos passa perto
do local. Enfeitiçado pela beleza das aves, o príncipe decide caçá-las.
Ato II

O lago do bosque e as suas margens pertencem ao reino do mago
Rothbart, que domina a princesa Odette e todo o seu séquito sob a forma de
ave de rapina. Rothbart transformou Odette e as suas donzelas em cisnes, e só
à noite lhes permite recuperarem a aparência humana. A princesa só poderá
ser libertada por homem que ame apenas ela. Siegfried, louco de paixão pela
princesa das cisnes, jura que será ele a quebrar o feitiço do mago.
Ato III
Na corte da Rainha, aparece nobre cavalheiro e sua filha. O principe
julga reconhecer que a filha do nobre cavalheiro é a sua amada Odette, mas,
na realidade, por baixo das figuras do nobre cavalheiro e a sua filha,
escondem-se o mago Rothbart e a feiticeira Odile. A dança com o cisne negro
decide a sorte do príncipe e da sua amada Odette: enfeitiçado por Odile,
Siegfried proclama que a escolheu como sua bela futura esposa, quebrando
assim o juramento feito a Odette.
Ato IV
Os cisnes brancos tentam em vão consolar a sua princesa. Mas Odette,
destroçada pela decisão do príncipe, aceita a sua má sorte. Nesse momento
surge o príncipe Siegfried que explica a donzela como o mago Rothbart e a
feiticeira Odile o enganaram. Odette perdoa o príncipe e os dois renovam os
votos de amor um pelo o outro. O mago Rothbart, impotente contra esse
amor, decide se vingar dos dois e, então, inunda as margens do lago. Odette e
as suas donzelas logo se transformam em cisnes, mas o príncipe Siegfried,
tomado pelo desespero, se afoga nas profundas e turbulentas águas do lago
dos cisnes. O príncipe não sobrevive. É a morte de amor.
No filme, o coreógrafo (e diretor) da companhia de dança resolve
apresentar nova versão para esse velho balé. Nela, o cisne branco e o cisne
negro seriam interpretados pela mesma bailarina, Nina. Natalie Portman a
interpreta, e é favorita para ganhar o Oscar, mas sua atuação sempre com a
mesma expressão de angústia não me entusiasmou.
Bailarina profissional há vários anos, a jovem ganha a chance de
assumir o posto de maior nome da companhia com a aposentadoria, forçada
pela idade, em decisão unilateral do diretor, de Beth (Winona Ryder). Junto
com essa responsabilidade, Nina também tem que lidar com a mesma ameaça
das outras jovens bailarinas, com a rigidez do diretor artístico Thomas
(Vincent Cassel) e com a presença super-protetora da mãe Erica (Barbara
Hershey). A situação se agrava com a chegada de Lily (Mila Kunis), jovem
bailarina vinda de São Francisco que rapidamente desponta como a principal
ameaça à Nina.

Tudo isso causará forte pressão psicológica na protagonista, que passa a
ter alucinações em seu processo de transformação de bailarina técnica e
frígida em intérprete emocional e visceral, ao longo do seu percurso até o
clímax. Ela se apega a sua obsessão, e essa cruel busca pelo sucesso, e
reconhecimento da mãe, atingirá seu propósito a custo de sua própria
destruição.
Em relação à nova versão, há certa analogia com os personagens do
velho balé O Lago dos Cisnes. Thomas se enquadraria mais como o príncipe
Siegfried. Ele escolhe a estrela da companhia – e sua amante – entre as
bailarinas convidadas. Enfeitiçado pela beleza delas, decide caçá-las.
A mãe Erica assemelha-se ao mago Rothbart, que, sob a forma de “ave
de rapina”, domina a princesa Odette, naturalmente a Nina. Erica
transformou Nina em cisne; só em certa noite esta se revolta, o que lhe
permite recuperar a aparência humana. A “princesa” Nina só poderá ser
libertada por homem que ame apenas ela. Siegfried, o coreógrafo Thomas,
louco de paixão pela “princesinha” dos cisnes, jura que será ele a quebrar o
feitiço do mago, isto é, a mãe.
O coreógrafo Thomas julga reconhecer que Lily, jovem bailarina vinda
de São Francisco, será a substituta da sua amada Nina, mas, na realidade, por
baixo das figuras, escondem-se o mago (Erica) e a feiticeira (Lily). A dança
com o cisne negro decide a sorte do príncipe (Thomas) e da sua amada Odette
(Nina): enfeitiçado por Lily, Thomas proclama que a escolheu como sua futura
“rainha dos cisnes”, quebrando assim o juramento feito à Nina.
Outras bailarinas (“cisnes brancos”) tentam em vão consolar Nina. Mas
ela, destroçada pela decisão do coreógrafo, aceita a sua má sorte. No
momento apoteótico, surge Thomas aplaudindo-a, o que sugere à Nina que as
bailarinas Beth e Lily o enganaram. Nina perdoa o coreógrafo e os dois
renovam os votos de amor um pelo o outro. No balé, o mago Rothbart,
impotente contra esse amor, decide se vingar dos dois e, então, Odette e as
suas donzelas logo se transformam em cisnes, mas o príncipe Siegfried,
tomado pelo desespero, se afoga nas águas do lago dos cisnes. O príncipe não
sobrevive. No filme, é a morte da perfeccionismo de Nina, quando ela assume
o lado negro dos cisnes.
Cisne Negro é bem mais do que thriller psicológico, pois acrescenta
cenas de terror mais ao final. Isso poderia até ser justificado com base no
grito: “ô, ô, ô, minha mãe é um terror”! Mas eu não gostei dessa mistura de
gêneros. “Gêneros são frequentemente combinados para que seus significados
ressoem mutuamente, para enriquecer a personagem e para criar variedades
de clima e emoção”, conforme Robert McKee (2010: 98).

O gênero “filme de Terror” divide-se em três subgêneros. Há o Mistério,
no qual a fonte do terror é assombrosa, porém sujeita a explicações racionais.
Existe o Sobrenatural, no qual a fonte de terror é fenômeno irracional do
reino dos espíritos. Finalmente, há o Super-Mistério, no qual o público tenta
adivinhar a fonte de terror entre as duas possibilidades citadas. Fica esta
dubiedade no filme. Era necessária ilustração tão crua para espelhar o
conflito entre o lado racional e o lado emocional da mente da bailarina, que
antes só demonstrava ter uma técnica fria?
No caso do filme Cisne Negro, creio há apelação desnecessária para
“sustos sanguinolentos”, “duplas imagens”, “auto-mutilação”, e outros
clichês do gênero Terror. Para alcançar a interpretação emocional do “cisne
negro”, na verdade, deixar aflorar suas fantasias e seus temores à flor da
pele, necessitava Nina de “suar sangue”? Para certa verossimilhança, não
bastavam a masturbação, a noitada com ecstasy na casa noturna e a cena de
lesbianismo com a rival?
Como eu não aprecio o gênero Terror, não achei essa fecundação
cruzada muito inventiva. Pelo contrário, achei excessiva, devido à
dramaticidade suficiente de sua trama original: como a relação entre mãe e
filha pode ser prejudicial a ambas.
É psicodrama com o tipo de estória de detetive freudiana. O coreógrafo
faz o papel de detetive-psiquiatra para investigar o “crime” escondido, ou
seja, o trauma profundamente reprimido que sua “paciente”, a bailarina
“rainha-das-cisnes”, sofre com sua mãe. Uma vez que o psiquiatra-coreógrafo
expõe esse “crime” (sua frigidez), a vítima recupera sua sanidade ou chega ao
extremo da perfeição: a morte do imperfeito? O final é dúbio e fica para cada
expectador sua interpretação.
Discordo, portanto, de muitos críticos de cinema que classificaram o
filme como “perfeito”. Sua “tese” ou ideia-chave é, justamente, não haver
nunca perfeição, mesmo quando a bela aparência engane.

Biutiful: estética da miséria humana
Biutiful concorre a Melhor Filme Estrangeiro como favorito. Assisti e o
detestei. Achei-o degradante, mesmo com sua bela estética (fotografia) que
transforma a atraente Barcelona em lugar que concentra o pior do mundo. Foi
muito desprazer assisti-lo até o fim.
Meu incômodo não foi “porque o filme não é realista”. Não cobro
“realismo” de obra de arte. Nenhuma deve ter a pretensão de ser a exata
“reprodução da realidade”, na verdade, o autor cria um novo objeto visível.

Logo, a obra de arte está impregnada com a visão do autor. Achei que sua
estória ficou na superfície do fenômeno social que focaliza: o trabalho
contemporâneo equivalente à servidão.
Transpareceu aquela velha argumento racista, recentemente
ressuscitado pelo DEM para questionar a política afirmativa de cotas na
Universidade brasileira: “mas os próprios negros escravizaram os negros”...
Sim, essa argumentação surge quando se analisa o problema social de acordo
com a superficialidade da pele. Enxerga a “cor da pele”, mas não vê que só
existe uma raça, a humana, com múltiplos indivíduos e um sistema social em
que se inserem.
Para se entender a exploração contemporânea da escravidão na
Espanha (e também existe aqui no Brasil) não se pode colocar o problema “lá
fora” no estrangeiro, nos “amarelos” que são explorados pelos próprios
chineses, nos “negros” que traem a “quem lhes estica a mão”. Teria que ir
mais fundo na “denúncia da situação”. Não se trata apenas dos fatores de
repulsão da China e do Senegal, como são citados grotescamente, mas
igualmente dos fatores de atração se explodiram como “bolha”, no caso,
imobiliária.
A degradação humana, na escala massiva que chegou, tem culpa
sistêmica que vão além dos valores individuais. Pareceu-me a defesa de uma
posição da qual discordo o roteirista juntar tudo que há de ruim na raça
humana em seus personagens para provar a “tese” da direita: já que todos os
seres humanos não prestam, nivela-se tudo por baixo e... vale tudo! Competir
ao limite para se dar bem, justificando-se como “estratégia para
sobrevivência”!
Único valor positivo que o filme expõe é o amor paternal. A regra de
ouro do instinto de competição predominante no “olhar da direita” é “quem
melhor se adapta ao meio ambiente econômico enriquece, inclusive dando
continuidade a sua dinastia”. O instinto de competição predominante leva à
defesa da tradição e da herança. No filme, a herança deixada pelo pai
moribundo é roubada pela africana em quem confiou. A direita sempre vê a
ameaça da esquerda tributar e/ou desapropriar o patrimônio acumulado, não
importa como.
Eu me identifico com o humanismo de esquerda, prefiro cultivar os
valores positivos e as virtudes que os seres humanos têm em comum, embora
reconheça que eles sejam mal distribuídos. Buscar a igualdade entre eles em
vez de defender o individualismo acho a melhor atitude política e cultural.
No entanto, nessa época de crise econômica, assim como se chocou o
“ovo da serpente” no regime de hiperinflação após a I Guerra Mundial na

Alemanha, desovando o nazi-facismo durante a Grande Depressão, vem se
botando esse olhar do “salve-se quem puder”! A “grande” imprensa brasileira,
em nome de suposto “pluralismo” (ou compensação pela ascensão política da
esquerda), divulga mais ideias de quem deseja levar o individualismo a seu
limite máximo. Debocha da solidariedade social em nome da competitividade
mercantil.
Por exemplo, em esforço de ler a “nova direita”, sintomaticamente,
muitos ex-comunistas stalinistas, apresento amostra rápida da sequência que
o leitor da Folha de S. Paulo sofre passou a sofrer com a campanha contra
seguidas reeleições dos candidatos do PT. Semanalmente, seus articulistas de
direita ironizam e/ou criticam os valores humanistas e as organizações sociais.
Bastar dar breve “espiadela” nos seus últimos artigos, para ver o que esse tipo
de gente escreve.
Ferreira Gullar (Folha de S. Paulo, 27/02/11) era um estalinista do
“partidão” e ao se arrepender de sua militância se tornou antipetista para
continuar atacando trotskistas. “No Brasil, temos um péssimo exemplo: o de
Getúlio Vargas, que, ao criar o imposto sindical, anulou a combatividade dos
sindicatos de trabalhadores. Foi uma medida maquiavélica. Enquanto em
outros países os sindicatos nascem da conscientização dos trabalhadores, que
neles se organizam e os mantêm com sua contribuição mensal, os nossos,
sustentados pelo imposto que é cobrado de todos os assalariados e controlado
pelo governo, dispensam a participação efetiva dos assalariados. Noutras
palavras, são entidades-fantasmas, que não nasceram da necessidade dos
empregados de se organizarem em entidades que defendam seus direitos. Por
isso mesmo, poucos são os trabalhadores que delas participam, enquanto os
oportunistas, com o apoio de minorais organizadas, passam a dirigi-las,
impondo-se como lideranças fajutas. Através delas, vinculam-se a partidos
políticos, elegem-se deputados, tornam-se ministros e passam a atuar na vida
política. Como a maioria dos trabalhadores ignora tudo ou quase tudo do que
estou dizendo aqui, esses impostores passam por ser líderes de verdade e
servem de ‘pelegos’ para manter os trabalhadores submissos aos jogos de
interesses. Agora, mesmo esses falsos líderes apresentaram-se como
defensores de um aumento do salário mínimo maior que o oferecido pelo
governo, num jogo de cartas marcadas, demagógico, cujo resultado estava
previsto. E assim as coisas irão até que, um dia, o povo desorganizado perca a
paciência e acabe com essas lideranças de araque e esses sindicatos de
mentira”.
Luis Felipe Pondé em sua coluna (Folha de S. Paulo, 21/02/11) expressa
sempre sua misoginia conservadora, além de anticomunismo anacrônico.
“Recentemente, numa entrevista, uma jornalista me perguntou se acredito
que os homens tenham medo de mulheres inteligentes. E também o que seria

mais importante numa mulher, beleza ou inteligência. Antes de tudo, um
reparo. Neste assunto, não consulte as feministas porque elas não entendem
nada de mulher. Tampouco pergunte aos homens que chamam as mulheres de
"vítimas sociais", porque são frouxos. Pobres diabos: mulher não gosta de
covarde, mesmo que seja covarde em nome dos "direitos femininos". A
segunda pergunta (o que é mais importante numa mulher, a inteligência ou a
beleza?) é fácil: a beleza vem em primeiro lugar, nunca a inteligência. Quando
um homem disser pra você que ele prefere mulheres inteligentes, ele quer te
pegar”.
E por aí vai até concluir da seguinte forma. “Resumo da ópera: a
inteligência numa mulher é um risco interno à relação porque o homem pode
se sentir "menor" do que ela. Já a beleza feminina é sempre um risco externo
porque o cara sente medo de perdê-la porque sabe como os outros caras
pensam. Já a inteligência num homem nunca é um risco interno à relação
porque as mulheres dão nó em qualquer homem. Mas, é sempre um risco
externo porque as mulheres sabem como suas parceiras pensam: se, além da
inteligência, o cara tiver ‘atitude’ (a soma disso dá em charme), aí, meu bem,
se prepare para a cobiça de suas amigas”.
João Pereira Coutinho em artigo sobre o filme “Cisne Negro”, intitulado
“A Arte da Masturbação” (Folha de S. Paulo, 22/02/11). “Em cinema, já assisti
a tudo. Até aos filmes de Manoel de Oliveira [respeitável cineasta português,
mesma nacionalidade do colunista]. Mas a sequência em que Nina se masturba
é tão esteticamente grotesca que seria aconselhável distribuir sacos de enjoo
nas salas. Como é evidente, Nina não acaba bem: sexualmente reprimida e
com a sanidade se desfazendo, ela não aguentará a competição direta de uma
rival, Lily (Mila Kunis). Lily dança bem. Mas, ao contrário de Nina, oferece o
serviço completo. Quando saímos da sala, choramos pelo destino de Nina. E
pensamos: "Coitada. Se ela ao menos tivesse transado...". Eis, em resumo, o
filme de Aronofsky, um diretor que, antes de "Cisne Negro", tinha assinado um
filme estimável sobre luta livre. Um tema que estava mais ao nível da sua
mentalidade. Acontece que os seres humanos raramente aceitam suas
limitações e desejam voar mais alto. Aronofsky tenta. Nunca chega a decolar.
(...) Ao confundir a natureza da arte com a arte da masturbação, tudo que
resta de "Cisne Negro" é um ecrã viscoso e sujo. Como um lençol de
adolescente”.
Escrevi crítica sobre o filme, “Cisne Negro”, onde o leitor poderá
comparar: não é esse aspecto sexual o que me incomodou, mas sim a mistura
do gênero psicodrama com terror. O olhar moralista e arrogante, que é típico
da direita elitista, diz mais sobre a mentalidade do articulista do que sobre o
filme.

Acho que devemos enfrentar o debate com a direita, mesmo que seja
degradante ler seus artigos e ver seus filmes. Suas “denúncias niilistas” estão
grassando. Pior, o comportamento fascista contra “os diferentes”, “as
minorias”, tipo feministas, homossexuais, “nordestinos” e outros, contumaz
na “Avenida Paulista” vem se legitimando intelectualmente!

VIPs: Personagens Muito Importantes
Você encontra, no imperdível filme VIPs, tudo possível em uma amostra
do alpinismo social brasileiro. Não irei repetir o já dito por outros: mais uma
inesquecível atuação de Wagner Moura, estreia como diretor marcante do expublicitário e documentarista, Toniko Melo, produção O2 de Fernando
Meirelles com financiamento da Universal (US$ 8 milhões) e padrão
hollywoodiano, roteiro de Bráulio Mantovani (genro do Ricardo Kostcho), o
mesmo autor dos argumentos de Cidade de Deus e Tropa de Elite, baseado no
livro VIPS – Histórias Reais de um Mentiroso, escrito por Mariana Caltabiano,
direção de fotografia espetacular de Mauro Pinheiro Jr., especialmente as
cenas aéreas e o “vôo noturno Kamikaze”, música do Antônio Pinto, revelação
do Cidade de Deus, e depois a compositor de trilhas sonoras de filmes
internacionais, etc.
Eu não leio Veja, nem Caras, não assisto TV aberta (fora em vez em
quando o Jornal Nacional e sempre o futebol), logo, como dizia minha avô,
“sou ruim de papo, porque não consigo levar um lero sobre novelas e
globettes”. Então, eu nunca tinha escutado falar no tal personagem da vida
real, Marcelo Nascimento da Rocha, o “171”: essa “celebridade” assumiu
identidades falsas ao longo de sua carreira no crime. Marcelo já foi policial de
grupo de elite, guitarrista dos Engenheiros do Hawaii, olheiro da seleção,
campeão de jiu-jítsu, repórter da MTV, produtor do Domingão do Faustão,
líder do PCC, etc. Mas a mentira mais cinematográfica de Marcelo foi se
passar por Henrique Constantino, filho do dono da Gol Linhas Aéreas, no
Recifolia, o Carnaval fora de época da capital pernambucana, em 2001.
Durante quatro dias, Marcelo foi paparicado por ricos e famosos,
inclusive ele garante ter transado com duas celebridades, entrevistado por
Amaury Jr., fotografado para colunas sociais. De quebra, pilotou um
helicóptero e um jato particular cedidos por empresários que se tornaram
íntimos do suposto “executivo da Gol” em questão de minutos. Foi preso no
Rio de Janeiro pela polícia federal, depois de transportar no tal jatinho os
“globais” Marcos Frota, Carolina Dieckmann e Ricardo Macchi.
Foi a farsa da Gol – aliás, com merchandising intensa no filme – que deu
fama a Marcelo. Ele virou vilão em matérias da imprensa e herói em diversas

comunidades da internet. Sua história contada no livro VIPs – Histórias reais
de um mentiroso, de Mariana Caltabiano, foi grande sucesso editorial, com
mais de 50 mil exemplares vendidos, antes do filme. Agora, então, deverá
vender bem mais.
De real em seu currículo, constam um lucrativo e arriscado emprego
como piloto do narcotráfico, uma série de roubos de avião e uma longa ficha
de golpes como estelionatário, como vender motos do exército, vagas em
Faculdade de Direito e impressoras apreendidas pela Receita Federal que
nunca seriam entregues. Ele está preso em Cuiabá, Mato Grosso.
Quanto ao outro inspirador personagem da vida real, o empresário Nenê
Constantino, pai de um dos fundadores da Gol Linhas Aéreas, tem de receber
policiais, diariamente, em sua casa, no Lago Sul, em Brasília. Isto para
comprovar que o empresário está na residência, já que ele cumpre prisão
domiciliar. Constantino é acusado pelo atentado contra ex-funcionário e por
seu envolvimento em tentativa de homicídio contra seu ex-genro. Constantino
também é acusado de mandar matar líder comunitário em 2001. Foi aliado
político de Joaquim Roriz e companhia no Distrito Federal.
Mas o mais artístico do filme (e da atuação de Wagner Moura) é
justamente se livrar da amarra com o personagem real, deixando-o apenas
como fonte de inspiração da estória. Faz interpretação psicológica de um
personagem universal. Vi o filme mais como interessante drama psi do que
como thriller policial focado no problema da farsa ou falsa identidade.
O tema principal, a meu ver, é a crise de identidade masculina. Indaga
ao expectador qual é sua motivação de imitar as pessoas e se passar por quem
verdadeiramente não é. Almeja apenas a fama instantânea de celebridades
fakes? Alimentando o sonho de aprender a voar e tornar-se piloto como o pai
(fictício?), Marcelo foge da casa da mãe – cabeleira que almejava que “ele
fosse alguém famoso, não um Zé Ninguém” – e começa a se passar por pessoas
diferentes para conquistar o que? Dinheiro? Fama? Poder? Não me pareceu que
eram essas atrações mundanas. Ele, como todos nós, queria simplesmente
respeito, paradoxalmente, identidade própria! Pareceu-me o personagem em
crise de identidade permanente ser arquétipo do caso “pai ausente, filho
carente”.
O livro com esse título – Pai Ausente, Filho Carente – de autoria do
psicanalista Guy Corneau (Editora Brasiliense, 1991, original francês de 1989)
afirma: “todos os homens vivem mais ou menos em um silêncio hereditário
que se transmite de uma geração a outra e que nega o desejo de cada
adolescente de ser reconhecido, ou seja, confirmado pelo pai. Nossos pais
esconderam-se no mato, nos bares, no trabalho. Refugiaram-se igualmente

em seus carros, na leitura do jornal, diante da televisão. Com frequência
preferiram fugir para um mundo abstrato e sintético, desprezando o presente,
o cotidiano, o corpo. O homem de ontem, assim como o de hoje, cede ao
canto poderoso da mídia, que atrai seu Ulisses com se fosse uma sereia. O
hábito da mídia [inclusive internet], tal como o de uma droga se a qual não se
pode viver, evita-lhe ter que falar, ter que encarnar-se ou relacionar-se.
Pseudo independência do homem, enroscado em si mesmo ainda que não o
demonstre” (Corneau, 1991: 20).
Assim, os homens contemporâneos têm poucas ocasiões de viver e de
atualizar seu potencial masculino em presença do pai. Há cada vez menos
contatos prolongados entre pais e filhos. O pai distante é generalizado – e não
é só porque uma família em cinco é monoparental e 80% delas são dirigidas
por mulheres sozinhas.
A expressão “pai ausente” procura ser muito mais geral do que “sem
pai”. Abrange tanto a ausência psicológica quanto a física do pais,
correspondendo à ausência em espírito e à ausência emotiva. Contém
igualmente a ideia de um pai que, apesar da presença física, não se comporta
de maneira aceitável, como os pais autoritários, esmagadores e invejosos dos
talentos de seus filhos, pais alcoólatras, cuja instabilidade emotiva mantém
os filhos permanentemente inseguros.
Com a expressão “filho carente”, Corneau quis frisar a inexistência de
uma relação de pai e filho, ou seja, são filhos carentes de pai. A falta de
atenção do pai traz como consequência a impossibilidade de o filho
identificar-se com ele para estabelecer a própria identidade masculina. No
homem, um processo educativo deve tomar o lugar da natureza para romper a
identificação primeira com a mãe.
Ao contrário do que se pensa, Narciso não é um homem que se ama
demais ou que ama apenas a si mesmo. Trata-se sim de alguém a quem falta
muito amor, pois não teve o bastante quando pequeno. Não teve, pelo menos,
o suficiente para chegar a confiar em si mesmo e acreditar-se digno do afeto
dos outros. Sua individualidade intrínseca e sua riqueza pessoal – não
material, mental, emocional – não foram suficientemente reconhecidas no
meio familiar. Sua busca de amor é feroz, mais ainda porque ela permanece
extremamente inconsciente.
O camaleão adotará a forma de outro de acordo com o ambiente. Tem
a intenção de “agradar a qualquer preço”, mesmo que isso acabe
incomodando o imitado, para tentar preencher o vazio que o habita. Sem
identidade, busca a do outro.

A personalidade narcísica serve-se dos outros como “espelho de si
mesmo”. Busca o reconhecimento no olhar dos outros. Só vive para ser
observado.
O problema sobrevém no momento em que um indivíduo só pode viver
nesse registro, a ponto de esquecer sua própria substância, seus próprios
limites, sua própria imperfeição. Tal como no Narciso do mito, no personagem
do filme, o Nome Próprio acaba morrendo!
Para ser desejado, Narciso deve moldar-se ao desejo do outro. Viverá o
método da “superadaptação” a seu meio tal como um camaleão.
Narciso encontra a confirmação de sua própria substância no olhar dos
outros. Os outros lhe servem de espelho. Eles estão ali para confirmar que ele
existe. Quanto mais se aproxima dos que julga importantes (“o dono da Gol”),
mais se sente importante. Ele deseja identificar-se com pessoas conhecidas,
notáveis, celebridades de qualquer nível, até do PCC!
Seu sentido de identidade depende unicamente do fato de ser popular.
É essa exclusividade que o leva ao drama emocional. Sua confiança em si
mesmo varia continuamente: em alta quando ele se vê belo no espelho que
lhe fornecem os olhos dos outros e em baixa se o espelho lhe é desfavorável –
por exemplo, quando ele não engana a socialite ou a PF. Tem dificuldade até
em aceitar uma recompensa merecida (o “mimo” do traficante), pois seu
espelho interior é muito depreciativo. Existe sempre alguém mais belo do que
o invejoso!
A cultura narcisista contemporânea repousa, essencialmente, sobre as
noções de sucesso e de fracasso, não existe o meio-termo do homem comum,
o Zé Ninguém. Nessa cultura, a imagem assume extrema importância, pois
trata-se mais de parecer do que ser. Tal sociedade sofre excessiva
identificação à persona, ou seja, à máscara social.
O filme mostra, fartamente, imagens, espelhos, reflexos, máscaras.
Enquadra lindamente o carnaval de Recife e Olinda. É uma estória brasileira
de interesse universal.
Uma das mais importantes promessas da democracia é a de assegurar
respeito a todos. Garante-se isso não somente pelo voto que concede a todos
os cidadãos, mas também pela rotatividade dos cargos públicos, de modo que
qualquer um, por mais inculto ou humilde, pudesse ser “presidente por um
dia”. Não é o poder o que conta, e sim o respeito.
O poder, entretanto, já não assegura respeito. A maioria das pessoas
sente que não inspira tanto respeito quanto merece, e a obtenção desse

respeito tornou-se para muitos tarefa mais atrativa do que o poder. Tornou-se
a obsessão de ser reconhecido como sujeito, indivíduo particular, filhinho do
papai, aliás, que é muito importante (e/ou rico)!

J. Edgar
John Edgar Hoover (Washington, D.C., 1 de janeiro de 1895-Washington,
D.C., 2 de maio de 1972) foi durante 48 anos o chefe do FBI, a mais célebre
organização de espionagem de vidas pessoais do mundo, sendo considerado
seu patrono. Como ele sustentou o seu poder ao longo desse período, lidando
com oito Presidentes, de Franklin D. Roosevelt a Richard Nixon? Espionando a
vida deles…
De educação luterana, sofrendo do Complexo de Édipo, sem identidade
com a figura masculina do pai doente, e totalmente apegado à mãe
conservadora, formou-se em Direito aos 22 anos. Trabalhou na organização do
fichário Biblioteca do Congresso Americano. Empregou-se logo em seguida no
Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde sua carreira, baseada no
anticomunismo, foi rápida.
No ano de 1919, foi indicado para investigar estrangeiros suspeitos de
subversão. Sua missão resultou na expulsão arbitrária do país de grande
número de imigrantes. Com o sucesso em seu trabalho, quando se aproveitava
de medo social, foi nomeado para trabalhar como assistente do diretor do FBI.
Poucos anos depois, em 1924, Hoover tornou-se o chefe do Departamento.
Enquanto ficou na chefia do FBI, até sua morte, serviu 8 presidentes
americanos e 18 secretários de Justiça. Mudou a história do FBI: a antiga e
ineficiente organização de 657 agentes suspeitos de corrupção tornou-se a
maior organização policialesca do planeta. Com verba imensa, contratou mais
de 16.000 funcionários, inclusive cientistas, para adotar modernos métodos de
investigação criminal e/ou de incriminação moral e ideológica. No ano de sua
morte, os arquivos do FBI possuíam mais de 200 milhões de impressões
digitais.
Nos anos 30, capitalizou sua fama com a chefia da prisão de gangsteres
famosos, como John Dillinger, Pretty Boy Floyd e Baby Face. Na mesma
década, também propagandeou a captura do suposto raptor de filho do
aviador Charles Lindberg. Esta notícia havia tomado conta da imprensa
americana. Durante a Guerra Fria, participou na caça às bruxas: “espiões e
comunistas”.
Macartismo descreve esse período de intensa patrulha anticomunista,
perseguição política e desrespeito aos direitos civis nos Estados Unidos. Durou

do fim da década de 1940 até meados da década de 1950. Originalmente, o
termo foi cunhado para criticar as ações do senador americano Joseph
McCarthy, tendo depois sido usado para fazer referências a vários tipos de
condutas, entre as quais a de Hoover. Este considerava McCarthy um
oportunista a lhe roubar a cena.
Praticamente intocável durante sua longa carreira, no final de sua vida
passou a ser alvo de críticas da sociedade. Na década de 1960, passou mais
tempo censurando o telefone de congressistas e perseguindo líderes do
movimento negro em lugar de combater criminosos comuns.
Em 2011, Clint Eastwood dirigiu filme baseado na sua história,
intitulado “J. Edgar”. É bom assisti-lo para tentar entender como a direita
ainda disputa poder nos Estados Unidos. Utilizando-se da paranoia
anticomunista, atualizado hoje para anti-terrorismo, Hoover sempre se
apresentou como guardião dos valores conservadores. Ele morreu convencido
de ter salvado os Estados Unidos da invasão bolchevique.
O fundador do FBI possuía fichas e escutas com conteúdos
comprometedores em arquivo pessoal, sob a guarda de sua fiel secretária.
Esta prezava, antes de tudo, sua carreira profissional. Da mesma forma, J.
Edgar “guardava no armário” sua homossexualidade reprimida, inclusive seu
travestismo, encenado em espelho do armário no quarto de sua mãe.
A cinebiografia filmada por Eastwood flui, entre flash-backs e flashforwards, enquanto Hoover já velho dita as suas memórias e versões
mitómanas a sucessivos agentes do FBI. A forma como conseguiu prender
quatro mil “comunistas” e deportar outros tantos, o combate a assaltantes de
banco durante a grande depressão, a instrumentalização do dramático rapto
do bebé Lindberg, as encenações para se colocar na primeira linha das
detenções, as escutas íntimas de Kennedy, tudo vai se desenrolando sob seu
ponto de vista do direitista, prendendo a plateia na observação de sua
surpreendente vida privada.
Como se consegue enganar a tantos durante tanto tempo? Ambiente
político, ameaças veladas ou mesmo chantagens políticas explícitas? Eastwood
deixa a dedução para a inteligência do expectador.
A relação com a mãe dominante (Judi Dench), o amante (Armie
Hammer, ator que interpreta os gêmeos em A Rede Social), e a secretária
(Naomi Watts) é exposta. Leonardo Di Caprio, mais uma vez, se apresenta
com atuação extraordinária merecedora de premiação. Mas foi ignorado nas
nomeações para os Oscars de 2012, como, aliás, todo o filme. A maquiagem
dos rostos é, principalmente no caso do amante, não tão bom intérprete,
demasiado pesada com o intuito de sublinhar a passagem das décadas.

Como o filme se baseou em brilhante roteiro de Dustin Lance Black, o
mesmo roteirista de “Milk” (filme de Gus van Sant) sobre político
homossexual assassinado em São Francisco-Califórnia, alguns críticos deduzem
a interrogação central do filme dizer respeito a como J. Edgar Hoover viveu a
sua homossexualidade. É ponto importante, mas não é tudo, pois os contextos
políticos do passado são revistos para avaliar (e criticar) o presente.

O Homem ao Lado
Na Polônia, na era da União Soviética, um garoto pergunta: “Papai, a
Rússia é um país-amigo ou país-irmão?” Seu pai responde: “Filho, país-irmão,
pois amigo a gente escolhe…”
Extrapolo essa lição para outros personagens de nossa vida. Colegas e
vizinhos são inevitáveis como os parentes: a gente não escolhe.
Por exemplo, vizinhos. Vivemos era de mobilidade social, aqui e
alhures. Por razões que não se trata de discutir agora, o fato é que a chamada
Nova Classe Média emerge em diversos países emergentes. Há,
evidentemente, famílias que submergem, mesmo que entrem em “decadence
avec elegance”. Também na Argentina a Nova Classe Média busca espaço (“un
rayito de sol”) entre a Velha Classe Média.
Cá, entre nós, esta faz muxoxo, birra, empomba, pavoneia, esperneia…
até reclama do Lula! Aeroporto cheio como rodoviária? Culpa do Lula!
Engarrafamento nas ruas? Culpa do Lula! Restaurantes com filas de espera?
Mais uma vez, culpa do Lula!
Na realidade, há quase dez anos, antes de ir trabalhar no Governo Lula,
já tive meu “choque cultural”. De manhã, durante o primeiro jogo do Brasil
na Copa do Mundo no Japão-Coréia, os foguetes começaram a estourar, o
cachorro do vizinho a se rebentar de tanto latir, e a minha paciência a
explodir, pois não conseguia escutar o jogo!
Resultado dessa “gota d’água”: fui reclamar com o vizinho. Ele tinha se
mudado, na semana anterior, para a casa da frente. Seu “cartão-de-visita”
tinha sido colocar um pastor-alemão no jardim. O bicho latia o tempo todo.
Meu “cartão-de-visita” desastroso foi me apresentar dizendo-lhe eu ser
professor e escritor. Então, trabalhava no escritório do outro lado da rua e
morava ali desde quando não existia nenhum vizinho e… Enfim, eu necessitava
de silêncio para exercer minhas (“nobres”) atividades profissionais.

Ele me disse, simplesmente, conhecer muito bem os professores, pois
trabalhava na Universidade. Era o responsável pelas cópias xerox de certa
Faculdade. Em seguida, comentou: “os professores tratavam funcionários
como cachorros”. Deu-me as costas e entrou para dentro de sua casa. O
cachorro continuou latindo.
No dia seguinte, meu carro apareceu arranhado no estacionamento da
Universidade. Eu não podia provar nada. Consultei advogados, aconselharamme a me “conformar”. Eles já tinham visto muita briga entre vizinhos
terminar em tragédia.
Nesse sentido, eu me “exilar”, em Brasília, durante quase cinco anos,
foi um alívio. Deixei de ouvir latidos do cachorro do vizinho – e seus gritos
com a família. Os animais reproduzem o comportamento estridente dos
donos.
Na volta à minha residência, outro homem tinha se mudado para a casa
ao lado. Mais um “alarme” (cachorro) azucrinando e gritos de brigas de casal.
Aliás, muvuca desse tipo já aconteceu, na rua, com brigas entre namorados.
Só rindo.
Se você já escutou a expressão “tem gente que não se enxerga” deve
ter também refletido “tem muita gente que não enxerga o outro”. Com o
homem ao lado não somos obrigados a ter simpatia, mas para conviver, ou
melhor, sobreviver com certa atitude zen, é necessário empatia.
Simplesmente, nos colocar no lugar do outro. Entender sua mobilidade social.
Evitar o estranhamento discriminatório contra a imobilidade cultural.
Não é fácil superar as barreiras culturais com as quais tentamos nos
“defender”. Na verdade, o desejo de status, embora pareça o contrário (se
diferenciar), nada mais é senão a busca de cada indivíduo ser reconhecido
como ser humano igual e semelhante.
A metáfora de “abrir uma janela”, devassando o vizinho, é apropriada.
Todos nós estamos sob o mesmo sol. A sequência cinematográfica é muito
ilustrativa de todo esse conflito. Não pude deixar de me colocar no lugar do
antipático, pedante e pernóstico artista-intelectual-professor ao assistir O
Homem ao Lado (El hombre de al lado), extraordinário filme dos argentinos
Mariano Cohn e Gastón Duprat. Sorri amargamente. Tem gente que não se
enxerga?! Eu me enxerguei tristemente.
Eleito o melhor filme nacional do ano passado pela Academia das Artes
e Ciências Cinematográficas da Argentina, El hombre de al lado, para os
críticos, “o filme é autoral e bem realizado”. Estreou, em 2010, em um dos
principais eventos de cinema dedicados à produção independente, o Festival

de Sundance, onde levou o prêmio de melhor fotografia. No mesmo ano, no
Festival de Mar del Plata, foi eleito o melhor filme.
Teve relativo sucesso de público na Argentina, onde atingiu 250 mil
espectadores, número considerado satisfatório pelo mercado local. Depois,
também encontrou bom público em países como Turquia, França e Estados
Unidos. Ele é filme capaz de nos faz pensar, refletir, admirar, apreciar, etc.
etc.
Não vou “contar a estória” – nem o final. Simplesmente, recomendo o
filme, fortemente, a todos amantes de Cinema. Mais ainda a aqueles
apreciadores de arquitetura, decoração e crítica de costumes. Depois, quem o
assistir sairá refletindo, ou conversará a respeito, provavelmente, usando as
seguintes palavras.
Esnobismo: atitude de quem despreza o relacionamento com gente
humilde e imita, geralmente de maneira afetada, o gosto, o estilo e as
maneiras de pessoas de prestígio ou alta posição social, e/ou assume ares de
superioridade a propósito de tudo; sentimento de superioridade exacerbado;
gosto excessivo, geralmente afetado, pelo que está na moda, inclusive
trivialidades.

Pedantismo: ato, dito, procedimento próprio de quem é pedante, ou
seja, o que se exprime exibindo conhecimentos que não possui, ou o que se
expressa ostentando cultura e erudição.
Breguice: característica peculiar de quem é brega, isto é, quem não
tem finura de maneiras; cafona. É regionalismo, no Brasil, de uso informal,
pejorativo, significando “de mau gosto, sem refinamento, segundo o ponto de
vista de quem julga”. É considerado kitsch aquilo de qualidade reles, inferior.

Margin Call — O Dia Antes do Fim
Os dramas exploram muito bem os conflitos morais e as posturas éticas
existentes no mundo das Finanças. Para além de denunciar os personagens
culpados e crucificar os bodes-expiatórios pela crise, no caso, os banqueiros,
os filmes selecionados deste gênero cinematográfico mostram os dilemas
humanos e a diversidade na hierarquia das instituições financeiras. Há, por
exemplo, os megainvestidores manipuladores dos mercados, inclusive
ilegalmente, por excesso de poder ou por pura ganância, ambos sentimentos
provocados pelo instinto de competição exacerbado.

Um documentário frio e objetivo impossibilita captar esses aspectos
dramáticos, instintivos, enfim, humanos. Os dramas possibilitam mostrar
também aqueles protagonistas pseudo inocentes úteis. Eles se prestam a ser
manipulados pelo sistema. Inicialmente, dotados da ânsia de rápido
enriquecimento, suas “jornadas de heróis” se completam depois de decaírem
e, face ao infortúnio, resgatarem a ética perdida. A costumeira desculpa (ou
autoengano) é eles apenas cumprirem ordens emanadas dos poderosos
banqueiros.
Apesar dessa “demonização dos banqueiros” e “vitimização dos
operadores subordinados”, as más consciências os incomodam. Além disso, os
dramas não deixam de abordar questões técnicas da crise de forma menos
intragável para o público leigo. Elas não deixam de ser instrutivas para a
completa formação de economistas. Temas como risco moral, uso de
informações privilegiadas, securitização, risco sistêmico, “bailout”,
comportamento de manada, entre outros, são discutidos satisfatoriamente ou
motivam a pesquisa para aprofundar o conhecimento dos conceitos. Os cursos
formadores de economistas e administradores necessitam resgatar os aspectos
éticos de suas profissões. O Cinema pode ser útil nesse sentido moral.
Infelizmente, muita gente de esquerda acha alguns banqueiros /
traders/ investidores serem criadores de bolhas especulativas através
manipulação da massa ingênua de pequenos investidores com falsos boatos ou
informações privilegiadas. É postura de autoengano tipo “me engana que eu
gosto!”. Não é porque alguns poucos lucram com as perdas alheias um bom
argumento para se deduzir a existência de virgens na zona financeira...
Para bom entendedor, também fica visível nos filmes a possibilidade de
crítica à direita, no caso, os incentivos à realização das premissas idealizadas
para as Finanças propiciarem o funcionamento da “boa sociedade” ou do
“livre mercado” com competição perfeita: racionalismo, atomismo e
informações igualmente acessíveis a todos os participantes. Todos eles,
grandes e pequenos investidores, suporiam todas as informações serem
precificadas perfeitamente. Ninguém poderia superar sistematicamente o
desempenho do mercado! Todos deduziriam, racionalmente, um
comportamento humilde e passivo! Por essa surpreendente ideia, a Hipótese
do Mercado Eficiente mereceu Prêmio Nobel de Economia!
Além dessas críticas implícitas à esquerda e à direita, as “leituras” dos
filmes por parte de estudantes e professores de Economia e Finanças
permitem abordar muito bem algumas questões comportamentais da crise
financeira. Elas são explicadas, didaticamente, ao longo das tramas. Euforia
e pânico, comportamento de manada, inflar e explodir bolhas, tudo isso é

recorrente nos dramas e acaba sendo até mais “realista” em lugar do
mostrado nos próprios documentários.
Por exemplo, explica-se muito bem o que foram os “ativos tóxicos”,
envolvendo hipotecas de altíssimo risco, transformados pelos grandes bancos
em títulos com as melhores classificações como investimento. Mas tal
esquema de rápido enriquecimento, propiciado pelo ganho de capital na
compra-e-venda de imóveis, foi generalizado, socialmente, de alto a baixo.
Incentivou a ânsia de especulação imobiliária em toda a sociedade norteamericana.
Outro conceito bem exposto é o de “moral hazard”, ou seja, a
tendência de um agente a correr o risco quando sabe os custos potenciais ou
encargos de tomar esse risco, caso o desastre seja confirmado, serem
suportados, direta ou indiretamente, em última análise, pelos contribuintes.
Questiona-se, então, o pacote de “bailout” de US$ 700 bilhões do governo às
instituições financeiras causadoras da crise. Não seria melhor deixá-las
arcarem com seus erros, para elas não os repetirem? Essa pergunta ingênua
demonstra seus formuladores não saberem medir as consequências
catastróficas de uma crise sistêmica internacional.
Os dramas acabam trazendo à tona o fato de a crise ser sistêmica, ou
seja, Crise Geral do Sistema Capitalista, em última análise, um sistema
financeiro mundial. Essa expressão CGC estava ficando tão fora-de-moda
quanto os marxistas...
Buscar por um bode expiatório na “figura do Capital” pode ser inglória,
ou melhor, autoengano. Neste contexto, cada indivíduo procura apenas
maximizar seus ganhos e “salvar sua pele”. No caso de empregados e
empregadores, significa salvar o próprio banco, ou suas ocupações, mesmo
caso isso signifique disparar o gatilho para crise se alastrar pelo mundo
inteiro.
Nos dramas, a responsabilidade do governo americano na crise atual é
colocada como pano-de-fundo sem maior aprofundamento na discussão.
Critica-se, implicitamente, mais o salvamento dos bancos com o dinheiro do
contribuinte em vez da desregulamentação financeira, iniciada no governo
Reagan, nos Estados Unidos.
Os conflitos de interesses, dentro do próprio governo neoliberal, não
são explicitados como são no documentário Inside Job. Portanto, a seleção de
obras dramáticas enfoca mais a realidade de Wall Street e as fragilidades do
sistema, enquanto os fatores antecedentes criadores do contexto para a crise
se tornar tão fatal são deixados de lado.

O historicismo, no caso, prejudicaria o corte e o ritmo temporal
necessário na montagem para se fazer bons thrillers, representativo do
zeitgeist – espírito da época ou sinal dos tempos – vigente na sociedade, seja
com os acontecimentos ocorrendo em um fim-de-semana, seja apenas em
uma madrugada.
A irresponsabilidade é atribuída aos banqueiros. É sugerido “o
Secretário do Tesouro norte-americano está apenas mediando a inevitável
catástrofe, contendo os danos de forma sensata”. Evidentemente, esta é a
visão dos defensores do livre mercado: deixa quebrar!
O darwinismo social depuraria os vencedores, mesmo à custa de uma
catástrofe social com despejos e desempregos generalizados. Afinal, mais
importante é defender a doutrina neoliberal. Ela reza: no fim, entre mortos e
feridos, sobreviverá a liberdade do mercado pela qual os “competentes” são
afunilados através de competição mortal! Eles são “os sobreviventes da
seleção natural” (sic).
Detalhes das consequências sociais do abalo sísmico de 2008,
evidentemente, são apenas levemente sugeridos pelos dramas. As estórias
cinematográficas são mais envolventes através da catarse coletiva com
dramas individuais. Cada espectador se emociona mais com a identificação,
seja por aproximação, seja por afastamento, com algum protagonista. O
público alvo está querendo alívio de seu próprio drama cotidiano ao entrar em
uma sala-de-cinema.
Vale lembrar o significado de catarse: descarga de desordens
emocionais ou afetos desmedidos a partir da experiência estética oferecida
pelo teatro, música e poesia – e Cinema. Na estética teatral, refere-se à
purificação do espírito do espectador através da purgação de suas paixões,
especialmente dos sentimentos de terror ou de piedade vivenciados na
contemplação do espetáculo trágico.
No caso da Economia no Cinema, os dramas resenhados avançam em
um sentido novo e complementar a esta catarse, tentando trazer as pessoas
para dentro do “mundo mágico” de Wall Street. É onde se enriquece
miraculosamente tanto como se empobrece de uma hora para outra. No
mundo moderno, há algo mais encantador do que essa dor?!
Certos diretores dos filmes sobre a crise econômico-financeira,
explodida em 2008, fazem isso de maneira didática. Escancaram as
fragilidades do sistema capitalista através dos comportamentos quaseracionais de seus membros, mas também desmistificam o caráter demoníaco
atribuído a alguns deles. Todos os participantes de O Mercado não cumprem

uma servidão voluntária a esse “deus” sobrenatural, visto como onipresente,
onipotente e onisciente?
Elaine Guerini (Valor, 02/12/11) escreve sobre o filme a respeito da
crise financeira de 2008, aguardado ansiosamente por especialistas, “Margin
Call — O Dia Antes do Fim”.
Em operações com ações a futuro, as “chamadas de margem” são
operações bastante comuns nas carteiras dos traders. As câmaras de
compensação pedem margem de segurança e a não observação delas pode
trazer muitos prejuízos. Exemplos destas operações são os termos, o aluguel
de papéis para venda a descoberta de ações, travas de baixas e outras.
A margem é solicitada pela câmara de compensação tendo o objetivo
de garantir todas as operações serem realizadas sem problemas de entrega de
papel ou de saldo financeiro nas carteiras. O problema de bancarrota ocorre
quando os valores de mercado despencam, em direção contrária à da aposta,
e os acionistas controladores do banco de investimentos extremamente
alavancado não possui capital próprio suficiente para cobrir as crescentes
chamadas de margem.
O objetivo principal do ajuste de fechamento é a manutenção, a cada
dia, dos valores das posições compradas e vendidas de qualquer contrato nos
exatos níveis em que foram negociados. Quem se beneficia de movimento de
preços a favor de sua posição – na alta, se comprado, na baixa, se vendido –
recebe crédito. Quem sofre movimento contrário é cobrado pelo débito.
É como fosse um seguro de automóvel, caso este fosse sempre cotado a
preço de mercado. A diferença é, no caso do seguro de automóvel realizado
pelo valor de mercado, o prêmio ser reajustado mensalmente, e não
diariamente, como na chamada de margem no mercado de futuros.
Oliver Stone recorreu à crise financeira mundial para revisitar um de
seus personagens mais lendários, o yuppie da Bolsa vivido por Michael
Douglas, em “Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme” (2010). Já Charles
Ferguson preferiu dissecar as causas e os culpados pela Grande Recessão em
documentário, “Trabalho Promíscuo” (2010). Ainda faltava, na visão do
cineasta J.C. Chandor, uma abordagem mais intimista da crise econômica,
relacionada à bolha de ativos estourada em 2008.
É exatamente o que ele propõe. O filme retrata as artimanhas nos
bastidores, dando rosto às pessoas na escolha entre “salvar a pele” e a
própria fortuna, ao perceber a quebradeira vislumbrada à frente, ou acionar o
botão para a crise antes dos demais concorrentes.

“Sempre me perguntei como as pessoas que empurraram o mundo na
direção do abismo conseguiam viver com suas escolhas”, disse Chandor,
estreante em longa-metragem. O roteiro escrito acompanha, em período de
24 horas, as decisões de executivos e funcionários de um banco de
investimentos, quando eles se dão conta de algo estar errado.
“Como meu pai trabalhou por quase 40 anos para a Merrill Lynch (banco
de investimentos adquirido pelo Bank of America), esse mundo das finanças
nunca foi totalmente estranho para mim”, contou o diretor de 37 anos. Ele
assegurou ainda mais a autenticidade da obra ao usar o pai e alguns de seus
colegas aposentados como consultores do filme.
Kevin Spacey, cujo personagem é designado para fazer o papel de
operar as negociações, é um homem sem vida pessoal, o único afeto parece
ter sido com sua cadela em fase terminal. Afinal, reconhece, apesar de já ter
acumulado fortuna, depende ainda daquele dinheiro, provavelmente para
pagar pensão para ex-mulher e filhos.
“Margin Call — O Dia Antes do Fim” tem início com a demissão de um
analista de risco, interpretado por Stanley Tucci, com mais de 20 anos de
serviços prestados ao banco. Antes de abandonar o posto, ele deixa um pen
drive com um de seus pupilos (Zachary Pinto), pedindo para ele analisar o
modelo arquivado.
Depois de muitos cálculos, o rapaz percebe que os produtos financeiros
da empresa apontam para perdas superiores ao valor total do capital do
banco. Assim o jovem comunica a descoberta aos seus superiores (Paul
Bettany e Kevin Spacey), e não demora muito para toda a cúpula do banco ser
acionada, em plena madrugada, para fazer reunião de emergência. A equipe
inclui dois executivos (Simon Baker e Demi Moore) e o CEO da companhia
(Jeremy Irons), cuja chegada de helicóptero para tomar a decisão capaz de
desencadear a crise é comparada com “o ataque da Sétima Cavalaria”.
“Como homem de negócios que é, meu personagem vê a situação como
um problema matemático a ser resolvido. Ele não se considera uma pessoa
má, apesar do que faz”, contou Jeremy Irons, vencedor do Oscar pelo
desempenho em “O Reverso da Fortuna” (1990), referindo-se à escolha do
CEO de vender os produtos antes de o mercado financeiro perceber ele não
ter mais valor algum.
Seu personagem explica a decisão com a frase: “Há três maneiras de
ganhar a vida nesse negócio: ser o primeiro, ser o mais inteligente, ou
trapacear”. Como trapacear a firma rejeita, aparentemente, o mais
inteligente ele reconhece não ser, o único jeito de não deixar a sua empresa ir
à falência é o CEO dar a ordem de vender primeiro algo sabidamente a perder

valor logo depois. Romperá todos os laços de confiança com a clientela
formada por outros investidores. Desencadeará impacto histórico na economia
mundial e na vida de milhões de pessoas. Ele destruirá a credibilidade por
anos.

O trabalho de negociação cai nas mãos do chefe do “trading floor” da
empresa (Spacey). É o homem cujo comando a seus subordinados é vender os
ativos pelo preço mais elevado possível. Obviamente, os operadores
precisarão omitir a verdade aos seus clientes, oferecendo os “produtos
tóxicos” como oportunidade.
“Fui atraído pelo dilema moral do meu personagem, para quem tudo
parece dar errado na vida”, afirmou Spacey, premiado com dois Oscars (com
“Beleza Americana” e “Os Suspeitos”). “Ele sabe que não é a coisa certa a
fazer e se tortura por isso, mas não pode se dar ao luxo de perder o emprego.
Assim como muitos funcionários de bancos na vida real, ele participou da
engenharia do desastre simplesmente por estar cumprindo ordens.”
Foi esse aspecto humano instigante o atraente para Zachary a
participar do filme, selecionado também para o Festival de Sundance deste
ano. Ficou conhecido como a versão jovem de Mr. Spock em “Star
Trek” (2009). No Margin Call, ele acumula a função de ator com a de
produtor. “O olhar de Chandor não julga os seus personagens. Até mesmo os
mais impiedosos. O espectador apenas os acompanha, vendo de perto o preço
que eles pagam por suas ações, ainda que eles mesmos não percebam isso na
hora.”
Para Paul Bettany, o público se acostumou a pensar em Wall Street
como um conjunto de arranha-céus, mostrado continuamente em vista aérea.
“Como se fosse uma máquina que funcionasse sozinha. Mas há emoções ali
dentro, pessoas que lidam com seus medos, suas frustrações e culpas. O fato
de muitos profissionais de Wall Street terem saído ilesos, pulando fora antes
de o barco afundar, não quer dizer que eles não tenham sofrido com um ônus
emocional”, disse o ator. Este é muito lembrado pelos papéis do monge da
Opus Dei de “O Código Da Vinci” (2006) e do fantasma que atormenta o
matemático John Cash de “Uma Mente Brilhante” (2001).
A proposta de Chandor não foi execrar, entender ou mesmo desculpar
os homens que orquestraram a crise. “Queria mergulhar na vida interior
dessas pessoas.” A cena de Demi Moore vendo o dia amanhecer pela janela de
vidro do seu escritório é uma de suas favoritas. “Gosto da ironia do momento,
ao ver uma mulher tão poderosa num momento de grande fragilidade. Dá para
imaginar o turbilhão que estava na sua cabeça”, comentou o diretor.

Aliás, o sucesso do filme se dá em função da extraordinária
interpretação emocional dos excelentes atores, desde o iniciante ambicioso
de 23 anos a se perguntar o tempo todo quanto os outros ganham, até o CEO.
Este o mote para jovens buscarem a escalada, ou melhor dito, o alpinismo da
mobilidade social.
A opção de rodar praticamente todo o filme no 47º. andar de um prédio
de Nova York contribuiu para a abordagem mais pessoal. “Os atores não
tinham para onde correr. Pode parecer brincadeira, mas o fato de o elenco
não se esconder no trailer no intervalo das filmagens sempre cria uma
atmosfera mais intimista.”
E o conceito do filme casou-se perfeitamente com o seu orçamento, de
apenas US$ 3 milhões. “O filme tipo submarino, quando todos os atores ficam
trancafiados no mesmo cenário, é sempre o mais barato.”
Se quisesse, o cineasta poderia alcançar orçamento mais generoso,
buscando mais investidores para o título. A bilheteria logo alcançou US$ 8,2
milhões. “Mas achei que perderia crédito se, ao mesmo tempo em que
tratasse da irresponsabilidade no mundo dos negócios no filme, eu estivesse
fazendo algo parecido com a minha carreira. Afinal, este é o meu primeiro
longa.”
Chandor espera ver mais obras sobre a crise financeira mundial nos
cinemas. “Precisamos de múltiplas visões sobre o tema por ele ainda
promover um debate muito pertinente. Até porque estamos no meio do
processo. Ninguém sabe ainda como essa história vai acabar.”

Os Descendentes
À primeira vista, não se assiste de maneira confortável o filme “Os
Descendentes”, dirigido por Alexander Payne, o mesmo diretor de “SideWays:
Guia do Vinho e da Vida” sobre despedida de solteiro em vinícolas
californianas. Mistura de gêneros cinematográficos – “comédia dramática” – se
arrisca a ser tão inconveniente quando jovem rindo de confusão mental de
velho. Cinema cuja estória é narrada pelo protagonista se afasta da
criatividade original de “O Artista”, digno de maiúscula. Este é o verdadeiro
cinema com a arte de contar estória só com imagens. O american way of life
causa também desconforto à classe média brasileira. Esta se enxerga como a
caricatura da matriz: com os defeitos pronunciados, mas sem as virtudes
salientadas.
“Outro dia me alertaram para meus últimos quatro filmes. Todos são
sobre homens de meia-idade. Após terem o tapete puxado e a realidade

sacudida, precisam entender onde estão e o que fazer daquele ponto em
diante”, diz Alexander Payne. “Os personagens, Jim McAllister de “Eleição”,
Warren Schmidt, de “As confissões de Schmidt” e Miles de “Sideways”, e
agora este de “Os Descendentes”, todos têm algo em comum. Matt King
(rendeu a indicação ao Oscar de melhor ator para George Clooney), pensava
estar no caminho certo, quando teve o tapete puxado, só lhe restando crescer
ou morrer”, diz o diretor. “Este é o meu estereótipo cômico preferido. É como
Chaplin a interpretar o Vagabundo filme após filme”.
A “crise do desenvolvimento”, na meia-idade, isto é, após o homem
fazer 40 anos, provoca inquietação similar à ocorrida quando ele tinha de
passar da adolescência para assumir as responsabilidades de jovem adulto.
Depois, o homem ainda sofrerá outra “crise do desenvolvimento” após
completar os 60 anos, quando terá de tomar a decisão de aposentar-se e
entrar na “terceira-idade”. [Eu! Eu! Eu!]
A sinopse de “Os Descendentes” é estória pesada: a eutanásia da
esposa/mãe de família desestruturada pela ausência do pai, obcecado apenas
com seu provimento. Abandona ao silêncio tanto o casamento quanto a
relação com as filhas. Evidentemente, esta temática de “mulher em coma”
não é tratada com a sensibilidade latina de Pedro Almodóvar em “Fale com
Ela”. E nem o tema da “família desestruturada” é tratado com o mesmo
humor crítico de “Pequena Miss Sunshine”.
As relações pessoais, como quase tudo no american way of life, são
precificadas ou materializadas em dinheiro. Talvez por isso o olhar de
economista não seja tão inapropriado para análise deste filme.
Para ser revisto, a questão-chave é a herança. Qual é o maior valor
herdado: o patrimônio ou a educação? O “direito-natural” dos descendentes
de casamento pioneiro de colonizador branco com nativa havaiana possibilita
o enriquecimento de gerações sucessivas até a dilapidação final do patrimônio
natural.
A venda de terras paradisíacas à beira-mar para empreendimento
imobiliário assalta a má consciência: qual é o direito de transferência da
propriedade para estrangeiros?
A perda de soberania sobre sua preservação ascende a consciência
ecológica: que herança deixaremos para as próximas gerações?
É palatável não se permitir a desnacionalização do território, até por
valor maior, mas permitir o mesmo tipo de empreendimento à gente local?

O curioso da estória é o instinto de sobrevivência humana, no caso,
familiar, se desdobrar nos outros instintos primitivos: reprodução-competiçãoproteção. Até na hora da morte o tema da infidelidade ganha atenção maior
por parte de gente aparentemente civilizada.
De maneira biológica, a rivalidade entre machos ocorria para a não
dispersão genética. O chefe-da-família, desde o chimpanzé até o homo
sapiens, não desejava criar filho, caso não fosse fruto de seu sêmen. Com a
propriedade privada, o pavor a assustar famílias de posses é sua dispersão
para “outros intrusos”: genros, cunhados, filhos naturais de relação
extramatrimonial, amantes, etc.
Assim, a infidelidade da esposa ao pacto nupcial com o marido,
consequência de já não conversar com ela meses antes de seu acidente,
ganha proporção tal de modo a justificar até a desestruturação familiar. As
filhas malcriadas vão pessimamente na Escola, desrespeitando qualquer
autoridade e desafiando inclusive o pai. Este reclama, transferindo
responsabilidade. Afinal, “pagava uma fortuna para a Escola as educar”.
Chega ao ponto de ser exigido do pai o pedido de desculpa de sua filha
por mãe de colega destratada. Ela diz: “seu dinheiro não compra tudo”.
Descendente de nativos havaianos, ela questiona, igualmente, a venda de sua
terra natal.
Propositalmente ou não, o filme lembra a história de um dos autores do
livro “Pai Rico, Pai Pobre – o que os ricos ensinam seus filhos sobre dinheiro”.
Está na lista de best-sellers mundiais. A história da “acumulação prévia” de
capital por Robert T. Kiyosaki, o qual lhe permitiu a fuga do mundo do
trabalho, ocorreu, como a estória do filme, em empreendimentos imobiliários
no Havaí.
Ele trabalhava, diligentemente, juntando todo o dinheiro possível com
comissões de vendas de máquinas Xerox para adquirir imóveis no Havaí. A ilha
“estava começando a crescer, e havia fortunas a serem feitas”. Em menos de
três anos, ele já estava faturando mais em sua pequena empresa imobiliária
havaiana se comparado aos rendimentos de vendedor na Xerox. No filme, o
amante da esposa era corretor imobiliário no Havaí. Ele iria se enriquecer
com o empreendimento planejado pelo marido traído.
Está no filme também a Silver Spoon, a chamada “síndrome de colher
de prata” de pessoas ricas: a ligação patológica entre riqueza e narcisismo nos
sistemas familiares. O narcisismo se alinha com um estilo de vida afluente,
tipo americam way of life, para se tornar doença por várias gerações. Os
sintomas habituais exigem ser tratados. Em contraste com a terapia
individual, é necessária uma terapia familiar. Esta oferece a oportunidade

para compartilhar com todos os membros da família a consciência do estado
do ego de cada um deles.
Todas as pessoas de sua família, inclusive os primos herdeiros, tinham
duas coisas em comum. Uma, eles nunca tiveram de lutar por qualquer coisa
em suas vidas. Tudo tinha sido dado a eles.
Segunda, eles não tinham desejo de trabalhar em qualquer coisa. Eles
nunca tinham trabalhado antes, eles não estavam familiarizados com o
trabalho. Quando o pai advogado se empenha com dedicação exclusiva à
liquidação, ou melhor, dar liquidez à herança patrimonial, suas filhas não
necessitavam de qualquer parte dela, mas sim de carinho afetivo, da presença
contínua do pai.
“A única maneira em que você vai crescer é quando aprende a
enfrentar situações difíceis.” Os herdeiros de riqueza, se nunca passaram por
dificuldade, crescem e se tornam adultos sem ter a menor ideia de como lidar
com ela, por exemplo, quando se apresenta sob a forma de infidelidade,
separação conjugal, acidente, eutanásia, etc. Nem o dinheiro evita tais
dissabores emocionais, ao contrário do cobrado pelo sogro à beira do leito da
morte da filha. “Se você tivesse lhe comprado um barco… Se você tivesse lhe
dado cartão de crédito sem limite para gastar em shoppings…”
Evidentemente, nem todas as crianças de famílias abastadas acabam
desta forma. Se são criadas para trabalhar e seguir seu próprio caminho,
enquanto crescem, elas podem aprender a ser empreendedores. O problema
surge quando os pais sentem, por causa de suas vantagens financeiras, ser o
seu papel proteger seus filhos de desafios e providenciar sempre o que eles
quiserem.
Pais não necessitam ser ricos para cometer este erro. Justificam-se
pela má criação sempre com a mesma ladainha sem inventividade. “Eu não
quero meus filhos terem de lutar do jeito como eu tive quando eu era
jovem.” Eles acham ser um bom pai significa dar a seus filhos tudo o que eles
não tiveram. Eles não apreciam a conexão de causa e efeito entre suas
primeiras lutas e seus sucessos posteriores na vida. Proteger as crianças dos
desafios da vida é o segundo maior erro cometido qualquer pai. O maior erro,
é claro, é a incapacidade de expressar o amor incondicional.
Também nem todas as crianças desfavorecidas possuem capacidade de
usar suas adversidades para se tornarem fortes para a vida. Há muitas
histórias de sucesso, mas há provavelmente muitas mais histórias sobre
pessoas com uso do recurso emocional da vitimização: culpam os outros,
aceitam sua condição – e são derrotadas por ela. A adversidade pode ser

enfrentada como oportunidade para o amadurecimento psicológico, mas é
preciso ter educação e/ou força pessoal para alcançá-lo.
Se os pais possuem uma vida confortável de classe média, ou mesmo se
nascem já com “a vida ganha”, financeiramente, sempre é importante dar aos
filhos a chance de lutar e ganhar o que eles querem. Juventude passa
rapidamente. É quando se prepara para a vida adulta. Os pais devem,
conscientemente, arranjar oportunidades para seus filhos se esforçarem e
aprenderem os padrões de comportamento baseados em esforço pessoal.
Apoiando-os com orientação e encorajamento, está lhes dando a melhor
herança possível.
Entretanto, o filme termina com cena familiar simbólica do american
way of life. O pai e as duas filhas se reúnem sob o mesmo cobertor para ver
tevê – e engordar…
Lembrou-me da seguinte letra de música de Zeca Baleiro: Tevê
Um filme na tevê
Um corpo no sofá
Um tempo pra moer
o vidro do olhar
E a vida a passar
A vida sempre a passar
Passar
Olhando a estrela azul
azul da cor do mar
Comédia comum
ou um drama vulgar
E a vida a passar
A vida sempre a passar
Passar
Comercial de xampu

Cerveja e celular
Modelos para crer (Mentiras para crer)
e credicard
A consumir a consumir
A consumir o olhar
O olhar
Olhando a estrela azul
Um quadro a cintilar
Vendendo ilusões
a quem não pode pagar
E a vida a passar
A vida sempre a passar
Passar

Millennium
A Trilogia Millennium é uma série composta de três volumes escritos
pelo sueco Stieg Larsson. Os livros são: Os homens que odeiam mulheres, A
menina que brincava com fogo e A rainha do Castelo de Ar. No Brasil, o
primeiro volume foi lançado em 2008, o segundo e o terceiro foram lançados
em 2009. Em junho de 2011, 60 milhões de cópias haviam sido vendidas no
mundo todo, em mais de 50 países.
O tema da violência sexual contra as mulheres nos seus livros deve-se
ao fato de Larsson, enojado, ter testemunhado o estupro coletivo de uma
jovem quando ele tinha 15 anos. O autor nunca se perdoou por não ajudar a
garota, cujo nome era Lisbeth, como a jovem heroína de seus livros. Resolveu
dedicá-los a ela.
Stieg Larsson nasceu em Skelleftehamn, na Suécia, em 1954. Foi um dos
mais influentes jornalistas e ativistas políticos de seu país e trabalhou na
destacada agência de notícias TT. À frente da revista Expo, fundada por ele,
denunciou organizações neofacistas e racistas. É co-autor de Extremhögern,
livro sobre a extrema direita em seu país. Por causa de sua atuação na luta

pelos direitos humanos, recebeu várias ameaças de morte. Em 2004, aos
cinquenta anos, pouco após entregar aos seus editores a trilogia Millennium,
morreu, vítima de ataque cardíaco.
O sucesso se deve a várias causas.
Uma delas é a forma original com que Larsson engendra a trama,
fazendo-a percorrer variados aspectos da vida contemporânea, da ciranda
financeira feita de corrupção à invasão de privacidade, da violência sexual
contra as mulheres aos movimentos neofascistas e ao abuso de poder de
maneira geral.
Outra é a criação de personagens originais, como a jovem punk e
hacker Lisbeth Salander, magérrima, com o corpo repleto de piercings e
tatuagens e comportamento taxado como delinquente.
O terceiro é a maestria em conduzir a narrativa, repleta de suspense da
primeira à última página.
Os homens que não amavam as mulheres se passa na circunvizinhança
de uma ilha. Em 1966, Harriet Vanger, jovem herdeira de império industrial,
some sem deixar vestígios. No dia de seu desaparecimento, fechara-se o
acesso à ilha onde ela e diversos membros de sua extensa família se
encontravam.
Desde então, a cada ano, Henrik Vanger, o velho patriarca do clã,
recebe uma flor emoldurada, o mesmo presente que Harriet lhe dava até
desaparecer. Ou ser morta. Henrik está convencido de ela ter sido
assassinada. Algum membro da família Vanger a matou.
Quase quarenta anos depois, o industrial contrata o jornalista Mikael
Blomkvist para conduzir sua investigação particular. Mikael acabara de ser
condenado por difamação contra o financista Wennerström, preocupa-se com
a crise de credibilidade que atinge sua revista, a Millennium.
Henrik lhe oferece proteção para a Millennium e provas contra
Wennerström, se o jornalista consentir em investigar o assassinato de Harriet.
Mikael descobre suas inquirições não serem bem-vindas pela família Vanger.
Muitos querem vê-lo morto.
Com o auxílio de Lisbeth Salander, cuja observação crítica da sociedade
e talento informático lhe permite acessar dados até da privacidade de cada
indivíduo, ele logo percebe que os segredos e as perversidades do clã
industrial recua até muito antes do desaparecimento ou morte de Harriet e
segue até atingir o momento presente.

Em 2008, o primeiro volume da trilogia ganhou sua primeira adaptação
para o cinema. Os Homens que não amavam as mulheres (The Girl with the
dragon tattoo) foi uma produção sueca estrelada por Noomi Rapace (Sherlock
Holmes: O Jogo das Sombras). Depois foram filmados os outros dois volumes.
Tenho a trilogia em DVD.
Em 2012, estreou Millenium – Os Homens que não amavam as mulheres,
versão americana do cult sueco, desta vez com Rooney Mara (A Rede Social) e
Daniel Craig (007 Quantum Solace), dirigido por David Fincher (Seven,
Zodíaco, Clube da Luta e A Rede Social). Os créditos iniciais logo chamam a
atenção pela plasticidade visual e a música Immigrant Song do Led Zeppelin.

Cópia Fiel
“Filme-cabeça”: isto é bom ou é ruuuim, hein? Depende do ponto de
vista. A “tese” defendida é, justamente, essa: a apreciação da arte depende
do sujeito (subjetividade) e do contexto (objetividade). Didaticamente, ele se
inicia com palestra explicando tudo, tintim por tintim. Qual diferença faz
para o expectador se o que ele viu é o original, autenticado por algum expert,
ou uma cópia, praticamente igual, desde que ele obteve prazer naquele
momento? Qual diferença existe entre um filme discursivo, capaz de fazer o
expectador pensar depois, e um filme hilariante, incapaz de levar o
expectador a pensar qualquer coisa, nem durante, nem depois? Há diferença:
o primeiro incomoda, mas provoca reflexão além da sessão. Não é um mero
passatempo ligeiro.
Este Cópia Fiel (Copie Conforme, 2010) é cosmopolita: a melhor atriz
francesa, Juliette Binoche, contracena com William Shimell (cantor lírico
inglês em primeira atuação), diante do mais importante cineasta do Irã, Abbas
Kiarostami, em locação que homenageia a Viagem à Itália, clássico de 1954 de
Roberto Rosselini. Embora o expectador possa sair do cinema com a sensação
de filme chato, tipo “intelectual francês”, portanto, demasiadamente
falante, no caso, em três línguas – inglês, francês e italiano – intercaladas em
um mesmo diálogo, o fato é: ele desafia a interpretação do jogo de cena. O
que é realidade objetiva e o que é ficção?
Ele incomoda por causa disso: ex-narciso não gosta de se ver
espelhado. Há algo mais aborrecido do que intelectual em crise de meiaidade, ou seja, crise de identidade profissional e/ou conjugal?! Não, porém
quase todo o mundo passa por essa crise de desenvolvimento psicológico,
quando tem de assumir as rédeas da própria história pessoal. É o dilema entre
se tornar um adulto na terceira idade, responsável por chefiar família

(“substituir o pai”), ou buscar a realização de seu sonho adolescente de
felicidade individual, seguindo seu próprio caminho sem nenhuma amarra.
“A qualidade de alguma obra de arte depende do contexto e está nos
olhos de quem a vê”, argumenta o escritor inglês James Miller ao divulgar, em
Toscana – Itália, o seu livro, intitulado justamente Cópia Fiel. Mas, ao longo
do filme, a hipótese é falseada: a arte de viver a dois não depende apenas de
seu contexto local. Reviver a noite nupcial, mesmo em hotel no belíssimo
interior da Itália, não supera os problemas de relacionamento de um casal,
pois as chatices da vida cotidiana a dois ganham peso maior.
O homem já está na ego-trip! A ele interessa mais o reconhecimento
profissional (ou talvez outro casamento) em vez de reviver o passado com
toda a aperreação da mulher, “que não é mais a mesma”, e do filho
aborrecente. Irrita-lhe tudo: o risco de atrasar para a viagem de volta e o
diálogo questionador. Ele, como palestrante ou professor, está acostumado
com o “argumento de autoridade”: falar e ser ouvido passivamente. Ele se
aborrece também com a felicidade inocente dos jovens casais. Eles fazem
promessas impossíveis de ser cumpridas. Não aprecia a qualidade do vinho,
odeia a demora do serviço de restaurante… Ah, é um tédio se enxergar…

A libido já era. Não adianta a Juliette Binoche estar ainda mais linda
“quarentona” (47 anos), passar batom, colocar brincos, sexo o entedia. Já foi
bom nisso… mas, agora?! Ele não tem boa lembrança, depois de quinze anos
de casamento. O inglês nem toca a francesa, aliás, como o velho italiano
observa.
Minha visão do filme é diferente da lida em boa parte das críticas.
Afinal, cada sujeito não tem a sua apreciação da arte, não importando nem
qual é a original, isto é, a do roteirista?
Segundo meu “realismo cartesiano”, James Miller queria voltar para a
Inglaterra, mas antes, para aplacar a “dor na consciência”, aceitou o convite
para passear pelas ruazinhas da comuna de Lucignano com sua ex-mulher Elle
(Juliette Binoche), a francesa dona de galeria. Há anos ela vivia na Itália com
seu filho. Passando por um café, os dois são vistos como marido e mulher.
Aí, para os críticos, “por brincadeira passam a encenar esses papéis”.
Não foi como eu vi. O jogo de cena civilizado, formal, se deu antes, no
reencontro. A partir do momento daquela virada, James e Elle “caem na
real”. Eles são, de fato, um casal separado. Ela ficou com o peso da educação
do filho. Ele ficou com a carreira de escritor e/ou outro casamento, o que não
é explícito e, no fundo, não interessa.

Logo, na primeira sequência, quando a ex-mulher e o filho perturbam a
palestra, não estando nem aí para o que ele fala, para mim, eles já se
caracterizaram. A família, geralmente, não se interessa pelo que o pai/marido
fala ou faz. Os outros – alunos, ouvintes, leitores – lhe dão alguma atenção.
“Santo de casa não faz milagre”.
Escreveu Luis Zanin (Estadão) a respeito. “Um certo jogo se instala
entre os dois. Ou não seria jogo? Onde está o real e onde está a
representação? A instabilidade do espectador é total. Ele não sabe mais o que
está vendo. Um casal maduro que rumina as ruínas do seu relacionamento?
Um par de desconhecidos que finge ser um velho casal? No fundo, que
importa, se a emoção está toda lá? E, lá estando, entre eles, a nós se
transfere, e de forma irremediável. Podemos ver este filme uma, duas, várias
vezes e sairemos sempre com mais perguntas do que respostas. Somos
também essa sucessão interminável de cópias de nós mesmos, tentando,
desesperadamente, parecer-nos com um original que tampouco sabemos se
existe. Diabólico Kiarostami. Bendito Abbas”.
Kiarostami defende a cada um cabe interpretar a obra de arte como
lhe aprouver. Pois bem, a minha interpretação é a seguinte. O tempo sacrifica
os homens. Mas com as mulheres a carência é de espaço. Os homens perdem o
tempo, as mulheres não encontram espaço. A mulher quer voltar ao local
onde antes foram felizes, o homem não quer voltar no tempo. Enfim, o filme
é cópia fiel do descasamento, seja ele em qualquer cultura: inglesa, francesa,
italiana, iraniana…

A Separação
A Separação é filme iraniano angustiante, triste, incômodo… mas muito
bom! Focaliza problemas universais – separação conjugal, Mal de Alzheimer,
conflito com empregada doméstica (“luta de classes”), disputa por guarda de
filha, etc. – que tem enfrentamento local. No caso do Irã, o tratamento é com
fundamentalismo religioso, machismo islâmico, arbitragem burocrática,
estatização da privacidade, entre outros choques culturais para os ocidentais.
É possível, então, ter uma “visão metafórica” do filme. Nela se faz
analogia entre a intransigência dos machos chefes-de-família e a do Estado
religioso iraniano, o machismo e a religião mulçumana, o medo pessoal e a
falta de liberdade democrática, a separação e a emigração. A meu ver isso
não é o mais interessante.

O diretor Asghar Fahardi ensaia, exaustivamente, a transformação dos
atores em personagens. São todos excelentes, do idoso com doença mental
degenerativa à criança perplexa com a irracionalidade dos adultos, passando
pela adolescente observadora crítica, até os casais adultos divididos
socialmente. Tem como pano-de-fundo o “juramento pelo Corão” imposto
como teste para detectar a mentira. Mas acaba mostrando como a verdade é
relativa ao sabor do instinto de sobrevivência de cada indivíduo em sociedade
totalitária.
Viver é difícil em qualquer lugar no Planeta Terra. O Homem é ser
social, portanto, tem de conviver com outros seres humanos para conseguir
sobreviver. A convivência entre homens e mulheres vem do instinto sexual da
reprodução, passa pela proteção, mas chega à competição. Sem tolerância
com as diferenças termina em dolorosa separação. Esta produz sentimento é
similar à tristeza do luto, devido à perda, no caso, de um ser que sabe ainda
estar vivo.
A convivência social exige o multiculturalismo. O teísmo é doutrina
comum a religiões monoteístas e sistemas filosóficos inclinados ao fideísmo,
“caracterizada por afirmar a existência de um único Deus, de caráter pessoal
e transcendente, soberano do universo e em intercâmbio com a criatura
humana”. Como uma pessoa adepta do ateísmo, como é a mulher
intelectualizada, consegue viver nessa sociedade? Ela deseja emigrar, nem
que seja à custa da separação.
O julgamento de valor fica para o expectador. Eu deduzi postura crítica
ao Estado religioso, portanto, a defesa daquele Estado laico que é hostil à
influência, ao controle da Igreja e do clero sobre a vida intelectual e moral,
sobre as instituições e os serviços públicos. Temos de defender o nosso Estado
democrático ocidental que é independente em face do clero e da Igreja, e,
em sentido mais amplo, de toda confissão religiosa. Nenhum Estado, via um
burocrata qualquer, pode arbitrar todos os desentendimentos relativos à vida
civil.
O leigo não pertence ao clero nem a uma ordem religiosa. É o ser
humano vivente no século, no mundo. Ele não fez votos religiosos. Ele
reivindica direitos não sujeitos a ordens monásticas.
Esse mundano valoriza o mundo material, aprecia os bens e prazeres
deste mundo, também cumpre deveres sociais. Ele considera importante
seguir formalidades, regras de etiquetas que caracterizam o mundo ou a vida
em sociedade em seus aspectos convencionais. As formalidades ou as
etiquetas não são superficiais, pois são regras para se viver coletivamente. O

problema surge quando predomina a intolerância com o multiculturalismo, a
divergência, o conflito de interesses ou opiniões.
No filme, as mulheres buscam conciliar, transgredir, chegar a algum
entendimento. Mas sempre, na última hora, o machismo impera e nenhum
homem em duro conflito social, e intenso conflito pessoal, abre mão de seu
princípio moral-religioso. A separação, assim, é inevitável. Levará ela a
irracionalismo tal até que a bomba-atômica exploda tudo?!

O Retrato de Dorian Gray
Quase sempre os críticos afirmam os livros serem melhores se
comparados aos filmes inspiradores do roteiro. Deduzi, então, procedimento
pessoal: assisto primeiro os filmes, depois leio os livros. O prazer só irá
aumentar!
Os filmes com roteiros adaptados se tornam, então, motivadores para a
leitura “ilustrada” de livros clássicos ou best-sellers. Tipo testado e aprovado.
Tanto pelas gerações posteriores à do autor quanto pela patota
contemporânea ou imenso público leitor.
Posso anunciar ao prezado público que meu primeiro estudo de caso
para testar essa inédita hipótese foi coroado de pleno êxito! Com essa
profunda experiência, a ciência do deleite das artes avançará!
Assisti, finalmente, via Blu-Ray, o filme dirigido por Oliver Parker, cujo
roteiro é inspirado em O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, publicado
1890, cinco anos antes de seu autor ser preso na Inglaterra vitoriana por seu
assumido homossexualismo. O livro clássico já rendeu mais de uma dezena de
adaptações para o cinema e para a TV.
Nesta última versão, o roteirista não se importa muito em ser fiel ao
original, pois adapta livremente o consagrado texto para o gênero de suspense
e terror. A sinopse do filme é simples: um jovem de beleza invulgar é
retratado, fielmente, em sua adolescência. Logo, aquele quadro passaria a ser
a medida de seu envelhecimento. Instigado por filosofia de vida egocêntrica,
ele estabelece “pacto com o diabo”, para manter eternamente sua
autoimagem de jovem, enquanto a imagem retratada na pintura envelhece
em seu lugar. Quanto mais devasto Dorian Gray se torna, ao longo de anos, o
retrato guardado no porão vai mostrando sua face moral monstruosa, embora
ele preserve a beleza física. O espelho ou o retrato: qual é a verdade?
Nesta produção cinematográfica inglesa, realizada em 2009, com
ótimos atores, o roteirista estreante Tob Finley desenvolve nova versão de O

Retrato de Dorian Gray. Embora com requintada fotografia e ótimos efeitos
especiais para a transformação monstruosa própria ao gênero Horror, perde a
genialidade da (e a fidelidade à) obra de Oscar Wilde.
Evidentemente, não poderia reproduzir toda a deliciosa sagacidade
verbal do personagem Lord Henry Wotton, interpretado pelo ótimo ator Colin
Firth (O Discurso do Rei), pois a arte literária possui linguagem distinta da
arte cinematográfica. É óbvio, mas muitas vezes os críticos esquecem dessa
banalidade: você vê o filme em cerca de duas horas; quantos dias levar para
ler (e entender) um livro?
E daí? Vale a pena assistir o filme, cujo roteiro foi repaginado na
releitura de O Retrato de Dorian Gray. O próprio fantasma de Oscar Wilde
deve recomendá-lo, sendo inteiramente coerente com o que ele defende em
sua obra prima.
A partir dele, eu me interessei a tentar novamente ler o original e,
desta vez, achei-o genial. Embora o tema da beleza eterna e da juventude a
qualquer custo seja sempre eterno, e o filme o tenha respeitado como crítica
à “ditadura da aparência”, enxerguei no livro algo mais extraordinário. Como
Oscar Wilde apresenta, limpidamente, com todas as letras, em seu Prefácio, o
livro trata, fundamentalmente, da criação e da apreciação artística.
Em suas primeiras linhas, o autor já apresenta seu roteiro ao leitor. Em
1890, representou a revolução estética antevista como o modernismo. O
critério de modernidade, apesar de poder estar configurado em estilo de
pintura extremamente abstrato, possui intenção de o distinguir,
completamente, da pintura de períodos anteriores: a intenção não de refletir
o visível, mas de criar o visível.
Cada expectador possui determinada visão de alguma pintura. É
totalmente válida a impressão de “pode ser…” Nenhum expectador necessita
se fixar em visão predeterminada das coisas, necessariamente correspondente
à de outros críticos ou observadores. O importante para o desfrute da arte é
captar a pluralidade de seus significados.
Tudo isso está dito em todas as linhas pelo autor da obra prima. Não se
deve buscar nas entrelinhas o desmentido pelo autor nas linhas.
Anotações do Prefácio de Oscar Wilde em O Retrato de Dorian Gray:
O artista é o criador de coisas belas.
O objetivo da arte é revelar a arte e ocultar o artista.

O crítico é quem sabe traduzir de outro modo ou para novo material a
sua impressão das coisas belas.
A mais elevada (tal como a mais rasteira) forma de crítica é espécie de
autobiografia.
Quem encontra significações torpes nas coisas belas é depravado
destituído de encanto, o que é sério defeito.
Quem encontra significações belas em coisas belas é culto. Para este há
esperança.
Eleitos são aqueles para quem as coisas belas apenas significam Beleza.
Não existe livro moral ou imoral. Os livros são bem escritos ou mal
escritos. Eis tudo.
A aversão do século XIX ao Realismo é a fúria de Caliban ao reconhecer
a sua imagem ao espelho. A aversão do século XIX ao Romantismo é o despeito
de Caliban por não ver a sua imagem ao espelho.
A vida moral do homem faz parte do argumento e do material tratados
pelo artista, mas a moralidade da arte consiste no uso perfeito de
instrumento imperfeito.
Nenhum artista quer demonstrar coisa alguma. Até as verdades podem
ser demonstradas.
Nenhum artista tem preferências éticas. Preferência moral, em artista,
é maneirismo de estilo imperdoável.
Um artista nunca é mórbido. O artista pode exprimir tudo.
O pensamento e a linguagem são os instrumentos da arte. Vício e
virtude representam, para o artista, a matéria-prima de sua arte.
Sob o ponto de vista da forma, a arte do músico é o modelo de todas as
artes. Sob o ponto de vista do sentimento, o talento de ator é o modelo.
Toda a arte é, ao mesmo tempo, aparência e símbolo. Os que penetram
abaixo dessa aparência o fazem por sua conta e risco.
Os que decifram o símbolo, fazem-no também por sua conta e risco.
O que a arte realmente espelha é o espectador, não a vida.

A diversidade de opiniões sobre certa obra de arte revela esta obra ser
nova, complexa e vital.
Quando os críticos divergem, o artista está em consonância consigo
mesmo.
Podemos perdoar a um homem fazer alguma coisa útil, contanto ele
não a admirar. A única justificativa para a criação de uma coisa inútil é ela ser
profundamente admirada. Toda a arte é completamente inútil.
Observação: extraídos do contexto, não respeitando a integridade da
obra, pode parecer apenas um amontoado de frases-feitas ou aforismos de
Oscar Wilde. Estes constituem máxima ou sentença. Em poucas palavras,
explicita regra ou princípio de alcance moral. O aforismo é ditado composto
de texto curto e sucinto, fundamento de estilo fragmentário e assistemático
na escrita filosófica. Está relacionado à reflexão de natureza prática ou
moral. Portanto, sugiro ler o original completo. Porém, o baixado na web
parece-me ser péssima tradução.

Moneyball
Talvez o mais curioso no filme “Moneyball” (título original em inglês),
de acordo com minha visão de economista, seja assistir o personagem “jovem
colega (25 anos) formado em Yale”. O ator é excelente, contracenando com
Brad Pitt, ambos indicados para concorrer ao Oscar. Pitt atua interpretando o
personagem de Gerente Geral, ex-atleta que abandonou Bolsa de Estudos
integral na Universidade de Stanford para se dedicar exclusivamente à
carreira profissional. Ele não deu certo como atleta, mas se tornou o
dirigente. Contando apenas com Ensino Médio, teve humildade para
abandonar o amadorismo dos velhos “olheiros” e escutar o aconselhamento
profissional do jovem economista, e “mudou o jogo”!
Depois de uma série de derrotas do Oaklands Atletics, levando-o à
última classificação, pois o antigo técnico se recusava a mexer no time,
seguindo os conselhos profissionais baseados em estatísticas, o manager
intervém diretamente. Resolve dispensar e/ou trocar as estrelas
remanescentes, para compor equipe onde os jogadores, antes vistos como
“perdedores”, de fato, se complementassem. Recuperada a autoestima,
obtiveram uma série de vinte vitórias, quebrando o recorde histórico da liga
profissional de baseball dos Estados Unidos!
Mas não foram os campeões, porque perderam a final. O manager,
desolado, reconheceu a dura realidade: em sociedade competitiva, ou se
ganha tudo, ou você não é nada! Para ele, assim como ocorria nos

Campeonatos Brasileiros de Futebol, o fato de ser campeão em pontos
corridos, ou conquistar o maior número de vitórias, deixa de importar, caso se
perca o torneio final. No Brasil, antes de 2003, após longo campeonato de
pontos corridos, estes serviam apenas para classificar oito finalistas. Virava
então um “torneio mata-mata” para dar maior emoção e audiência na TV. Meu
time passou por isso, foi campeão em pontos corridos e desclassificado no
mata-mata logo pelo oitavo colocado. Quem se lembra se o Cruzeiro ter sido o
time mais regular naquele ano?
O filme trata, então, da perversa discriminação das pessoas entre o
“Vencedor” e os outros, ou seja, os “Perdedores”. Pessoalmente, isso me
tocou, levou-me a uma recordação pessoal.
Eu sempre fui o primeiro colocado em minhas turmas no Ensino
Fundamental e Médio, até chegar ao vestibular. Quando eu fui o segundo
colocado no vestibular de Economia com 180 pontos, e o primeiro colocado
obteve apenas um ponto a mais, vi que esse esforço excessivo era apenas
desperdício de vida.
Depois de crise pessoal, devido à ruptura com a primeira namorada, e
“branco” cerebral na véspera das provas, eu tinha era que estar muito
satisfeito, pois conquistara a décimo terceira colocação no primeiro Vestibular
Único realizado no País, em 1970, em pleno Mineirão. Em qualquer curso eu
seria ou o primeiro ou o segundo colocado. Mas um professor do Cursinho me
cobrou: “Por que você não tirou o primeiro lugar? Era o que esperávamos!”
Respondi-lhe, ironicamente: “Ah, é? Por que vocês não me avisaram antes?”
Desde então, embora tenha tirado notas entre 8 e 10 na graduação,
excelente classificação na prova da ANPEC, e só A na pós-graduação em
Economia (exceto um B coletivo em Economia Matemática), seja no Mestrado,
seja no Doutorado, aprendi a brincar com isso: ser vice não importa nada! No
mundo real, ou você é “o vencedor”, ou está entre a massa de “perdedores”!
Evidentemente, isso é uma bobagem, mas tem de se aprender com a
“dor da derrota”. Exige-se ter equilíbrio emocional para reconhecer o fato
inapelável de ser anônimo. E nunca será nenhuma celebridade! Mesmo quando
se apela para ter, pelo menos 15 minutos de fama, como uma dessas
celebridades bem descerebradas…
É necessário ter humildade para ver o sucesso de outros. Ele não é
conquistado, estritamente, por mérito próprio, mas sim pela força da troca de
favor e/ou do apadrinhamento clientelista. Para não parecer “coisa de gente
ressentida”, e ficar mais elegante: “networking”. Com o tempo, verifica-se a
fama não ter tanto valor como imaginava – e se vive muito bem no anonimato.

A contribuição do personagem O Economista, no filme, é usar
Microeconomia Aplicada. É o que ficou, popularmente, conhecido pelo nome
de Freakonomics. Quer dizer algo como “Economia Excêntrica”, ou seja, trata
de temas fora do comum.
Steven Levitt, no livro Freakonomics, segue a tendência atualmente em
voga, principalmente entre economistas norte-americanos: a de aplicar
princípios econômicos racionais às mais variadas situações da vida cotidiana.
No caso do filme, o economista usa Econometria para a análise do
desempenho e contratação de jogadores baratos, relegados a segundo plano
por preconceitos dos velhos “olheiros” na liga de baseball norte-americana.
O Economista vira o jogo ao assessorar a montagem de equipe barata,
porém composta de jogadores complementares entre si no jogo coletivo. Além
disso, estima as probabilidades de obter vitórias com excelente custo /
benefício!
A procura por jogadores com movimentação diferente torna-se mais
fácil com o uso da medida chamada covariância. Ela é método estatístico para
comparar o movimento de diversas variáveis, no caso, os retornos dos
jogadores contratados, ou seja, “selecionar a carteira de ativos”.
Se os investimentos adicionarem jogadores com os mesmos padrões de
dispersão e o mesmo movimento dos já existentes na equipe, o risco total de
não se obter vitórias permanece o mesmo. A ideia-chave é encontrar
jogadores capazes de se movimentarem de modo diferente, para reduzir o
risco via diversificação. Com séries estatísticas dos desempenhos dos diversos
jogadores, o economista consegue fazer esse cálculo – e vira o jogo!

Shame
Filme-cabeça. Homem pensa com a cabeça do… Está provado: mesmo
no caso de macho com um intelecto diferenciado (o que é fenômeno muito
raro), basta uma fêmea atraente se aproximar da “vítima” e o infeliz se
transforma de “caçador” em “caça”! Veja (ou reveja) as cenas da paquera no
metrô, no meio e no final do filme Shame.
O instinto de alerta sexual bate na mente emocional. Intuição é
baseada em experiência acumulada e concerne à compreensão rápida de
situação sem pensamento analítico consciente. Julgamentos intuitivos
constituem processo de tomada de decisão sem raciocínio intencional.
São distintos os ciclos de resposta nos dois sistemas cognitivos: o
intuitivo e o racional. O instinto sexual é inconsciente e automático. Aparece

em espécies mais antigas na escala evolutiva, é comum entre várias espécies.
Envolve processamento paralelo e simultâneo de múltiplas fontes, por
exemplo, expressão facial, postura corporal e entonação vocal.
Processamento paralelo como esse resulta em alta capacidade de
processamento de informações sem necessidade de esforço cognitivo
consciente. Não se correlaciona com a inteligência geral.
A mente do macho, em instante da conquista, não atinge o estágio de
processamento serial de representações abstratas descontextualizadas com
esquema de resolução passo a passo do problema. Este processamento
sequencial, tipo causa-e-efeito, é limitado pelos recursos de atenção e
memória, sendo necessário grande esforço cognitivo consciente. Ao parar para
pensar, o macho perde a oportunidade.
Para a tomada de decisões, muitas estruturas cerebrais entram em
funcionamento, praticamente, ao mesmo tempo, mas o cérebro processa
primeiro as decisões simples e, depois, as complicadas que demandam mais
opções. Há embate cerebral entre a razão e a emoção, mas em ambientes de
stress ou incerteza, as estruturas associadas às emoções tendem a assumir a
liderança, ou seja, elas predominam.
O doloroso (e muito bom) filme britânico, Shame, dirigido pelo criativo
artista vídeo-maker Steve McQueen, tem os magníficos atores Michael
Fassbender (alemão atuante em Bastardos Inglórios e intérprete de Carl Jung
em Um Método Perigoso) e Carrey Mulligan (Educação, Drive). Esta jovem
atriz certamente vai ser premiadíssima em sua carreira. Suas atuações são
notáveis, veja (ou reveja) como exemplo a cena quando canta New York, New
York sob forma de declamação, verso a verso, em arranjo musical
inteiramente original, dando outro significado à letra. O irmão tinha ido pela
primeira vez assistir a irmã cantar em bar noturno. Ele vacila e lacrimeja.
Praticamente todas as longas cenas, com planos-sequência, são
esteticamente belas, até mesmo o momento mais dramático. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) estima, todo ano, cerca de 1 milhão de pessoas em
todo o mundo cometer suicídio. Isso é quase o dobro do número de pessoas
morta por câncer de mama, e cinco vezes mais se comparadas às mortes em
guerras em 2002.
Durkeim demonstrou: quando as pessoas perdem sua ligação com a
sociedade por causa de alguma mudança súbita – divórcio, morte de um
companheiro, crise financeira – elas algumas vezes tentam se matar ou
mesmo se matam. No caso do filme, a rejeição do irmão, único familiar vivo,
é a indução.

Um único comentário justificaria a busca desesperada de
esquecimento. Simplesmente é: “eles vieram de um lugar ruim”. Talvez
tenham vindo da pobreza na Irlanda. Mas o verbo é menos importante se
comparado ao gesto. A violenta rejeição do irmão à irmã se deitar na mesma
cama sugere ter havido algo mais entre eles no obscuro passado.
À primeira vista, o filme aparenta ser (mais uma) crítica à sociedade
materialista de consumo afluente. É mostrado a abundância de objetos de
desejo sexual. São consumidos de maneira implacável, voraz e insaciável. O
yuppie já comprou seu apartamentozinho “moderno” em pleno centro
metropolitano. Como encher então sua vida, na fase reprodutiva, quando ele
rejeita a reprodução, isto é, casamento tedioso e prole para criar? Prefere o
sexo profissional, diverso, mecânico, quase automático. Impessoal e insípido:
pagou, gozou, tchau.
Mas à medida de seu transcurso, com toda a lentidão necessária para a
apreciação estética e a reflexão mental, o filme vai ganhando extraordinária
densidade. É filme-adulto e não pornográfico, embora tenha cenas de sexo
explícito.
Talvez o que ficará mais registrado na memória a seu respeito sejam os
ângulos da câmera, o dizer sem palavras, o puro cinema de imagens. O
protagonista, em geral, está em um canto da tela. Dois-terços do mostrado
está à sua direita ou esquerda. Vidraças, transparências, cores frias ou
pastéis, linhas verticais ou horizontais, ruídos de metrô, toda a frieza da
estética moderna contemporânea clean em cidade grande esmaga o
personagem na sua solidão de macho conquistador. É servidão voluntária ao
hedonismo, trabalho alienado que nem mesmo o desfrute quase contínuo de
gozo sexual compensa.
PS:
Informações da “libertação” sexual: 20% das mulheres acima dos 60
anos não querem saber de sexo. Quanto aos homens, 2% perdem o desejo até
os 60 anos e 5% depois dessa idade.
Fonte: Pesquisa do Projeto Sexualidade (Prosex) do Instituto de Psiquiatria do
Hospital das Clínicas realizada em 2003 com 7.103 brasileiros das cinco
regiões do país.
ASSEXUADOS: diversidade dentro da diferença
ROMÂNTICOS: gostam de carinho e querem ter um parceiro para a vida.
Podem namorar e até casar, porém não sentem vontade de fazer sexo. Alguns

deles se identificam como heterossexuais ou homossexuais de acordo com o
tipo de parceiro que preferem.
RADICAIS: muitos deles se consideram os verdadeiros assexuados. Não
transam, não andam de mãos dadas e, frequentemente, têm nojo de qualquer
contato mais próximo, como um beijo na boca.
DE FASES: são pessoas que passam longos períodos (mais de seis meses)
sem nenhuma vontade de transar, voltam a ter desejo e depois perdem
novamente o interesse em sexo.
AUTOSSEXUAIS: eles não sentem atração por outras pessoas, mas
sentem desejo e se satisfazem com masturbação.
DESINTERESSADOS: até aceitam ter relações sexuais, como uma
concessão para deixar o parceiro feliz, mas simplesmente não entendem como
a outra pessoa pode gostar daquilo.
PLATÔNICOS: se apaixonam por celebridades, pessoas inatingíveis,
distantes ou até comuns, mas preferem manter a história só no campo das
ideias. Podem se masturbar pensando no outro mesmo sem querer fazer sexo
com ele.
FRUSTRADOS: acham ter desejo sexual, mas, quando o ato se
concretiza, nunca tiram prazer dele, independentemente do quão atraente
seja o parceiro. Depois de muitas frustrações, desistem da ideia de transar.
Fonte: Asexual Visibility and Education Network (Rede de Visibilidade e
Educação Assexual) apud Folha de S. Paulo, 27/03/12.
PISTAS POSSÍVEIS DE ASSEXUADALIDADE
A pessoa não sente atração sexual por outras.
Não sente falta de relações sexuais.
Não se identifica com nenhuma classificação vigente (nem homo nem
hetero).
Não acha ninguém atraente o suficiente para se relacionar.
Não compreende por que os outros se interessam por algo tão sem
graça quanto sexo.
Alimenta fantasias com celebridades ou pessoas impossíveis para evitar
se relacionar com alguém de verdade.

Tem nojo de contato mais próximo. A ideia de um beijo na boca lhe
parece asquerosa.
Se decide fazer sexo, não consegue ter prazer na experiência. Culpa a
falta de habilidade do parceiro ou pensa não ter achado a pessoa certa
Separa amor e sexo: acredita poder ter uma relação amorosa sem
contato físico.
Fontes: Elizabeth Abbott, autora do livro “A History Of Celibacy” e
Elisabete Oliveira, pesquisadora da ECOS – Comunicação em Sexualidade apud
Folha de S. Paulo, 27/03/12.

Habemus Papam
Quis? Quid? Ubi? Quibus auxilliis? Cur? Quomodo? Quando?
[Quem? O que? Onde? Por que meios? Por que? Como? Quando?]
Este é método para circunstanciar: a pessoa, o fato, o lugar, os meios,
os motivos, o modo, o tempo. Enquanto eu assistia o filme “Habemus Papam“,
eu tentativa refletir a respeito. Eu?! O que estou fazendo aqui? Onde estou?
Como vim parar aqui? Por que aceitei o convite? Como estou me sentindo?
Quando acaba esse suplício?
Na antiga linguagem metafórica de minha terra: “onde fui amarrar
minha mula?!”
Sou ateu, não tenho nada a ver com a igreja, seja a da religião
católica, seja a de outra qualquer. Senti, durante o filme, a sensação de
estranhamento. Não achei graça na comédia, pois tudo aquilo não me importa
há muito tempo. Debochar do que não me interessa?!
Pareceu-me a descoberta do óbvio. Quem lê e relê sempre o mesmo
livro, no caso, a bíblia, acaba por sofrer um certo retardamento em perceber
as mudanças do mundo. Quando as percebe, crê ter feito uma descoberta.
Mas é a descoberta do óbvio, ou seja, é uma redescoberta de coisas conhecida
por um ateu há muito tempo. Aliás, ele se pasmava de os católicos não as
soubessem.
O diretor Nanni Moretti teve uma ideia aparentemente interessante
para os próprios católicos: e se, como pode ocorrer nas democracias
presidencialistas ocidentais, o dirigente máximo renunciasse, antes mesmo de
tomar posse na direção da instituição religiosa?

Após a morte do Papa, o conclave do Vaticano se reúne para escolher
seu sucessor. Após várias votações, enfim há um eleito. Os fiéis, amontoados
na Praça de São Pedro, aguardam a primeira aparição do escolhido (Michel
Piccoli em ótima atuação), mas ele não vem a público por não suportar o peso
da responsabilidade.
Tentando resolver a crise, os demais cardeais resolvem chamar um
psicanalista ateu (Nanni Moretti, o “mala sem alça”) para tratar o novo Papa.
Mas o psicanalista, praticamente, logo sai de cena e vira um penduricalho
coadjuvante no restante da trama. Ela chega ao final de maneira rastejante.
O problema da esclerose institucional é visto apenas como um
problema individual: um cardeal eleito não suportar o peso da
responsabilidade! O problema da igreja católica é questão de psicanálise?!

As Neves do Kilimanjaro
Depois de assistir os filmes, eu procuro ler o debate a respeito deles,
sob forma de resenhas postadas na web. Assim, vou analisando: concordo, é
isso aí, não concordo, tá certo… o que é isso?!
Quanto ao drama francês, filmado em 2011, “As Neves do Kilimanjaro”,
sendo um filme sobre a mobilidade social de sindicalistas dirigido pelo diretor
franco-armênio Robert Guédiguian. O que era para ser uma agradável viagem
ao monte Kilimanjaro, na Tanzânia, acaba se tornando uma condenação ao
passado do líder sindical Michel (Jean-Pierre Darroussin). Demitido da
empresa de pesca onde trabalhava e era diretor do sindicato dos pescadores,
ele volta para casa, onde passa a curtir os netos e a companheira Marie-Claire
(Ariane Ascaride).
No aniversário de 30 anos de casamento, os amigos, entre eles o
concunhado Rauol (Gérard Meylan), presidente do sindicato, lhes dão euros de
presente para que ele e a mulher, enfim, façam o almejado tour.
O enredo é de um drama familiar, com as naturais dores de cabeça.
Nada demais acontece, salvo um e outro contratempo cotidiano. Como ocorre
nos filmes de Guédiguian sob o manto da tranquilidade há um vulcão prestes a
explodir. Com Michel não é diferente. Durante jantar em sua casa com Raoul e
Denise, mulher deste e sua cunhada, dois assaltantes levam os euros ganhos
de presente.
A sonhada viagem em “As Neves do Kilimanjaro”, título homônimo do
filme de King Vidor (1952), baseado na obra de Ernest Hemingway, irá
desencadear profundas mudanças na vida de Michel. Ele sai à procura dos

ladrões para reaver o dinheiro, mas traz as armadilhas da luta sindical. Ele,
quando diretor do sindicato, fez acordo com o patronato. Aos olhos de
Christophe, um de seus algozes, prejudicou a categoria. Portanto, ao invés de
garantir emprego, levou à demissão de vários pescadores.
Este é o tema central do filme. Parte de uma questão aparentemente
banal, o assalto, para mergulhar o espectador em questão vivida pelos
trabalhadores em todos os continentes. O papel do líder sindical, na visão de
Christophe, é verificar a quem interessa o acordo feito com o patronato. Ao
sindicato, por tentar acomodar posições, à categoria por não se envolver
politicamente, ou ao capitalista com o objetivo de preservar seu negócio em
meio à crise.
Uns se sentem traídos, pois “fizeram o que deviam”, e lutaram para ter
um bom padrão de vida. Outros, como o jovem operário radical, pelo
contrário, está desempregado, deve o aluguel, a escola dos dois filhos
pequenos e a mercearia. Não tem quem o ajude, porque a mulher o
abandonou e aos filhos.
O filme é de 2011, auge da crise europeia. Gerou mais de 20 milhões de
desempregados na Europa, a maioria jovem. Sarkozy injetava bilhões de euros
nos bancos franceses para salvá-los da bancarrota à custa dos trabalhadores.
Estes ficaram sem emprego, sem casa, sem assistência social e sem futuro. O
sindicato, diz o revoltado, não defendeu a categoria, caindo na armadilha
patronal ao aceitar as demissões.
Entre condenar certo tipo de sindicalismo conciliador ou pelego, o
roteiro prefere conciliar. Michel, afinal, procura se redimir, assumindo
responsabilidades pós-consequência de seus atos como diretor sindical.
Christophe se revela mais ousado e radical em seu lugar. Além de não aceitar
sua conciliação, prefere arcar com a condenação de seu ato, pois, em sua
visão, a situação vivida por ele e seus filhos a justifica.
É o sinal desses tempos de individualismo neoliberal: antes, nos anos
60/70, os jovens radicais partiam para assaltos contra bancos da classe
burguesa; hoje, partem para o assalto contra a nomenclatura da própria
classe operária. Esta casta dos trabalhadores organizados passou por certa
mobilidade social. Mudou, não?
O jovem radical já foi punido por seu ato e pelo desemprego. O futuro
de seus filhos, como os de milhões de desempregados, é incerto. Michel, na
tentativa de recompensá-lo, quer purgar seus erros. Ele falhou como líder
sindical. Devia ter obtido maiores concessões do patronato e preservado o
emprego da categoria, mesmo em meio à crise. Surge, assim, outra discussão.

A da união sindical para exigir do governo central políticas de proteção aos
trabalhadores, garantias hoje inexistentes na União Europeia e nos EUA.
Christophe é o personagem positivo, aquele que espelha a consciência
de classe. Michel e Raoul, cooptados pela classe média, encontram num
paliativo a solução para amenizar a permanente luta de classe.
De acordo com a resenha postada no Portal Vermelho do PCdoB, com o
chamativo título “As Neves de Kilimanjaro: Culpa no Cartório”, elaborada pelo
jornalista e cineasta Cloves Geraldo (documentários “TerraMãe“, “O Mestre do
Cidadão” e “Paulão, líder popular), não fosse por Christophe, o filme,
baseado no poema “Os Pobres”, de Victor Hugo, seria o reflexo da má
consciência de classe.
Cuidar dos filhos de sua vítima, não redime os erros de Michel. Os filhos
dos pescadores tiveram o mesmo rumo de Christophe. Porém, não terão o
mesmo amparo. Poder-se-ia dizer, à la Esopo: “não tente se redimir só
perante àquele reclamante. Os outros irão lhe cobrar a mesma recompensa”.
Victor Hugo, no entanto, não redime os erros dos comunistas. Ele nunca
aceitou o discurso socialista. Ele acreditava uma sociedade aberta encontrar
soluções para seus problemas. Era contra políticas de redistribuição de
riquezas, pois o efeito dessas seria desincentivar a produção, fazendo toda a
sociedade regredir. Caso fosse permitida a liberdade de comércio, por outro
lado, e caso se tolerasse algum grau de desigualdade social, o resultado seria
o progresso geral de todos, beneficiando inclusive os membros mais pobres da
sociedade. Portanto, segundo Victor Hugo, a defesa de uma ordem onde se
permita o progresso é benéfica para todos, e não apenas para uma classe
específica.
Disse ele: “O comunismo acredita resolver
distribuição de renda], mas está enganado:
produtividade. A repartição em partes iguais
consequência, o trabalho. É uma distribuição de
repartir. Portanto, é impossível tomar essas
princípio. Destruir riqueza não é distribuí-la”.

esse segundo problema [da
a distribuição destrói a
mata a ambição e, por
açougueiros: mata aquilo a
pretensas soluções como

Victor Hugo com esse discurso anticomunista não pode ser
“denunciado” como neoliberal… É liberal mesmo!

Na Estrada (On the Road)
Quem sou eu? Se sou, quantos sou?

Não sou da Geração Beat. Sou da Geração Beatles.
Beat, é batida, batida é o que é usado para encontrar o ritmo das
músicas. Isto se chama bpm (batidas por minutos). Essa informação é muito
importante para os DJs conseguirem mixar. Para se mixar uma música, na
batida certinha, os bpms das músicas, nos trechos reunidos, têm de estar bem
combinados. Se não acontecer esse encontro de sentimentos, não dá para
mixar, nem em música, nem na vida.
Adoro escutar, musicalmente, o golpe, a pancada, a batida, a pulsação
seja do baixo, seja do contrabaixo, com viés pela tendência de ser do contra…
Não sou da jurisdição normal. Escuto o toque de tambor. Surpreende-me o
furo de reportagem.
Então, bater, espancar, superar, vibrar, palpitar, apenas em free jazz ou
rock, instrumentalmente, jamais fisicamente. Sou da Geração Pacifista.
Pode esse ser adjetivo batido, gasto, usado. A juventude beat buscava
tornar-se presente. Odiava a memória ainda recente da II Guerra Mundial.
Espantava-se com a perspectiva futura de tediosa acumulação de bens
materiais da sociedade afluente norte-americana. Fugia tanto do american
way of life quanto do american dream!
Queria não só ver a América real dos pobres, malditos, bêbados e
rejeitados, mas viver, presenciar, isto é, estar presente na estrada de
rodagem, na estrada-de-ferro, na rodoviária, no bus de costa-a-costa. Estava
na estrada, entre os litorais progressistas, passando pelo meio-oeste
conservador. Fugia do tédio materialista!
Nasci na Geração Baby-boom. A Geração Beat era procriadora. Daí sua
transição problemática entre as delícias da liberdade da adolescência e as
responsabilidades do pai provedor. Graças à pílula anticoncepcional, aprovada
para uso em 1960, a vida sexual foi liberada!
O adjetivo beat do inglês tinha também as conotações de “cansado” ou
“por baixo” e “de fora”. Quando usado por Jack Kerouac, autor do livro On
The Road, alguns intérpretes achavam também incluir as paradoxais
conotações de “upbeat“, “beatific“. Na minha leitura, ficou a associação
musical de ser “na batida” do free jazz.
Geração beat (Beat Generation em inglês) ou “Movimento beat” é um
termo usado para descrever a um grupo de artistas norte-americanos,
principalmente escritores e poetas. Eles vieram a se tornar conhecidos entre o
final da década de 1950 e o começo da década de 1960. Mas sua existência
data de uma década antes, quando tinham em torno de 20 anos. Quando

nasci, em 1951 – lembro-me bem (sic) –, certos jovens vivenciavam sua
transição entre o adolescente e o jovem adulto, buscando manter-se
outsiders.
O fenômeno cultural de “rebeldia anti-materialista” foi inspirado por
eles. Posteriormente, foi absorvido pela mídia norte-americana. Após o
lançamento do Sputnick pelos russos “comuuunissstas”, eles foram
classificados como beatniks. Este nome é considerado por muitos um termo
pejorativo.
Estes artistas beats levavam vida nômade ou fundavam comunidades.
Foram, desta forma, o embrião do movimento hippie, uma ou duas décadas
após, pois ambos viveram o mesmo caldo de cultura anti-bélica. Muitos
remanescentes hippies se auto intitulam “beatniks”, assumindo o rótulo para
contestar o conservadorismo.
Talvez um dos principais porta-vozes pop do movimento hippie, John
Lennon, tenha se inspirado na palavra beat para batizar o seu grupo musical,
The Beatles. Na verdade, a “beat generation”, tal como os Beatles, o
movimento hippie e, antes de todos estes, o existencialismo, fizeram parte de
um movimento maior, hoje chamado de “contracultura”. Não seria mais
apropriado como “contramaterialismo”? Nesse caso, poderiam ser confundidos
com “comunistas”, pois teriam o mesmo antagonismo contra a sociedade
materialista capitalista, porém não desejavam tomar partido político.
Os membros da Geração beat rapidamente desenvolveram reputação
como os novos boêmios hedonistas. Celebravam a não-conformidade e a
criatividade espontânea. A geração beat representou a única voz nos EUA a
levantar-se contra o macartismo, política de intolerância de “caça às bruxas”,
resultando em um período de intensa patrulha anticomunista, perseguição
política e desrespeito aos direitos civis nos Estados Unidos. Durou do fim da
década de 1940 até meados da década de 1950.
Muitos dos chamados “beats” eram comunistas ou de esquerda, sendo,
no geral, de tendência anarquista ou libertária. Ainda assim, nunca foram
aceitos como verdadeiros esquerdistas pelos comunistas ortodoxos.
As obras mais conhecidas da Geração beat na literatura são Howl (1956)
de Allen Ginsberg, Naked Lunch (1959) de William S. Burroughs e On the Road
(1957) de Jack Kerouac. Tanto Howl quanto Naked Lunch foram o foco da
prova de obscenidade. Ajudaram a libertar o que poderia ser publicado nos
Estados Unidos. Seus principais autores eram publicados pela City Lights
Books, editora de San Francisco, pertencente ao poeta beat Lawrence
Ferllinghetti.

Formalmente, a poesia beat se aproxima bastante da poesia
surrealista, bem como ocorre com a prosa um tanto caótica de Burroughs. Já
a prosa de “On the road”, de Kerouac, é simples e espontânea, politicamente
corajosa, mostrando que muitos poderiam demonstrar sua inconformidade e
expressar seu próprio eu sem serem propriamente eruditos através da arte. O
“kitsch” pode elevar-se ao sublime!
Os escritores beat davam ênfase ao engajamento visceral em
experiências vivenciadas. Usavam palavras combinadas em busca de um
entendimento espiritual mais profundo dos sentimentos. Como o poeta
francês Rimbaud, acreditaram poderem alcançar um “grau maior de elevação
da consciência” através do desregramento dos sentidos. Por isso, não
dispensavam o uso das drogas, em seus primórdios. Ecos da Geração beat
podem ser vistas em muitas outras “subculturas” das gerações sucessivas,
como a cultura rockabilly, a hippie, a dos punks, etc.
Beat não é derivado de Beatificação (do latim beatus, abençoado). Este
é o ato de atribuir o estatuto de Beato a alguém.
No catolicismo, é o reconhecimento feito pela Igreja de a pessoa, a
quem é atribuída, se encontrar no Paraíso, em estado de beatitude. Ela
poderia interceder por aqueles a lhe recorrerem em oração! Para outras
correntes cristãs não existe tal distinção entre beatificação e canonização.
Estas correntes religiosas diferem, sobretudo, porque a primeira
implica uma permissão local para a veneração, enquanto a segunda se
estende muito para além disso, tratando-se de um preceito universal. Ao invés
da canonização, muitos teólogos não consideram a declaração de beatitude
como uma declaração infalível da Igreja. É considerada um passo no sentido
da canonização, ou seja, ser declarado santo. Longe disso, os jovens beats!
Quanto ao filme Na Estrada (On the Road) de Walter Salles Jr.? Veja-o e
escute-o. É como ver e escutar o vocalista do The Who clamando: See Me,
Feel Me!
Me Veja, Me Sinta
Me veja
Me sinta
Me toque
Me cure
Ouvindo você

Eu tenho a música
Contemplando você
Eu recebo o calor
Seguindo você
Eu escalo as montanhas
Eu tenho excitação a seus pés
Logo atrás de você
Eu vejo milhões
Em você
Eu vejo a glória
De você
Eu tenho opiniões
De você
Eu tenho a história.

360
Arthur Schnitzler nasceu em Viena, em 1862, e foi um célebre médico
austríaco, dramaturgo, romancista e crítico que tratou do tema da relação
entre ilusão e realidade em múltiplas variações. Aos 16 anos, ele visitou uma
prostituta. Quando o pai o ouviu contar isso, sua reação foi mostrar-lhe um
tratado ilustrado sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Brotou-lhe o
sentimento de culpa.
360 se inicia, em Viena, com a tentativa de encontro de um solitário
executivo viajante com uma prostituta em seu primeiro encontro. Poderia dar
certo, porém foi frustrada por culpa imposta pela infidelidade conjugal.
Enquanto isso, o espectador vê sua esposa relacionar-se, em Londres, com um
fotógrafo brasileiro.
Ele era namorado de jovem carioca. Esta, traída, por sua vez, tenta
desafogar suas mágoas se relacionando com jovem maníaco sexual em
encontro fortuito em aeroporto norte-americano… Assim por diante os elos

vão se encadeando, em círculo vicioso entre personagens fora de seu lugar,
viajantes da globalização, cosmopolitas contemporâneos.
O filme 360, dirigido por Fernando Meirelles (diretor do filme nacional
consagrado internacionalmente “Cidade de Deus”), foi inspirado no clássico
texto de Arthur Schnitzler, “La Ronde” fala sobre amor, desejo e solidão,
sentimentos confundidos, nos dias atuais, diante de um mundo dominado por
regras e aparências.
Explorando a subjetividade das relações entre homem e mulher, em
universo de complexidade psicológica profunda, razão e instinto duelam em
cada personagem. Cada encontro revela as possibilidades de comportamentos
e atitudes, cujo indivíduo pode ter, a depender, aleatoriamente, de quem é o
outro com quem se relaciona.
A reputação literária inicial de Schnitzler foi em grande parte adquirida
através de suas peças, começando com Anatol (1893), sobre a “neurastenia
sexual” de um homem jovem. Seus trabalhos eram muitas vezes controversos,
tanto por sua descrição franca da sexualidade, bem como a sua posição firme
contra o antissemitismo.
Sigmund Freud, em uma carta a Schnitzler, confessou: “Tenho a
impressão de que você aprendeu através da intuição – embora, na verdade,
como um resultado de introspecção sensível – tudo o que eu tive que
descobrir por laborioso trabalho de outras pessoas.”
Schnitzler, meticulosamente, manteve um diário a partir da idade de 17
anos até dois dias antes de sua morte em 1931. Ele, em resposta à crítica de
todas suas obras pareciam repetirem sempre os mesmos assuntos, disse: “Eu
escrevo apenas sobre amor e morte, quais outros assuntos existem?”
Se há uma coisa decididamente omitida do jogo de encontros fortuitos
é o sexo. Claramente a peça La Ronde, escrita na era da sífilis e de Freud,
está preocupado com a busca do encontro sexual. Ele obscurece o real
encontro amoroso.
Na verdade, não é uma peça sobre sexo. O tema principal do jogo é a
busca de falsos substitutos para o amor. Mostra a carência humana
esmagadora de amor, aprovação, validação, atenção, felicidade e todas as
outras razões pelas quais as pessoas buscam o sexo como uma forma
impaciente para compensar um tipo de amor realmente não existente fora de
si mesmo.
Sexo acontece por substituição. Depois do sexo, os parceiros são
deixados de lado. Mas, não importa para onde você vá, a ansiedade por novo

encontro estará lá. A necessidade sentimental ainda estará lá. Esperará
alguém tentar se manifestar mais, até ousar, para compensar aquele
sentimento faltante.
A melhor maneira de direção mostrar isso é retirar os personagens
subitamente de cena. Por isso, eles estão, constantemente, diante do nada.
Portanto, não há nada a fazer senão olhar para si mesmo. Eles tentam
convencer-se de uma nova realidade, de suspender sua descrença própria,
mas eles são repetidamente redirecionados para sua verdade real.
O público, por outro lado, está nesse experimento. Ele observa os
encontros e os fracassos casuais. A mulher se separa e quando pode,
finalmente, seduzir o homem apaixonado por ela, ele se afasta por princípio
moral-religioso, projetando uma restrição não mais existente. Quem nunca
perdeu a chance única de um encontro fortuito capaz de lhe mudar sua
existência?
A história de La Ronde (1900) está entre os dramas de Schnitzler mais
conhecido. É uma peça habilmente construída com base em dez diálogos, no
qual os personagens são vistos tanto após a relação sexual, bem como antes.
No filme, começando com a tentativa de sedução de um executivo por uma
prostituta, cada diálogo posterior está relacionado ao seu antecessor para se
formar um círculo de 360 graus. No final, o mafioso russo transa com a
prostituta, e fecha o círculo, até a sugestão de abertura de outro.
Este trabalho de Schnitzler causou um dos maiores escândalos da
história do teatro alemão e provocou tumultos antissemitas em Berlim. Um
julgamento por obscenidade, realizado seis dias após sua estreia, resultou em
absolvição, mas o autor proibiu qualquer nova encenação do jogo de
encontros e desencontros, na Europa, até depois de sua morte. La Ronde não
foi apresentada até 1920.
Uma das mais conhecidas de citações de La Ronde está na frase: “Nós
poderemos estar mortos amanhã.” Conhecida em latim como Carpe Diem, é
popularmente traduzida como “aproveite o dia!”. É interpretada como um
termo existencial cautelar, assim como dizer: “Vamos comer, beber e ser
feliz, porque amanhã morreremos”. A ênfase está em aproveitar o máximo as
oportunidades atuais, porque a vida é curta, e o tempo é breve!
O fio condutor da trama de 360 é o acaso e a ideia-chave é mostrar
como qualquer decisão banal tomada pode mudar nosso futuro e o de pessoas
a milhares de quilômetros de nós tal como na metáfora da borboleta na Teoria
do Caos. 360 tem roteiro de Peter Morgan, indicado ao Oscar por A Rainha
(2006), Frost/Nixon (2008). Os roteiros de O Último Rei da Escócia (2006) e
Maldito Futebol Club (2009) também são dele. Todos são excelentes roteiros.

Fernando Meirelles tirou o seu da reta: “Eu acho que é 80% do Peter
Morgan, 3% da peça, e o resto é meu. Falo ser muito do Peter porque, para
ele, é muito pessoal.” O diretor brasileiro revelou também Morgan ter ficado
arrasado com as críticas negativas. Eu diria apenas: “Quem sacou, sacou…
Quem não sacou, sacasse!”

Elefante Branco X Argo
O que há de comum entre dois filmes assistidos no mesmo “feriadão”,
além de estarem em cartaz simultaneamente? Agentes de duas instituições
conservadoras, a Igreja Católica e a CIA norte-americana, posam como
“mocinhos”. Muitas vezes, há bons indivíduos em más instituições! E viceversa…
De um lado, o filme argentino “Elefante Branco”, dirigido por Pablo
Trapero (“Abutres”, “Leonera”, “7 Dias em Havana”) mostra o trabalho
missionário do padre Julián (Ricardo Darín) e do padre Nicolás (Jérémie
Renier) na ajuda aos menos favorecidos na favela de Villa Virgen, periferia de
Buenos Aires. O local – um imenso hospital cuja construção foi interrompida,
daí a denominação (algo que também alguns estádios brasileiros de futebol se
tornarão, após a Copa do Mundo de 2014) – é um antro de violência, drogas e
miséria.
A violência da polícia e a pregação religiosa não conseguem mudar as
causas primárias dessa realidade. Os próprios bispos fazem política junto ao
Estado. Infrutiferamente, os dois clérigos colocam suas vidas em risco para
continuar do lado dos mais pobres. Acabam apenas como mártires. Dois
aparelhos do Estado secular, o repressivo e o religioso, se digladiam. Um,
busca a coerção violenta, outro, busca a coesão ideológica.
De outro lado, a sinopse do filme norte-americano “Argo”, dirigido por
Ben Affleck (mau ator, mas diretor promissor), mostra o Irã, antiga Pérsia, em
1979, quando há a chegada ao poder do aiatolá Khomeini. Como o antigo xá
ganhou asilo político nos Estados Unidos, ex-aliado em apoio a seu governo de
opressão ao povo iraniano, há nas ruas de Teerã diversos protestos contra os
americanos. Um deles acontece em frente à embaixada do país.
Ela acaba invadida. Seis diplomatas americanos conseguem escapar do
local pouco antes da invasão, indo se refugiar na embaixada canadense. Lá
eles vivem durante meses, sob sigilo absoluto, enquanto a CIA busca um meio
de retirá-los do país em segurança.
A melhor opção é apresentada por Tony Mendez (Ben Affleck), um
especialista em “exfiltrações”. Ele sugere uma produção de Hollywood ser

utilizada como fachada para a operação. A ideia é criar um filme falso de
ficção científica, chamado “Argo”. Ele usaria as paisagens desérticas do Irã
como locação.
O projeto segue adiante com a ajuda do produtor Lester Siegel (Alan
Arkin) e do maquiador John Chambers (John Goodman). Eles conhecem bem
como funciona Hollywood. É um filme de suspense. Mostra a Agência Central
de Inteligência norte-americana em choque com o Estado teocrático iraniano.
Depois de assisti-los, se me perguntassem: entre o Estado laico e o
Estado teocrático, qual você preferiria? Responderia sem a menor dúvida – e
não como “entre os males, o menor” – minha opção pelo Estado secular! Mas
ficaria sem resposta se me perguntassem: então, de onde vem essa
qualificação escolheida, secular ou laico?
Santa Wikipedia! Primeiro socorro a postos: “um Estado secular ou
Estado laico é um conceito do secularismo [exclusão, rejeição ou indiferença
à religião e a ponderações teológicas – secular ou pertencente ao século se
refere à oposição do mundo material ao mundo espiritual], onde o Estado é
oficialmente neutro em relação às questões religiosas, não apoiando nem se
opondo a nenhuma religião.
Um Estado secular trata todos seus cidadãos igualmente, independente
de sua escolha religiosa, e não deve dar preferência a indivíduos de certa
religião. Estado teocrático ou Teocracia é o contrário de um Estado secular, ou
seja, é um Estado onde há uma única religião oficial como é o caso do
Vaticano e do Irã.
O Estado secular deve garantir e proteger a liberdade religiosa e
filosófica de cada cidadão, evitando que alguma religião exerça controle ou
interfira em questões políticas. Difere-se do Estado ateu – como era a extinta
URSS – porque no último o Estado se opõe a qualquer prática de natureza
religiosa. Apesar de não ser um Estado ateu, o Estado Laico deve respeitar
também o direito à descrença religiosa. Por isso, embora eu sendo ateu,
respeito também o direito à crença religiosa.
Nem todos os Estados legalmente seculares são completamente
seculares na prática. No Brasil, por exemplo, alguns feriados católicos – o mais
notável sendo o de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do país – são oficiais
para os funcionários públicos. Na verdade, todos os trabalhadores brasileiros
adoram todos os “dias santos”: quem não gosta de ficar sem trabalhar?!
Alguns países, como é o caso do Reino Unido, são considerados
seculares quando na verdade o termo não pode ser aplicado completamente
de fato. No caso do Reino Unido, quando uma pessoa assume o cargo de chefe

de Estado, é necessário que jure fidelidade à fé anglicana. O cargo de chefe
de estado e da igreja oficial pertencem à mesma pessoa, no caso, à Rainha
Elizabeth II. O Estado também garante vinte e seis membros do clero da Igreja
da Inglaterra serem membros da Câmara Alta do Parlamento inglês. Por estes
e outros motivos, o Reino Unido não pode ser considerado um Estado secular.
Vale ressaltar: um Estado Secular não implica a eliminação da religião.
O Estado Laico deve garantir a liberdade religiosa, respeitando os traços
religiosos culturais e da tradição do povo. Tanto a fé quanto o ceticismo são
direitos naturais inalienáveis ao ser humano e não se relacionam com a noção
de Estado. O Estado Laico não pode, em nenhuma hipótese, nortear suas
decisões, em qualquer dos três poderes, por alguma doutrina religiosa, seja
qual for. Tais decisões são norteadas sempre pela lei, nunca por posições
religiosas.
Em 11 de Abril de 2012, o Ministro do STF Marco Aurélio Mello reiterou
em sessão do STF: “Os dogmas de fé não podem determinar o conteúdo dos
atos estatais”, em uma referência à campanha de religiosos pela manutenção
da criminalização do aborto de fetos anencefálicos. Afirmou ainda: “as
concepções morais religiosas — unânimes, majoritárias ou minoritárias — não
podem guiar as decisões de Estado, devendo, portanto, se limitar às esferas
privadas”.
Portanto, confesso ser laico! E torço pelo Cruzeiro! Cruz credo quanto
ao Estado eclesiástico!
Laico é aquele não pertencente ao clero nem a uma ordem religiosa. É
leigo nesse meio. É aquele hostil à influência, ao controle da Igreja e do clero
sobre a vida intelectual e moral, sobre as instituições e os serviços públicos. É
próprio de um espírito laico idolatrar o conhecimento científico. Os laicos se
opõem ao ensino religioso nas escolas públicas. São independentes em face do
clero e da Igreja, e, em sentido mais amplo, de toda confissão religiosa. Em
relação ao mundo profano ou à vida civil, adota a moral leiga e a virtude
laica.
Mas minha dúvida básica não era quanto a isso, dizia respeito apenas à
etimologia de laico. Deriva da palavra latina laicus,a,um no significado de
“leigo”. Por via erudita, foi tomada por empréstimo pela igreja ao grego
laikós. Significa “do povo”. É isso aí! Sou laico, sou do povo!

O Lado Bom da Vida
“O Lado Bom da Vida” concorre a oito prêmios Oscar. Assisti, e até
entendi a possibilidade de uma reação emocional da plateia, porém não

consegui entender sua seleção para concorrer a “Melhor Filme” a não ser por
a Academia ter aumentado a lista para dez concorrentes. É, simplesmente,
uma comédia romântica a defender “o lado bom da vida” ser o american way
of life. Apela para o drama de personagens sofredores de distúrbio bipolar,
mostra a dificuldade do diálogo direto entre pai e filho, com homens usando o
futebol para buscar uma proximidade, porém, não me encantou.
Especialmente, porque é um filme muito norte-americano e pouco universal.
Destaca mais a cultura da competição, aposta e toma-lá-dá-cá, em lugar de,
propriamente, uma solidariedade humanista.
Depois de assisti-lo, li a resenha de Elaine Guerini (Valor, 29/01/13).
Ela informa o cineasta David O. Russell ter ganhado o livro “Silver Linings
Playbook”, trabalho de estreia do escritor Matthew Quick, do amigo Sydney
Pollack, em 2008 – meses antes da morte do diretor e produtor consagrado
com “Tootsie” (1982) e “Entre Dois Amores” (1985). “Sydney queria produzir
o filme, mas antecipava que seria difícil alcançar o tom certo, por conta da
intensidade emocional, da dor e, ao mesmo tempo, do humor presentes na
obra”, disse Russell.
Para chegar à adaptação cinematográfica sonhada por Pollack, batizada
no Brasil de “O Lado Bom da Vida”, o diretor passou quase cinco anos
“escrevendo e reescrevendo” o roteiro. “Foi o tempo necessário para
estruturar com honestidade essa jornada de esperança que é essencial para
combater a dor”, disse Russell, em Toronto, após o filme ser ovacionado em
sessão realizada no festival canadense, onde conquistou o prêmio de público.
Indicado a oito prêmios Oscar, entre eles o de melhor filme e o de
melhor diretor, o longa-metragem retrata a angústia de quem sofre de
transtorno bipolar. Conta a história de Pat, um professor (Bradley Cooper).
Ele tenta retomar as rédeas de sua vida, após tratamento de oito meses em
hospital psiquiátrico.
“O material me tocou profundamente pela minha experiência pessoal”,
afirmou o cineasta, pai de Matthew Russell, de 18 anos, portador de
transtorno bipolar e de transtorno obsessivo-compulsivo. O jovem faz uma
ponta no filme, no papel de um vizinho curioso questionador a respeito de
qual o problema do professor com ataques de raiva.
“Há muito tempo eu procurava uma história que pudesse refletir o
universo do meu filho, para que ele não se sentisse tão sozinho no mundo”,
contou o diretor. Ele ficou conhecido por filmes como “Três Reis” (1999) e “O
Vencedor” (2010) – pelo qual também foi indicado ao Oscar de melhor
direção.

Não vou contar a estória do filme. Segundo o diretor, “os protagonistas
falam a verdade doa a quem doer, estando quase sempre certos em suas
observações. Embora sejam muitas vezes considerados esquisitos e
inconvenientes pelos que estão ao seu redor, no fundo são as pessoas mais sãs
do filme.”
Taí, concordo inteiramente com ele! O american way of life mostrado
deixa qualquer um louco da vida! Faz lembrar a definição de hospício: “lugar
onde estão os que não são”.

O som ao redor
Um olhar crítico não poupa o uso do humor irônico ao retratar a classemédia e o espaço urbano do qual ela faz parte. Esta é apenas uma das
principais características presentes nas obras de Kleber Mendonça Filho,
diretor com reconhecimento no Brasil e no exterior, por causa de filmes com
mais de 120 prêmios em diversos festivais. Exemplo é “O Som ao
Redor” (2012), seu primeiro longa de ficção.
O filme se passa em um bairro de condomínios verticais emergentes,
pleno de prédios próximos uns dos outros, em Recife. É fenômeno comum em
todas as cidades grandes e médias brasileiras, onde o espaço para se espraiar
está se reduzindo. O solo urbano sempre tem proprietário. Este especula com
a urbanização e solicita preços cada vez maiores para o enriquecimento em
função de ter chegado antes – e comprado barato.
É lá onde se acomoda a “nova” classe média. Para manter a “vida
ociosa”, demonstrando a desnecessidade de trabalhar, contrata os
“proleta” (sem S) prestadores de serviços, vizinhos da favela próxima. Avistase um pedaço dela e um pedacinho do mar entre os espigões: “ótima vista”,
não? Ajunta-se aí também o ex-senhor de engenho, “milionário que mora ao
lado”. É o proprietário da maioria das moradias daquela pequena rua. Tenta
defender o poder ainda restante, dentro daquele “latifúndio”, sobre sua prole
de “filhinhos do papai”.
Os conflitos sociais – antigamente, chamávamos “luta de classes” – se
confundem no dia a dia com os conflitos intraclasse, familiares e
interpessoais. Há uma permanente tensão social no ar… e nos pesadelos.
Quando eu conheci o Nordeste, na minha primeira viagem, há 30 anos,
disseram-me lá ainda não existir a classe média. Não existindo “a mortadela
do sanduíche”, o conflito era direto entre os dois polos sociais: a velha
aristocracia da Casa Grande e os descendentes dos escravos da Senzala.

Minha “cultura mineira” de buscar amortecer os conflitos, botando
panos quentes, sofreu um choque cultural ao deparar com a “cultura
pernambucana” de buscar o conflito, impondo “a lei do mais forte”. Visitei
“casas-grande”, na cidade e no campo. Em ambas, existia o distanciamento
social e a proximidade populista. Em fazenda de imensos canaviais presenciei
jagunços armados, para demonstração de força frente ao vizinho, primo com
o qual o senador-proprietário disputava terras herdadas.
O tempo passou, os “boia-fria” foram expulsos do campo, a educação
universitária se massificou, o processo de urbanização se deslanchou, via
financiamento habitacional, e a classe média endividou-se e emergiu.
Não tenho simpatia pela minha classe média. Mas tenho empatia com
os vizinhos. Eles me incomodam com os latidos ininterruptos de seus
“alarmes”. Um cão preso, para agir como arma/alarme, naturalmente, gane
sem parar.
Eu nunca cometi um atentado contra o animal inocente, mas, no filme,
a vizinha enlouquecida lhe joga um comprimido para dormir, dentro de um
bife. Depois, fica com remorso por o bicho parecer morto. Adota, então, um
meio mais eficaz para afugentá-lo: um ruído ultrassônico. Mas a empregada
doméstica, inadvertidamente, queima o aparelho importado, pois não sabe ler
sua voltagem. A patroa, frustrada, maconhada, mal dormida e mal-amada, faz
a maior espinafração. E a vidinha continua…
Assim caminha a humanidade na vida tediosa da classe média. Uma
trepada eventual, uma masturbação em último recurso, comprar uma TV
Ultra-HD Led 3D maior se comparada à da vizinha, esses “factoides” são “a
glória”. A modorra predomina ao longo da vida mediana, muito bem retratada
no filme. Entretanto, sempre o medo social está presente. Há o temor da
vingança dos malfeitos, da expulsão, da discriminação. A consciência é
culpada.
Um bom filme tem a capacidade de nos fazer identificar ou não com
seus personagens, com os dramas de suas vidas. O excelente roteiro,
interpretado por atores não tão bons, cumpre esse papel. Ao final saí com a
conclusão típica do Radical Classe Média: “o som ao redor” para mim seria o
som do silêncio, ou melhor, só eu escolhendo o fundo musical!

O Mestre
O jornalista Lawrence Wright escreveu, há dois anos, uma reportagem
para a revista “The New Yorker” sobre os segredos da cientologia, usando
como fonte o diretor Paul Haggis, ganhador do Oscar por “Crash” (2004).

Haggis era do alto escalão da igreja e largou tudo porque a cúpula da
cientologia não apoiou a causa do casamento gay. Ele tem duas filhas
homossexuais.
O texto inspirou o livro “Going Clear: Scientology, Hollywood, and the
Prison of Belief. A Companhia das Letras o lançou no Brasil em junho de 2013.
Wright conta histórias de astros (do casamento de Tom Cruise ao interesse de
Jerry Seinfeld na religião) e se dedica a entender a atração exercida pela
cientologia e por seu criador, L. Ron Hubbard. A igreja contesta trechos do
livro no site lawrencewrightgoingclear.com.
O filme O Mestre é apenas para os seguidores da cientologia “vestirem
a carapuça” ou serve para todos os discípulos de qualquer seita ou religião?
Todas beiram o messianismo, propagando fé em vida passada ou futura,
pregando a espera de um Messias ou recordando lenda milenar. Não passam de
um movimento ideológico a pregar a missão de um homem (ou grupo de
homens) na salvação da humanidade.
Nesse sentido, o filme ganha caráter mais universal ao mostrar como
um charlatão pode criar uma seita e enriquecer-se. Alô, alô, casta dos sabidos
pastores evangélicos! Usa a ingenuidade de pessoas desestruturadas, em
termos psicológicos, em busca algo para acreditar como melhor se comparado
ao mundo circundante terreno ou materialista.
O velho charlatão era quem se apresentava nas praças ou nas feiras
para vender drogas e elixires reputados milagrosos. Seduzia o público e iludiao com discursos e trejeitos espalhafatosos. Aproximava-se de um mercador
ambulante. Dizia ser possuidor de remédios infalíveis tal como um curandeiro
milagroso.
Todo suposto messias, por seus conhecimentos empíricos e retóricos,
faz-se passar por médico e pratica a arte de curar de quaisquer vícios, do
alcoolismo à droga, sem estar legalmente autorizado por formação científica,
é um charlatão. Mas, antes de o denunciarem, tendo certa empatia com
pobres-coitados, isto é, a capacidade de se identificar com outra pessoa, de
sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de apreender do modo como
ela apreende, etc., pode habilmente se tornar um guru, um pastor um padre,
um bispo, e – quem sabe – um papa. Tipo João de Deus, ele abusava comercial
e sexualmente de suas vítimas ignorantes.
Não falta gente sem escrúpulos capaz de recorrer a meios condenáveis
para atrair clientela. Há pessoa muito esperta ao ostentar qualidades
realmente não possuídas. Procura auferir prestígio e lucros pela exploração da
credulidade alheia. Na verdade, “o mestre” é mistificador, trapaceiro,

impostor, valendo-se de truques, jogos de esperteza ou expedientes para
levar as pessoas a acreditarem nas suas ações.
O problema ocorre inclusive entre “pessoas bem-nascidas” (sic), como
os ricos incultos de cidades ditas avançadas, como Nova York, de acordo com
o filme. Poderia ser mesmo no Rio de Janeiro ou em São Paulo, cujas elites
econômicas costumam ser incultas. Em todo lugar há gente esperta e muita
gente incauta. Não tem cautela, é descuidada e imprudente. Por serem
destituídas de malícia, crédulas, ingênuas, acabam como inocentes úteis e
vítimas das trapaças de “O Mestre”.
André Barcinski, crítico da Folha de S. Paulo, elogia o filme. “O Mestre,
sexto longa de Paul Thomas Anderson, confirma o cineasta como o mais
instigante e surpreendente de Hollywood hoje”. O novo filme do diretor de
“Sangue Negro”, estuda origem de culto nos moldes da cientologia.
Não concordo com sua avaliação. “O filme tem tema semelhante ao da
obra-prima Sangue Negro (2007): a obsessão de uma personagem para tentar
trazer sentido para sua vida em um mundo que não a entende”. Seu melhor
filme mostra os primórdios da exploração do petróleo nos Estados Unidos.
Nele, o protagonista é um empreendedor. No filme sobre a construção de uma
seita religiosa, um vigarista de marca maior. Ele, na verdade, pratica o delito
do “conto do vigário”, ou seja, através de um ato de má-fé, tenta ou
consegue lesar ou ludibriar várias pessoas, com o intuito de obter para si uma
vantagem. É um embusteiro, trapaceiro, velhaco.
Em “O Mestre”, dois protagonistas se encontram por acaso e se
complementam: Freddie Quell (Joaquin Phoenix), um veterano da Segunda
Guerra, paranoico de guerra e alcoólatra, filho de mãe louca e pai alcoólatra,
e Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), líder da seita “A Causa”. Dodd
adota Quell como um dos seguidores da doutrina para fazer o “trabalho sujo”.
Quell, quando vira devoto da Causa, torna-se o intimidador, perseguindo
críticos e ameaçando quem se coloca entre Dodd e o avanço da sua doutrina.
Desde os anos 1960, a cientologia é acusada de impor seus métodos
com violência. Há vários sites e livros, escritos por seus ex-membros,
reveladores de ações brutais de controle, além da perseguição de detratores
da religião.
O filme é inspirado, em parte, na vida de L. Ron Hubbard, o fundador
da cientologia, religião preferida de astros de Hollywood. Mas o filme não é
uma “denúncia” da cientologia. Anderson parece mais interessado em
explorar as causas do messianismo de Dodd e da fidelidade de Quell a seu
novo “líder”.

A exemplo do magnata do petróleo de Daniel Day-Lewis em “Sangue
Negro”, Anderson criou em Quell e Dodd personagens fascinantes. A
comparação entre as soberbas atuações de Phoenix e Hoffman justifica assistir
o filme. A fotografia e também a trilha sonora elaborada por Jonny
Greenwood (guitarrista do Radiohead) são destaques.
Mas o roteiro não é sobre a cientologia. “O Mestre” decepcionará quem
espera uma radiografia da misteriosa doutrina. Ela tem uma crença baseada
em alienígenas e é contra a utilização de remédios para tratar de doenças
mentais.
A trama sobre a origem de uma seita chamada “A Causa”, na década de
1950, tem, no entanto, similaridades com as raízes das religiões. A começar
por seu “guru”, o físico e filósofo Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman),
inspirado no criador da cientologia, o escritor de ficção científica L. Ron
Hubbard (1911-1986).
No contraponto do líder frio com falsa promessa de resolver traumas
com uma espécie de regressão hipnótica, há Freddie Quell (Joaquin Phoenix),
ex-soldado americano. Ele volta para casa, após o fim da Segunda Guerra
Mundial, e busca fuga de seu trauma com álcool e sexo. “Militares gostam de
ter comando e, quando retornam das missões, procuram uma direção. Só que
não há ninguém apontando o caminho”, disse o cineasta.
O teor do roteiro fez com Tom Cruise, indicado ao Oscar de ator
coadjuvante por “Magnólia“, também dirigido por Paul Thomas Anderson, se
indispusesse com o amigo diretor. Lucia Winther, representante da cientologia
no Brasil, diz não haver orientação de boicote ao longa metragem e afirma,
mesmo sem ter visto o filme, a representação de Hubbard ser “uma fraude”.
“Não baseei meu personagem em Hubbard. Todas as religiões são
baseadas em maluquices”, responde Hoffman. O ator foi indicado ao Oscar
pelo papel, assim como foram Amy Adams, excelente atriz no papel da esposa
de Dodd, e o extraordinário Phoenix.

A hora mais escura
Ao contrário de todos os outros filmes assistidos, no circuito comercial,
quando tive motivação para postar resenhas no blog, com intenção de guardar
minha memória, praticar análise social-cinematográfica, e compartilhar com
eventuais leitores, o filme sobre o assassinato de Osama bin Laden, o líder do
grupo terrorista praticante dos atentados de 11 de setembro de 2001, em que
morreram cerca de 3.000 pessoas, eu não quis relembrar. Passei a primeira
parte dele, nas diversas cenas de tortura, tentando desviar os olhos da tela!

Saí do filme mais triste com a humanidade. Nada se justifica, seja de
um lado, com ataques terroristas, cujas vítimas são inocentes, seja de outro,
com torturas para extrair nomes dos suspeitos e assassinar os acusados sem
julgamento e com precisão militar-científica, ou seja, também matando
vítimas inocentes. E não se pode ficar indiferente, simplesmente, dizendo
“ambos se merecem”.
Até caminharem para o autoextermínio, terroristas e imperialistas,
ambos membros das castas dos guerreiros-militares, continuarão matando (e
torturando) quem cruzar seus caminhos. Infelizmente, esta é a triste
realidade vivida.
A história por trás desse triste episódio da geopolítica global é contada
em detalhes no filme A Hora Mais Escura, da diretora americana Kathryn
Bigelow. Baseado em documentos revelados sobre a operação, o trabalho da
diretora ganhadora do Oscar com “Guerra ao Terror” – a moça deve ter
sofrido algum problema pessoal –, com roteiro de Mark Boal, é um trabalho de
recriação minucioso a ponto de parecer ser um documentário. Tem a coragem
de mostrar muitas cenas de tortura realizada por membros da CIA em
centenas de prisioneiros na busca por pistas.
Para a vingança do Império, valia tudo! Os serviços de inteligência
norte-americanos não observavam nenhuma norma de Direitos Humanos ou
Convenções Internacionais. Praticaram tortura, manipulação de informantes,
palpites, espionagem convencional, com câmeras e infiltrados, invasões de
fronteiras nacionais. Interessante é o filme mostrar até a queixa dos
torturadores contra a mudança política, ocorrida depois da posse do Obama
na Presidência dos Estados Unidos: tinham de tomar mais cuidado em
camuflar as investigações.
O filme não chega a criticar a tortura como instrumento para se obter
pistas sobre Bin Laden. Conta a história da maneira fria como foi relatada à
diretora. Se o filme não condena, explicitamente, a sua utilização, tampouco
a louva.
A Hora Mais Escura intitula-se, no original, Zero Dark Thirty, ou “Zero
[noite] e trinta”. Significa “meia-noite e meia” no jargão militar, o horário
quando a operação teve início. O filme se centra na figura de Maya
(interpretada pela excelente atriz Jessica Chastain). Essa agente tem seu
recrutamento, feito pela CIA, logo depois de sair da High School, em 2003. Ela
dedica toda sua vida profissional à caçada ao terrorista. Juntando pistas
esparsas e nomes ditos em torturas, Maya começa aos poucos a delinear o
possível paradeiro do homem mais procurado dos Estados Unidos.

A agente Maya esconde sob a aparência controlada uma sede de
vingança tal como a maioria dos norte-americanos após o atentado terrorista.
O argumento é ter resultado em inúmeras vítimas civis. Consumada a
vingança, cai no choro, pois sua vida se resumia a isso…
O filme é coerente com a carreira da diretora Kathryn Bigelow. Soma-se
ao Guerra ao Terror e ao Syriana – A Indústria do Petróleo (2005). São filmes
ousados sobre temas polêmicos recentes. Com este A Hora Mais Escura, a exesposa de James Cameron (Avatar) lançou uma das obras fundamentais para
se refletir sobre o conflito entre os Estados Unidos e os grupos terroristas
islâmicos. A diretora chega a recriar, em tempo real, a invasão ao esconderijo
de Osama Bin Laden – são quarenta minutos, cravados, de puro realismo e
tensão. Em ritmo de thriller, é a parte mais interessante do filme.
Dito isso, cabe ainda registrar uma discussão sobre tortura motivada
pelo filme entre os colunistas não assumidamente de direita, além do André
Singer e do Drauzio Varella, do jornal Folha de S.Paulo. Para espanto geral, o
Calligaris teimou em defender “a eficiência da tortura”! Mas a questão não é
esta – permitir qualquer meio desumano em nome de alcance de determinado
fim –, mas sim obrigar os serviços de inteligência a usar somente meios legais
para alcançar o objetivo de combater o Terrorismo. Se não os limita, eles não
buscam outros meios e transformam-se em representantes onipotentes de
outro Estado de Terror!

V de Vingança
Dado o sucesso de marketing da máscara do V de Vingança, nas
manifestações de rua em junho de 2013, baixei o filme para saber do que se
trata. Um adolescente desavisado pode ter ficado encantado com os diálogos
e as frases, além da ação do filme, ficção científica extremamente
simplificadora sobre a realidade. Não passa da mesma mentalidade de
videogames: a força da violência anônima é suficiente para destruir O Inimigo.
Daí a extrapolar para as manifestações de rua, no Brasil com Estado
democrático, cuja Presidenta tinha passado pelas torturas mostradas no filme,
era “um pouco demais”, não?
Infelizmente essa inteligência binária, tipo Tico-e-Teco, “2
neurônio” (sem S), sem um conseguir dialogar com outro, passou predominar
no país. Até a burrice derrotar a inteligência na eleição de 2018. Lastimável.
Analise a profundidade da “filosofia” expressa nas frases-de-efeito dos
diálogos do filme para entender a mentalidade de quem coloca uma máscara
de V.

Primeiro, a apresentação de V em V:
“Voilà! À vista, um humilde veterano vaudevilliano, apresentado
vicariamente como ambos vítima e vilão pelas vicissitudes do Destino. Esta
visagem, não mero verniz da vaidade, é ela vestígio da vox populi, agora
vacante, vanescida, enquanto a voz vital da verossimilhança agora venera
aquilo que uma vez vilificaram. Entretanto, esta valorosa visitação de uma
antiga vexação, permanece vivificada, e há votado por vaporizar estes venais
e virulentos verminados vanguardeiros vícios e favorecer a violentamente
viciosa e voraciosa violação da volição. O único veredito é a vingança, uma
vendeta, mantida votiva, não em vão, pelo valor e veracidade dos quais um
dia deverão vindicar os vigilantes e os virtuosos. Verdadeiramente, esta
vichyssoise de verbosidade vira mais verbose vis-a-vis uma introdução, então é
minha boa honra conhecê-la e você pode me chamar de V.”
“O que fizeram comigo me criou, é um principio básico do universo,
que toda ação cria uma reação igual e oposta!”
“Os artistas usam a mentira para revelar a verdade, enquanto os
políticos usam a mentira para escondê-la.”
“Eis que me fiz de santo, quando, na verdade, eu era o demônio.”
“Você usa tanto uma máscara que, acaba esquecendo de quem você é.”
“Não existe coincidência, apenas a ilusão de uma coincidência.”
“Pelo poder da verdade, eu, ainda vivo, conquistei o universo.”
“O medo se tornou a arma principal desse governo.”
“Nosso dever é dar as notícias. Fabricá-las é trabalho do governo.”
“A anarquia ostenta duas faces. A de Destruidores e a de Criadores. Os
Destruidores derrubam impérios, e com os destroços os Criadores erguem
mundos melhores.”
“Lembrai, lembrai do cinco de novembro: a pólvora, a traição, o ardil.
Por isso não vejo como esquecer uma traição de pólvora tão vil”
“Estamos presos ao Modelo, somos parte dele.”
“Um símbolo sozinho pode não representar nada, mas se todos se
juntam, um símbolo pode significar muito, pode significar a mudança de um
pais.”

“Estás temeroso de ser o mesmo em teu próprio ato e valor do que é
em teu desejo? Não terás o que mais estimas, o ornamento da vida, e viverás
como um covarde em tua própria estima, deixando o “Eu não posso”
ultrapassar o “Eu farei“, como o pobre gato no adágio? (…) És um homem”.
“Esconda-me, e seja meu ajudante, pois tal disfarce, por acaso, vai
tomar a forma do meu propósito.”
“Um homem pode morrer, lutar, falhar, até mesmo ser esquecido, mas
sua ideia pode modificar o mundo mesmo tendo passado 400 anos.”
“Ainda que nossa integridade valesse pouco, era tudo o que tínhamos”
“Suas bombas não matam nossa fome, mas alimentam nossa desgraça.”
“Não se deve contar com a minoria silenciosa, pois o silêncio é algo
frágil. Um ruído alto… e está tudo acabado. O povo está amedrontado e
desorganizado demais. Alguns tiveram a oportunidade de protestar, mas foram
como vozes gritando no deserto. O barulho é relativo ao silêncio que o
precede. Quanto mais absoluta a quietude, mas devastadoras serão as
palmas.”
“Igualdade, justiça e liberdade são mais que palavras; são
perspectivas!”
“A violência pode ter bom uso.”
“O povo não deve temer seu estado. O Estado deve temer seu povo.”
“Toda vez que o mundo mudou foi para a pior”,
“O País não precisa de um prédio, mas sim de esperança”.
“Espero que o mundo mude, e que a situação melhore, mas o que mais
quero é que você entenda, quando eu digo, ainda que eu não te conheça,
apesar de talvez jamais encontrar você, rir com você, chorar com você ou
beijar você, que eu te amo de todo coração, eu te amo!”
“Por baixo dessa carne existe um ideal. E as ideias nunca morrem…”
“Ideias não são só carne e osso. Ideias são à prova de balas.”
“Quem?! É só a forma que eu devo ter… um porque e o porque eu sou
um homem de máscara. Isso eu já notei. É claro que já! Não questionei seus
poderes de observação, apenas enfatizei o paradoxo de perguntar a um
mascarado quem ele é. Mas que, nessa noite auspiciosa, me permita que no

lugar de uma alcunha corriqueira eu sugira o caráter dessa persona
dramática.”
Os punks, de modo geral, aproximam-se do anarquismo, devido ao seu
modo de ser, de negar e combater o autoritarismo, as fronteiras e os
preconceitos impostos. Porém, os anarcopunks assumem a política anarquista
e seus modos de ação e organização, assim como seus princípios. Seus mais
fortes modos de expressão cultural são a música, ou melhor, a anti-música, a
poesia e o visual “pesado” e agressivo, que procura refletir “todo o peso e
imundície da sociedade em que vivemos”.
Os anarcopunks acreditam universalmente na ação direta, apesar da
maneira disso se manifestar varia muito. Mesmo com suas diferentes
abordagens, geralmente há cooperação dentro do movimento.
Muitos anarcopunks são pacifistas e acreditam na utilização de meios
não-violentos para alcançar seus objetivos. Entre outros, incluem protesto
pacífico, recusa a trabalhar, sabotagem econômica, ocupação, revirar
resíduos, pichação, realizar boicotes, desobediência civil, “hacktivismo” e
alterar material publicitário contra o anunciante.
Outros anarcopunks acreditam a violência, em alguns casos, poder ser
necessária no processo para alcançar a mudança social. Isso se manifesta por
manifestações de rua, vandalismo, diversas formas de sabotagem,
participação em atividades “estilo Frente pela Liberação dos Animais”, e, em
casos extremos, defender-se ou atacar usando o que for necessário, por
exemplo, bombas.
O símbolo do A em um círculo é, frequentemente, associado ao
anarcopunk.
Tudo muito primário. Lamentável.

Vanishing Point X Drive
Um dos filmes inesquecíveis, entre os que assisti na minha juventude, é
Vanishing Point. Seu título no Brasil foi “Corrida contra o Destino”. Filmado
depois de outro filme inesquecível, para a Geração 68, Easy Rider (“Sem
Destino”), daí seu título comercial em português, também é “filme de
estrada” (on-the-road). Ele faz denúncia social. Fiquei feliz quando,
finalmente, consegui comprar o DVD do filme de 1971, estrelado Barry
Newman, Cleavon Little e Dean Jagger. Em 1997, foi filmado um remake
dirigido por Charles Robert Carner, com Viggo Mortensen no papel principal.
Cuidado, este é uma droga!

Vanishing Point é inesquecível, primeiro, pelo cenário do Sudoeste
Norte-Americano e, segundo, por seu comentário social confrontando a “era
hippie/pacificista” doméstica e a “era Vietnam” externa, nos Estados Unidos
do começo da década de 70. Foi um dos mais significativos filmes da história
do Cinema a utilizar como elemento-chave um automóvel, no lugar do cavalo
dos faroestes e da moto do Easy Rider. O filme ainda pode ser considerado
filme cult.
Atravessando o oeste americano, por muitas das estradas percorridas
por Sal Paradise e Dean Moriaty, o “último herói norte-americano”, Kowalski
(Barry Newman), sai do Colorado para São Francisco, com a aposta de levar
um Super Dodge Challenger (branco) para o seu dono em tempo recorde.
Havia apostado com um amigo ser capaz de cumprir o objetivo. Através de
feedbacks em sua história pessoal, é deduzida sua indiferença quanto à morte
e às autoridades policiais.
Mesmo se não houvesse aposta alguma, Kowalski não abandonaria sua
liberdade, diminuindo sua velocidade no deserto. Ele, o carro e a estrada –
nada mais importava depois de sua paixão ter morrido afogada. Ele perdeu
sua licença de piloto de Nascar (Campeonato de Carros de Turismo e/ou
Marca) e foi expulso da polícia depois de ter impedido a tentativa de estrupo
de uma garota hippie por colega policial.
Kowalski, ex-fuzileiro e herói da guerra do Vietnã, ex-corredor
automobilístico e ex-policial demitido da corporação, dedica-se a transportar
carros para a pequena oficina. Em um desses trabalhos, ele deve levar o
Dodge Challenger ’70 de Denver, no Colorado, para São Francisco, na
Califórnia. Kowalski faz aposta de entregar o carro em um dia, mas a infração
de velocidade no percurso se transforma em perseguição pela polícia
rodoviária em três estados americanos onde ganha notoriedade e é
transformado em ídolo pelo DJ Super Soul (Cleavon Little).
Este negro cego é personagem-chave, pois narra por estação de rádio
alternativa do interior conservador americano as peripécias de Kowalski
contra os policiais, inclusive antecipando para ele os cercos montados. Um
colega da estação escutava as ondas dos policiais. Até que ele é interrompido
por jovens caipiras direitistas que os agridem e fazem um quebra-quebra na
estação. Depois, recebe a solidariedade de alguns jovens pacifistas.
Encontrei boa sinopse sobre o filme, inclusive disponibilizando sua
trilha sonora muito representativa da época do country, passando pelo rock,
até o som-negro da Motown.
“Kowalski é um herói, mas não tem intenção alguma de ser mais do que
ele é. Sua transformação não parte de si mesmo – no começo do filme, seu

caráter permanece sólido até o final, a de um homem que procura a liberdade
em sua plenitude, nas estradas. É a idealização dele por parte do radialista –
e, por extensão, do público – que o transforma em um semideus daquela
geração. Não por acaso, o motorista solitário, encontrará pelo caminho
hippies, nudistas, homossexuais criminosos e pessoas sem destino – e,
Kowalski, correndo pelas estradas está seguindo exatamente os trilhos da
liberdade tão almejada por todos eles, até o último ponto de fuga, a última
possibilidade de seguir em frente, enquanto houver luz”.
Para verificar a influência pop do filme, no fim da música Breakdown,
da banda Guns N’ Roses, Axl Rose cita certa passagem do filme: “But, it is
written, if the evil spirit arms the tiger with claws, Brahman provideth wings
for the dove. Thus spake, the super guru”.
Uma das músicas da trilha sonora, “Freedom of Expression”, tocada
pelo grupo J.B. Pickers, é utilizada na abertura do programa Globo Repórter.
O clipe da música “Show me how to live” da banda Audioslave foi inspirado
nesse filme. A banda escocesa Primal Scream lançou em 1997 disco de mesmo
nome inspirado no filme, especialmente a música Kowalski, que foi criada
como “trilha sonora alternativa” para o filme. Existe banda de rock também
com o nome de Kowalski.
Visto esse background, quarenta anos depois, eu estava ansioso para
assistir o Drive, também filme sobre piloto de automóvel. Imaginava se eu
passaria pela mesma emoção da juventude. Autoengano.
Em Vanishing Point surge, pelo olhar do homem cego, um herói – “o
último herói americano, a última alma livre e bela do planeta”. Os ouvintes
do radialista DJ Super Soul (e expectadores do filme) passam a conhecer o
motorista solitário. Alheio a isso, Kowalski continua correndo e se confunde
com o Dodge Challenger como dois fugitivos, não apenas da polícia, mas do
passado – através de flashbacks, conheceremos melhor a falta de razão de
(continuar a) ser do protagonista.
No Drive, não conheceremos nem a vida regressa nem o nome do
protagonista. Tudo em torno dele será silêncio até a explosão de seu instinto
de ultra-violência contra o crime organizado. Depois da “era Reagan”, nos
Estados Unidos, voltou a cultura do individualismo norte-americano resolver
seus problemas pessoais com suas próprias armas.
Ryan Gosling interpreta neste filme um piloto profissional. Trabalha em
pequena oficina mecânica e em cenas de perseguição de carros em
Hollywood. Além disso, ele usa sua habilidade e precisão no volante como
motorista em assaltos. Dentro do seu mundo solitário, ele conhece a vizinha
Irene. Esta atriz, Carrey Mulligan, é aquela linda garota com covinhas, quando

sorri. Namorou um yuppie em Educação e outro yuppie em Wall Street – O
Dinheiro Nunca Dorme, isto mesmo, a Winnie, filha do Gekko, mas, em Drive,
casa com bandido e ama marginal!
Seu marido Standard (nome comum sem luxo) sairá da prisão em poucos
dias. Disposto a ajudar essa família a pagar a dívida cobrada pelo crime
organizado, capaz de ter garantido a sobrevivência de Standard na prisão, “o
garoto sem-nome”, isto é, “o último anti-herói americano, a última alma livre
e bela do planeta”, usará todas a sua habilidade e a ultraviolência para salvála.
Não achei Drive um “filmaço”, como apontaram alguns críticos, mas
sim “muito bom”, tipo filme B. Embora tenha boas cenas, não chega a ser
filme A. Esta minha impressão talvez seja porque eu me identifico com a
Geração Pacifista e jamais com a Geração MMA, UFC, etc. Alguns críticos
comparam-no com Taxi Driver ou Bullit. Eu prefiro compará-lo com Vanishing
Point.

Tese Sobre Um Homicídio
Assisti o novo filme argentino protagonizado por Ricardo Alberto Darín,
o suspense “Tese Sobre Um Homicídio” (“Tesis sobre un homicidio”, 2013). O
filme foi um sucesso em seu país, com 640 mil ingressos vendidos em três
semanas. Discordo da crítica cinematográfica brasileira que apontou “uma
falta de refinamento da direção e do roteiro”, parecendo “um filme norteamericano” (veja crítica abaixo). O cineasta Hernán Goldfrid, evidentemente,
bebe na fonte de thrillers como o genial “Festim Diabólico” (1948), dirigido
por Alfred Hitchcock. Incomodou-me sim a fotografia de Rolo Pulpeiro.
Pareceu-me um exibicionismo excessivo de pretensa habilidade estética.
O diretor arma sequências inteiramente artificiais apenas para
demonstrar “firulas visuais”, como fosse um jogador de futebol exibicionista
fazendo “embaixadinhas com a bola” em pleno jogo. Por exemplo, filma um
professor derrubando todos os livros de sua biblioteca. Metafórico, porém
irrealista, pois os livros são, em última análise, o que suprem a carência
afetiva dos professores. Ah, bem, para não cometer uma injustiça
preconcebida contra nós, professores: o “cão engarrafado”, isto é, o Johnny
Walker é também um amigo fiel…
O roteiro é simples, mas imaginativo. O filho de um eminente jurista,
mestre do professor, chega à sala-de-aula atrasado já retrucando,
inteligentemente, a crítica do docente. Arranca risos dos colegas. Daí para
diante seu meio-sorriso já sugere uma armação para cima do orientador da

tese, transformado indiretamente em vítima do orientando. É o contrário do
habitual.
Qual é a tese jurídica que ele quer defender? Aparentemente, é uma
obviedade na prática do Direito Criminal: a impunidade dos ricos. Estes
podem esmagar “uma borboleta” sem serem criminalizados. Mas aí daquele
reles mortal se por acaso matar uma borboleta da coleção dos ricos! Em tese,
a justiça não é cega, pune apenas os desprovidos dos recursos necessários
para contratar um renomado advogado.
Então, em jogo de aparências, suspeita-se do defensor da tese ter
assassinado uma garçonete no estacionamento em frente à sala-de-aula,
iniciando a prática de demonstrar argumentos à vista de todos. Daí por diante
o professor assume-se como advogado da irmã (o que leva também a uma
rivalidade sexual entre machos) e passa a buscar evidências para incriminar o
orientando. Em passado nebuloso, ele é também suspeito de ser fruto de uma
relação adúltera da sua mãe com o orientador. Sobre a vítima assassinada,
com corte de cabelo similar ao da mãe, encontra-se um cartaz pregando “A
morte para todas as mulheres como ela”.
O professor de Direito acha uma série de indícios, mas esses detalhes
não constituem provas, pois há contraprovas. Lá, na Argentina, não chegou a
exótica Teoria do Domínio dos Fatos, adotada no julgamento do STF brasileiro
no julgamento do chamado “mensalão”. E muito menos a falta de fatos
vinculantes em suposta ilação não impedir a condenação de um perseguido
político como Lula.
Para curtir mais o roteiro do filme – a defesa de uma tese levar, na
prática, ao orientador a buscar argumentos para contraditá-la – vale consultar
a Wikipedia para sistematizar o conhecimento disperso sobre o roteiro de
defesa de uma tese.
A tese deve revelar a capacidade do pesquisador em sistematizar o
conhecimento, revelando a capacidade do doutorando em fornecer uma
contribuição para a ciência, primando pela originalidade. É comum empregar
a locução adverbial “em tese” quando se pretende fazer referência a uma
afirmação hipotética, ou seja, sem ter comprovação prática, apenas em
teoria. No filme Tese sobre um Homicídio, busca-se justamente essa
comprovação prática.
Em dialética, pela decomposição e investigação racional de uma tese,
contrapondo-a com uma antítese, chega-se a uma síntese. Esta também deve
ser examinada, em um processo infinito em busca da verdade nunca
encontrada, definitivamente, apenas aproximada mais ou menos da realidade.
“A verdade é o todo“, dizia Hegel.

Aristóteles define a dialética como a lógica do provável, do processo
racional incapaz de ser demonstrado em sua inteireza. “Provável é o que
parece aceitável a todos, ou à maioria, ou aos mais conhecidos e ilustres”, diz
o filósofo. Este é o sentido explorado no filme Tese sobre um Homicídio.
O alemão Immanuel Kant retoma a noção aristotélica quando define a
dialética como a lógica da aparência. Para ele, a dialética é uma ilusão, pois
baseia-se em princípios subjetivos.
A filosofia descreve a realidade e a reflete. Portanto, a dialética busca
não interpretar, mas sim refletir acerca da realidade.
A dialética é a história das contradições. Em sua etimologia alemã, a
palavra significa supressão e ao mesmo tempo manutenção da coisa
suprimida. O reprimido ou negado permanece dentro da totalidade. Esta
contradição não é apenas do pensamento, mas da realidade. Então, tudo está
em processo de constante devir.
Não contarei o final do filme. Nossa tendência a construir narrativas
coerentes do passado torna difícil aceitar os limites de nossa capacidade de
fazer prognósticos a respeito do provável a acontecer no futuro. Ninguém
conta a história do futuro. Tudo faz sentido quando visto em retrospectiva. É
possível oferecer relatos convincentes sobre os eventos ocorridos no passado
recente, mas isso não significa que sejam verdadeiros.
Daí, não podemos suprimir a intuição poderosa daquilo com sentido em
retrospectiva feita hoje ter sido previsível ontem. A ilusão de
compreendermos o passado fomenta a super-confiança em nossa capacidade
prospectiva de prever o que ocorrerá no futuro. O mestre, com passado
nebuloso, mas com grande rede de relações pessoais com poderosos, será
perdoado ou enjaulado? Não ficamos sabendo… Os espectadores saem do
cinema com a sensação de incompletude da narrativa da estória. Mas o futuro
deve ser visto assim mesmo sem determinismo.
Como mostra o filme, a evidência escassa pode constituir uma história
muito boa, aparentemente lógica, porém falsa face a outros fatos não
examinados. Achamos ser capazes de explicar o passado, focando seja nos
detalhes de factoides, seja nas supostas intenções de suspeitos. A ideia de
eventos serem determinados pelo acaso é profundamente chocante, embora
se possa demonstrar ser uma verdadeira tese.

Hannah Arendt
Hannah Arendt (1906-1975) escreveu “Eichmann em Jerusalém – Um
Relato sobre a Banalidade do Mal” (1963), descrevendo o julgamento deste
criminoso de guerra. Ela critica a propaganda sionista. Tentou, pela
promotoria, converter um alto legal em espetáculo midiático. Esse
oportunismo vem de longe. Reapareceu também no “julgamento do
mensalão” pelo STF brasileiro ou na perseguição política, indústria de
delações premiadas sob encomenda, e a condenação arbitrária de um juiz da
comarca de Curitiba do maior líder popular da história brasileira.
Ao descrever o genocídio dos judeus pelos alemães, durante a II Guerra
Mundial, Arendt critica a cooperação dos líderes das colônias judaicas na
Europa com os nazistas, cedendo com passividade a tudo desejado e mesmo
tendo facilitado o trabalho dos carrascos. Classifica isto “para os judeus, o
capítulo mais sombrio desta história”. Esta frase lhe valeria os mais pesados
ataques de intelectuais judeus e de organizações sionistas. Essa polêmica até
hoje não cessou.
Cinquenta anos atrás, o livro “Eichmann em Jerusalém”, da professora
de filosofia vendeu mais de 100 mil exemplares e transformou o modo como
as pessoas enxergam o Holocausto.
Há dez anos, a diretora Margarethe von Trotta (Anos de Chumbo, 1981,
e Rosa Luxemburg, 1985) passou a pensar “como poderia fazer um filme sobre
uma filósofa, uma pessoa que fica sentada, pensando?” De maneira profunda,
ela conseguiu fazer um filme extraordinário sobre o pensamento da filósofa!
Em vez de cobrir toda a vida de Arendt, decidiu concentrar-se no caso
Eichmann. Revelou sua coerência e consistência filosófica com esse estudo de
caso. “Para um cineasta, é melhor ter um confronto, não apenas abstração”,
disse Von Trotta.
Em maio de 1960, Adolf Eichmann – um dos últimos líderes nazistas do
alto escalão ainda vivo, que tinha fugido para a Argentina após a guerra – foi
sequestrado por agentes do Mossad, levado de avião a Jerusalém e julgado
por crimes contra a humanidade. Professora na Universidade New School, em
Nova York, a refugiada judia alemã e autora de um livro famoso, “Origens do
Totalitarismo”, Hannah Arendt cobriu o julgamento para a revista “New
Yorker”, sendo seu livro publicado como artigo em cinco partes.
Ela apresentou dois argumentos. Ambos provocaram a reação totalitária
da colônia judia norte-americana e do próprio Estado de Israel.

O primeiro foi Eichmann não ter sido o organizador responsável pelos
campos de extermínio, mas sim um burocrata cumpridor de ordens de modo
passivao. Não era “a personificação do mal”, mas sim um sujeito
despersonalizado, inspirando o subtítulo “a banalidade do mal”.
O segundo foi os chamados “conselhos judaicos” na Alemanha e Polônia
terem sido cúmplices no assassinato em massa. Eles ajudaram os nazistas a
arrebanhar as vítimas, confiscar bens e os enviar para os campos onde
morreriam.
Eichmann, o grande exterminador dos judeus, não era alguém especial,
como o descreviam os ativistas judeus, mas alguém terrível e horrivelmente
normal. Era um típico burocrata. Ele se limitara a cumprir ordens, com zelo,
sem capacidade de separar o bem do mal, de pensar por conta própria, ou de
ter alguma contrição.
Esta perspectiva valer-lhe-ia a crítica virulenta das organizações
judaicas. Eles a considerariam falsa e abjurariam a insinuação da
cumplicidade dos próprios judeus na prática dos crimes de extermínio. Arendt
apontara, apenas, para a complexidade da natureza humana, para a
“Banalidade do Mal”. Surge quando se compadece com o sofrimento, a tortura
e a própria prática do mal. Daí conclui ser fundamental manter uma
permanente autovigilância para garantir a defesa e preservação da liberdade.
Arendt foi repudiada pela maioria dos judeus. Mas os ataques contra
ela comprovaram sua hipótese. Caso ela repudiasse suas ideias seria tolerante
com o totalitarismo!
Margarethe von Trotta disse: “se existe uma mensagem neste filme, é
que você deve pensar por si mesmo, não seguir uma ideologia ou moda.
Hannah chamava a isso ‘pensar sem corrimões’.”
O totalitarismo despersonaliza as pessoas – ou “desinvidualiza os
indivíduos”, retirando-lhes a individualidade particular – ao impor à força um
pensamento único dominante de corações e mentes. Análogo ao feito pelo
nazismo sob o ponto de vista mental – não de suas ações criminosas inegáveis
(e em nenhum momento Arendt descriminaliza/perdoa Eichmann) –, o
patrulhamento ideológico dos intelectuais judeus queria lhe impor: pensar de
acordo com os interesses do Estado israelita “por amor ao povo judeu”.
Em passagem coerente, Arendt retruca: “eu não amo um povo; eu amo
certas pessoas por suas virtudes”. (É o mesmo posicionamento da filósofa do
Objetivismo, Ayn Rand, na época.) Acrescenta: “sendo ela judia, se declarasse
amor incondicional pelos judeus, seu pensamento seria suspeito, não isento”.

Arendt casou duas vezes, a última com o ex-radical alemão Heinrich
Blucher, uma relação, como o filme mostra, muito satisfatória para ambos.
Foi discípula e amante de Martin Heidegger, por quem tinha verdadeira
admiração.
Em bela sequência cinematográfica, aparece Arendt relembrando sua
busca de entendimento da atitude de seu mentor intelectual de cooperação
com o regime nazista. Heidegger inscreveu-se no partido Nazi no dia primeiro
de maio de 1933, ano da chegada ao poder de Adolf Hitler, tendo
posteriormente sido nomeado reitor da Universidade de Freiburg. Porém,
pouco depois, em 1935, se demitiu do cargo de reitor, sendo pressionado por
outros professores da Universidade. Tentavam boicotar o Partido Nazista para
o qual Heidegger emprestou sua credibilidade.
Arendt regressaria depois à Alemanha e manteria contato com o seu
antigo mentor Heidegger. Ele se encontrava afastado do ensino, depois da
libertação da Alemanha, dadas as suas simpatias nazistas. Envolver-se-ia,
pessoalmente, na reabilitação do filósofo alemão, o que lhe valeria novas
críticas das associações judaicas americanas. Do relacionamento secreto entre
ambos ao longo de décadas, inclusive no exílio nos Estados Unidos, seria
publicado um livro, “Lettres et autres documents (1925-1975): Hannah Arendt
e Martin Heidegger”, com edição alemã e tradução francesa da
responsabilidade das Editions Gallimard.
O ponto de partida do pensamento de Heidegger, principal
representante alemão da Filosofia Existencial, é o problema do sentido do ser.
Heidegger aborda a questão tomando como exemplo o ser humano. Ele se
caracteriza precisamente por se interrogar a esse respeito. O homem está
especialmente mediado por seu passado: o ser do homem é um “ser que
caminha para a morte” e sua relação com o mundo concretiza-se a partir dos
conceitos de preocupação, angústia, conhecimento e complexo de culpa. O
homem deve tentar fugir de sua condição cotidiana para atingir seu
verdadeiro “eu”.
No seu primeiro livro, “As origens do totalitarismo” (1951), Arendt
assemelha o nazismo e o stalinismo, como sendo ambas ideologias totalitárias,
oferecendo uma explicação compreensiva da sociedade, mas também da vida
individual sob o totalitarismo. Ela mostra como a via totalitária depende da
banalização do mal, da manipulação das massas, do acriticismo face à
mensagem do poder. Hitler e Stalin seriam “duas faces da mesma moeda”,
tendo alcançado o poder por terem explorado a solidão organizada das
massas.
PS:

Este não é um artigo-resenha acadêmico, mas apenas um
compartilhamento de conhecimento obtido em rede social, especialmente no
Wikipedia e fontes jornalísticas. Como há “academicistas” a prezarem
demasiadamente seu carrerismo, baseado em demonstração de falsa
erudição, através da profusão de citações (e não de criações), alerto esta
série de resenhas de filmes buscar justamente fugir dessa chatice dos textos
acadêmicos. Estes se tornaram ilegíveis — e seus autores não se enxergam!
Aviso aos academicistas: não sou filósofo e não estou aqui defendendo
uma tese acadêmica! Não estou obtendo “pontinhos Qualis”! Vão procurar sua
turma!
Saliento isso porque um membro da patrulha academicista da rede
social perdeu seu tempo em ler meus posts de divulgação de conhecimento
para me cobrar as citações das fontes secundárias dos posts. Perdeu seu
tempo me dizendo este ser “plágio” de:
http://educacao.uol.com.br/biografias/klick/0,5387,538-biografia-9,00.jhtm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
http://pulaomuro.blogspot.com.br/2013/08/hannah-arendt-e-banalidade-domal.html
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/07/1306265-filme-hannaharendt-discute-a-banalidade-no-nazismo.shtml
Ele deveria ter lido:
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/2010/08/20/geekonomia-edistribuicao-de-pensamento-viva-o-remix/
Não pretendo aqui nenhuma originalidade e/ou autoria minha, está
entendido? Escrevo artigos originais quando os assino e publico em outros
canais de comunicação, está certo? No meu currículo não está citado nenhum
post, onde atuo como explicador para leitores voluntários, embora já tenha
compartilhado até hoje mais de sete mil posts informativos no meu modesto
blog pessoal. Não se incomode com “o sucesso” do meu blog com milhões
visualizações desde 22/01/10. Faça o seu, e tente ser interessante ou
atraente sendo academicista…

Bling Ring: A Gangue de Hollywood
“Bling Ring: A Gangue de Hollywood” é roteiro adaptado de história
real, escrita por Nancy Jo Sales, premiada jornalista norte-americana

especializada em perfis de celebridades. Seu artigo publicado na revista
Vanity Fair, “The Suspects Wore Louboutins”, originou o livro homônimo e
inspirou o novo filme de Sofia Coppola. Ele mostra temas recorrentes na obra
dessa descendente da dinastia Coppola: o narcisismo, a obsessão com
celebridades e o vazio da fama. Filha do famoso diretor Francis Ford Coppola,
ela atuou como bebê em O Poderoso Chefão e, devido à filiação, presenciou
este tipo de gente – celebridades descerebradas com brilho fugaz em revistas
tipo Caras, lidas por gente igualmente de cérebro vazio.
A sinopse do filme é fácil ser resumida: obcecado por celebridades, um
grupo de adolescentes nascidos em um endinheirado subúrbio de Los Angeles
seguia seus ídolos via internet. Quando eles estavam viajando, entrava
facilmente em suas casas com porta abertas ou “chave debaixo do capacho”.
O grupo roubava objetos de demonstração de status, preferencialmente
aqueles com ostentação de marcas como Chanel, Gucci, Tiffany, Cartier e
Marc Jacobs. Entre 2008 e 2009, a gangue furtou o equivalente a 3 milhões de
dólares em roupas, joias e peças de arte de jovens ícones pop como Paris
Hilton, Lindsay Lohan e Audrina Patridge. Mas quem é, hein?!
Esta gente, na verdade, não é vítima. Ela vive, justamente, para
cultivar a inveja dos outros por falsos objetos de desejo: bens de consumo não
duráveis. Os emergentes fazem de tudo para despertar o olhar invejoso dos
outros. Pior, conseguem um bando de seguidores imbecis em “feicebuque” a
aprender, perfeitamente, as “caras e bocas” para obter uma aparência de
gente dessa “classe ociosa”.
O que conta não é ser feliz, mas parecer invejavelmente feliz. Pais de
cabeça oca produzem filhos de famílias desestruturadas. Mãe deslumbrada,
seguidora da “última moda”, leitora de literatura esotérica, adepta de O
Segredo, compradora de “um lugar no Céu”, simplesmente, fazendo preces e
dizendo ser a favor da paz no mundo e da defesa do meio ambiente
planetário, vai educar quem? Filhos cínicos…
A vida se resume a que? Frequentar escolas?! Credo! É melhor adquirir a
aparência de novos ricos e se comportar como tais: deslumbrar-se com a vida
de outros, consumir luxo, ir a baladas, beber, cheirar, trepar, roubar, retomar
este círculo “virtuoso” – e vicioso.
Estão apenas seguindo comportamento da manada. Do ponto de vista
da racionalidade econômica, comprar (ou roubar) porque pegou algum bem de
marca (e criou um “sentimento de afeto” com o objeto), e se justificar com
base no comportamento coletivo, são dois erros éticos e psicológicos. Podem
custar caro. Mas para o cérebro são também formas de lhe dar algum conforto
psicológico, popularmente chamado de “shopping-terapia”.

O objeto da Teoria da Classe Ociosa, elaborada por Thorstein Veblen
(1857-1929), cujo livro homônimo foi publicado originalmente em 1899, é a
origem e a natureza de uma classe improdutiva, de um lado, e, de outro, o
início da propriedade individual, como um apelo a seu reconhecimento.
“Logo que a propriedade se torna a base de estima da comunidade,
torna-se ela também um requisito daquela autossatisfação que se chama
respeito próprio. Nas comunidades em que a propriedade dos bens é
particular, tem o indivíduo, para a sua própria paz de espírito, de possuir
tantos bens quanto os outros de sua classe, e é extremamente agradável
possuir alguma coisa mais do que os outros. Nem bem, todavia, adquire o
indivíduo maior riqueza e com ela se acostuma, o seu novo padrão cessa de
lhe dar maior satisfação que o padrão anterior” (1899: 19). Este é chamado de
o processo de habituação.
O fim da acumulação de riquezas é sempre uma autoclassificação do
indivíduo em comparação com o resto da comunidade no tocante à força
pecuniária. O indivíduo normal, enquanto tal comparação lhe é distintamente
desfavorável, vive cronicamente descontente com a própria situação. Logo
quando ele atinge o padrão pecuniário médio da comunidade ou de sua classe
na comunidade, aquele descontentamento crônico se transforma em um
esforço impaciente para se distanciar cada vez mais de tal padrão.
A comparação odiosa entre os indivíduos nunca se torna tão favorável a
um deles. Caso se descuide de tentar colocar-se ainda mais alto,
relativamente a seus concorrentes na luta pela honorabilidade pecuniária,
perde a corrida para o infinito.
Veblen denomina esse capítulo de “Emulação Pecuniária”. Emulação é
o sentimento capaz de levar o indivíduo a tentar igualar-se a ou superar outro
com competição, disputa, concorrência, nem sempre em sentido moralmente
sadio, sem sentimentos baixos ou violência. Em sentido jurídico, refere-se à
atitude de, determinada por rivalidade, competição, ciúme, inveja, etc.,
levar alguém a recorrer à justiça em busca de um direito sabidamente
inexistente. Na ausência dessa “justiça”, rouba naturalmente a propriedade
alheia…
O desejo de riquezas nunca se extingue em indivíduo algum.
Evidentemente, está fora de questão uma sociedade do desejo geral ou médio
de riqueza. Nenhum aumento geral da riqueza na comunidade, por mais igual
ou “justa” seja sua distribuição, levará mesmo de longe ao estancamento das
necessidades individuais. O fundamento de tais necessidades, em uma
sociedade de espetáculos (e economia de mercado), é o desejo de cada um de
sobrepujar todos os outros na acumulação de bens.

A luta é, essencialmente, uma luta por honorabilidade fundada em uma
odiosa comparação de prestígio entre os indivíduos. Assim sendo, é impossível
uma satisfação definitiva. O poder supostamente dado pela riqueza constitui a
motivação psicológica para acumulação.
Mas a mais forte das exigências secundárias da emulação, igualmente a
de mais amplo alcance, é o requisito de abstenção de qualquer trabalho
produtivo. Deste o estágio bárbaro da cultura, na cultura predatória, o
trabalho se associa à sujeição a um senhor, sendo, portanto, marca de
inferioridade. É considerado indigno do homem/mulher em sua plena
capacidade. Ele sente o trabalho, especialmente o manual do escravo/
subordinado, como algo humilhante. A tradição perdura ainda.
Para obter e conservar a consideração alheia não é bastante o homem
ter simplesmente riqueza ou poder. É preciso ele patentear tal riqueza ou
poder aos olhos de todos, porque sem prova patente não lhe dão os outros tal
consideração. A vida ociosa, por si mesma e em suas consequências, é suposta
linda e nobre aos olhos de todos os homens “civilizados”.
Veblen, em 1899, no nascimento do capitalismo industrial e da
sociedade de consumo norte-americana, já escrevia sobre o consumo
conspícuo, isto é, o consumo claramente visível, facilmente notado, que salta
à vista. Ele atrai ou tende a atrair a atenção por suas dimensões ou forma
inusitadas, por seu brilho, pelo contraste. Atrai a atenção pelo exagero, pelo
mau gosto, pelo espalhafato. Não se trata de figura notável pelo saber,
consecuções ou dignidade, ilustre, eminente. Não se caracteriza por uma
postura muito grave ou circunspecta, séria, respeitável. Pelo contrário, é
óbvio à mente, perceptível, dedutível imediatamente, pois serve apenas para
identificar a espécie do grupo. Enfim, é característico, típico, de “miolos
moles” vistos por aí, especialmente, estampado por “mulheres ricas” – e
homens herdeiros ou novos-ricos incultos.
Além do consumo conspícuo, Veblen escreveu sobre a emulação
pecuniária, o ócio conspícuo, o padrão de vida pecuniário, as regras
pecuniárias do gosto, e o vestuário como expressão da cultura pecuniária.
Antecipação ou premonição do futuro?

Trem Noturno para Lisboa X Tatuagem
Quando Portugal rivaliza com o Uruguai como rota de fuga para o
brasileiro lúcido (e com poder aquisitivo) sobreviver, entre 2019 e 2023, em
ambiente democrático e com menor desigualdade social, vale rever o filme
resenhado abaixo.

Não cairei na armadilha alertada pelo professor suíço Raimund
Gregorius (Jeremy Irons) ao explicar, didaticamente, à sua oculista, em jantar
à luz de velas, tendo como cenário a vista de Lisboa, porque ele se separou da
esposa. “Convidamos um grupo de ‘colegas’ – vá lá, ‘amigos’ – para jantar.
Quando todos concordaram a respeito da beleza de uma metáfora de
Fernando Pessoa, eu comentei: poucos leitores a compreenderiam. Minha
esposa retrucou: ‘Só você tem a capacidade intelectual de a entender?!’
Estragamos a noite. Não houve mais clima para prosseguir. Fui arrogante.
Separamo-nos há 5 anos e meio. Passou um tempo, ela me pediu para retirar
meus livros da garagem, para seu novo namorado estacionar. Eu sou um
chato…”
Se eu dissesse: só os professores se encantam com o filme “Trem
Noturno para Lisboa”, dirigido pelo dinamarquês Bille August (Pelle, O
Conquistador; A Casa dos Espíritos), em roteiro adaptado do livro homônimo
de Pascal Mercier, pseudônimo do professor suíço de filosofia Peter Bieri,
também isso seria visto como arrogância da minha parte. Apesar do “ar
professoral”, nós, professores, temos baixa autoestima.
Minha mulher e todos os críticos, lidos após eu ter assistido o filme, o
acharam chato. Eu me encantei por ele. Ele retrata a jornada de investigação
e autoconhecimento de um professor (Eu! Eu! Eu!) e, em simultâneo,
recupera o episódio histórico da Revolução dos Cravos, em Portugal, em 1974.
Os atores de várias nacionalidades são renomados: o britânico Jeremy
Irons (Margin Call, Mercador de Veneza, O Reverso da Fortuna) é
acompanhado no elenco por compatriotas – Jack Huston, Tom Courtenay,
Christopher Lee e Charlotte Rampling (Os Deus Malditos, Giordano Bruno,
Melancolia) –, além da francesa Mélanie Laurent (Bastardos Inglórios), dos
alemães Martina Gedeck (A Vida dos Outros), Burghart Klausner (Adeus,
Lenin; A Fita Branca) e August Diehl (Bastardos Inglórios), do suíço Bruno Ganz
(A Queda – As Últimas Horas de Hitler, Asas do Desejo), da sueca Lena Olin, do
moçambicano Marco D’Almeida e de alguns coadjuvantes e figurantes
portugueses.
Entretanto, o filme é todo falado em inglês. Seja em Berna, Lisboa ou
Salamanca, na Espanha, cenário das cenas finais, a língua anglo-saxônica é a
padrão. Isso, é claro, causa indignação para a provinciana crítica brasileira,
“tão próxima cultural e historicamente dos patrícios de além-margem” (sic).
Não aceita o inglês ter se tornado o idioma hegemônico – e o filme busca
refletir o multiculturalismo europeu.
Senão, por que tantos atores multinacionais interpretando os mesmos
personagens quando jovens e quando envelhecidos? Por que o interesse de um

professor suíço do Ensino Médio, especialista em “línguas-mortas”, na
decrépita (e linda) Lisboa?
Ao contrário do dito por um crítico, não se trata de “um professor que
se entrega à ideia de viver o momento, o famoso carpe diem do poeta romano
Horácio”. Trata-se sim de recuperar o passado, primeiro, a autoestima
perdida em algum momento de sua monótona vida de professor descasado
sem filhos – e “sem apego a alunos, pois eles se distanciam a cada
quadrimestre letivo”. Segundo, a memória do passado no Portugal salazarista
à véspera da Revolução dos Cravos. Os portugueses, assim como os
descendentes brasileiros, tratam sua triste história política como fosse uma
“página-virada”. Há um consenso artificial de “não se falar do passado”, seja
dos torturadores, seja dos torturados, tipo “a anistia (unilateral) apagou
tudo”.
Aqui, por exemplo, somente recentemente um relatório da Comissão
Municipal da Verdade de São Paulo reconheceu a morte do ex-presidente
Juscelino Kubitschek ter muitos indícios de ter ocorrido por assassinato
planejado. Provocou a retomada, em ambiente político antes mais favorável,
desse caso repleto de imprecisões e suspeitas desde o primeiro momento.
Com o reexame da morte do ex-presidente João Goulart, então em curso,
talvez os dois gerassem força capaz de fazer com que a morte do exgovernador Carlos Lacerda seja estudada nos seus muitos mistérios. É direito
dos cidadãos brasileiros e portugueses conhecer a triste verdade de sua
história oculta.
A Revolução dos Cravos é como ficou conhecido o movimento social,
ocorrido em 25 de abril de 1974. Depôs o regime ditatorial do Estado Novo,
vigente desde 1933 em Portugal. Na sequência do golpe militar de 28 de maio
de 1926, foi instaurada em Portugal uma ditadura militar. Culminaria na
eleição presidencial de Óscar Carmona em 1928. Durante o mandato
presidencial de Carmona, período designado por “Ditadura Nacional”, foi
elaborada a Constituição de 1933 e instituído um novo regime autoritário de
inspiração fascista: “o Estado Novo” – não à toa com a mesma denominação
do Estado Novo facistoide implantado em 1937 por Getúlio Vargas no Brasil.
Antônio de Oliveira Salazar passou então a controlar o país através do
partido único designado por “União Nacional” (remember a UDN brasileira),
ficando no poder até ele lhe ter sido retirado por incapacidade, em 1968,
como consequência de uma queda de uma cadeira, quando sofreu lesões
cerebrais. Foi substituído por Marcello Caetano. Dirigiu o país até ser deposto
no dia 25 de Abril de 1974.

Iniciou-se um processo que viria a terminar com a implantação de um
regime democrático e com a entrada em vigor da nova Constituição a 25 de
abril de 1976, com uma forte orientação socialista na sua origem. Esta ação
foi liderada por um movimento militar, o Movimento das Forças Armadas
(MFA), que era composto na sua maior parte por capitães que tinham
participado na Guerra Colonial e que tiveram o apoio de oficiais milicianos.
Este movimento surgiu por volta de 1973, baseando-se inicialmente em
reivindicações corporativistas como a luta pelo prestígio das Forças Armadas,
acabando por se estender ao regime político em vigor. Com uma adesão em
massa da população ao movimento, ainda assim houve 4 civis mortos e 45
feridos em Lisboa pelas balas da DGS. O filme mostra a militância da
resistência da esquerda civil, aliada à esquerda militar, prévia à Revolução.
O movimento confiou a direção do País à Junta de Salvação Nacional,
que assumiu os poderes dos órgãos do Estado. Em 15 de maio de 1974, o
General Antônio de Spínola foi nomeado Presidente da República. Seguiu-se
um período de grande agitação social, política e militar conhecido como o
PREC (Processo Revolucionário Em Curso), marcado por manifestações,
ocupações, governos provisórios, nacionalizações e confrontos militares que,
terminaram com o 25 de novembro de 1975. Estabilizada a conjuntura
política, prosseguiram os trabalhos da Assembleia Constituinte para a nova
constituição democrática, que entrou em vigor no dia 25 de Abril de 1976, o
mesmo dia das primeiras eleições legislativas da nova República.
Miguel Amaral, correspondente europeu do meu modesto blog pessoal,
conta que “o regime de Salazar foi férreo, austero e cruel. A população
portuguesa era predominantemente rural. As pessoas que emigravam, na sua
maioria, faziam-no por uma questão de sobrevivência ou melhores condições
de vida. Era uma aventura clandestina, feita pelos passadores, atravessavam
toda a Espanha à noite. Tive um tio que fez essa viagem, foi apanhado em
Espanha, as autoridades devolveram-no a fronteira, ali estava a PIDE,
sovaram-no. Diz que foi a maior tareia da sua vida. Mas voltou a tentar e
conseguiu chegar a França”.
“Pensavam que ele pertencia algum movimento da resistência,
nomeadamente, o Partido Comunista. O único com uma estrutura bem
organizada e capaz de provocar transtornos ao regime. A figura proeminente
do Partido Comunista era Álvaro Cunhal, uma mente brilhante, possivelmente,
um dos comunistas mais brilhantes que já existiu no seu tempo. Foi preso
político e é memorável o episódio da sua fuga da prisão de alta segurança.”
“O 25 de Abril não se deve apenas aos militares revoltosos, mas
sobretudo à população de Lisboa que invadiu as ruas. Houve reação do

regime, colunas militares dirigiram-se para Lisboa. A Marinha posicionou
barcos de guerra no Rio Tejo, preparados para disparar sobre Lisboa, mas
imperou o bom-senso, pois seria um massacre, uma chacina humana. De certa
forma, o 25 de Abril foi um golpe amador. As tendências do MFA tinham um
cunho mais de extrema esquerda e comunista.”
“O regime com Marcelo de Caetano suavizou muito em relação a
Salazar. Talvez já houvesse consciência que seria necessária uma transição
para a democracia. A questão era que não sabiam como fazer esse processo.
Aliás, já durante o período de Salazar, houve sinais que era necessário fazer
uma transição para um regime democrático e por fim ao colonialismo.”

“O primeiro sinal veio de Angola, o Governador de Angola e as elites
portuguesas ali radicadas defendiam a Independência de Angola e a transição
para uma democracia multicultural. As noticias chegaram à Lisboa. O Ministro
do Ultramar, Adriano Moreira, deslocou-se para Angola, ouviu as
reivindicações, disse sim a tudo, mas quando regressou a Lisboa comunicou a
Salazar o que tinha ouvido e, em seguida, Salazar deu ordem de prisão a
todos. Assim era o sinistro fascismo português.”
“É curioso o vinculo ditatorial ocorrido entre Portugal e o Brasil. Muita
gente da elite intelectual fascista portuguesa encontrou refugio no Brasil, por
exemplo, Marcelo Caetano tornou-se Professor Universitário de Direito! Após o
Golpe, foi para o Brasil dar aulas na Universidade. Depois do 25 de Abril de
1974, praticamente tudo foi nacionalizado, os empresários do regime fascista
foram para o Brasil refazer a sua fortuna. Quando o país acalmou,
regressaram e recompraram o que haviam perdido…”
“Nunca houve um momento de reconciliação. Curiosamente, sendo
Portugal ‘o país do fado’, sofreu-se a raiva em silêncio, virou-se a página, e o
país fingiu que esqueceu. Mas, na verdade, não esqueceu, pois nas principais
cidades portuguesas, todos os anos, celebra-se uma missão em memória de
Salazar…”
“Para terminar [este depoimento de Miguel Amaral], em Portugal existe
um grande chavão [mito]: Salazar teria deixado imensas reservas de ouro no
Banco de Portugal. Por isso, éramos um país rico! Para se ter uma noção da
crueldade de Salazar, vale lembrar o que foi a vergonha que aconteceu em
Goa, que foi invadida pela Índia. Com um potencial militar indiano muito
superior do que aquele português que ali estava estacionado, a mensagem de
Salazar foi que preferia vê-los lutar até a morte do que uma rendição! Porém,
nas chefias militares pelos menos havia bom-senso: houve rendição, mas o
preço foi a humilhação nacional. Para ter noção da crueza de Salazar convido-

o, Fernando, a conhecer a história do cônsul português de Bordéus, Aristides
de Sousa Mendes, o Schindler português. Contra as ordens de Salazar,
concedeu vistos à Judeus durante a 2ª Guerra Mundial. Morreu no ultraje, na
penúria, e na miséria. Infâmia que se estendeu a todos os seus descendentes,
enquanto houve o regime fascista.”
“Você perguntará: como foi Salazar tão tolerado? Porque cultivava a
imagem de um homem simples. Na sua residência, era ele quem ia abrir a
porta, por vezes, em robe. Tinha dois ou três empregados, era um tipo
austero, que roçava o simplório, por isso, era tolerado pelos aliados. Mas era
um individuo extremamente inteligente e implacável. Tinha a finura e a
delicadeza de um Ditador amável, ou seja, um lobo com pele de cordeiro.”
Como se entrelaça a história pessoal do professor suíço com a história
política portuguesa do início da década de setenta, quando ainda se mantinha
o ideário salazarista? Continuavam os ideólogos do regime a alimentar o mito
do “orgulhosamente sós”! Naquela época de atraso isolacionista, os
reacionários e os alienados entendiam-no como natural em um país periférico
e pequenino, marcado pelo isolamento rural, cujos jovens trabalhadores
emigravam em massa para outros países europeus em busca de oportunidades.
Estar ali, e ter-se orgulho disso, eram valores retrógrados.
Portugal é parte dos PIGS (Portugal, Itália, Grécia e Spain), países
meridionais, próximos do Mediterrâneo, os quais sofreram com ditaduras
militares e/ou péssimos governos. Sofreu com a crise europeia pós-explosão
da bolha de ativos. Discutiu-se a alternativa de separar-se da União Europeia
e adotar uma política monetário-cambial protecionista. Logo, quando a
esquerda se aliou em uma Frente Ampla à la existente também no Uruguai,
recuperou sua economia, seu turismo e sua autoestima. É oportuno, no
entanto, recuperar e refletir sobre essa experiência histórica isolacionista,
“enterrada (artificialmente) no passado”.
O problema, como o filme/romance sugere, é, tanto os herdeiros dos
torturadores, quanto os torturados militantes de esquerda, sofrerem ao
remexer nesse passado de más lembranças. Ambos têm dramas pessoais a
serem revistos, remorsos ou arrependimentos que teimam em não sair da
memória mesmo com o passar do tempo. Alguns já morreram, outros estão
envelhecidos, mas mesmo seus descendentes também sofrem ao saber da
história pessoal dos seus avós tão queridos.
Era o caso de uma jovem mulher suicida. O professor a impediu de
suicidar ao se jogar de uma ponte, na chuvosa Berna, Suíça. O instinto de
proteção o levou a segurá-la e detonar um impulso de solidariedade. Ela, no

entanto, não aguenta esperá-lo a terminar a aula de Latim, e sai correndo,
esquecendo-se de seu casaco.
Então, ele também abandona a aula e vai atrás dela, mas não mais a
encontra. Depois de ler e se identificar com as palavras de Amadeu do Prado
(Jack Huston), escritor português, cuja obra conheceu ao ficar com o livro de
sua autoria, encontrado no bolso do casaco da mulher quase-suicida, Raimund
vê dentro dele uma passagem de trem para Lisboa. Ele partiria quase
imediatamente. Ele corre para a estação, achando ser possível a encontrar,
não a vê, e subitamente decide largar sua vida estabelecida em Berna e pegar
o trem noturno. Ele partia da capital suíça com destino para Lisboa. Apenas
tinha a roupa do corpo e um cartão de crédito internacional!
Em terras portuguesas, o protagonista inicia uma busca pelo passado de
Amadeu, entrevistando os personagens do livro. Descobre uma história de
amor, amizade, paixão, conflitos familiares, traições, disputas e agitações
políticas. Esse conhecimento o próprio professor encadeia e, didaticamente,
explica para seus ouvintes.
Filho de um juiz conservador (Burghart Klausner), Amadeu não
compartilhava a opinião do pai, de quem nunca conseguiu respeito e atenção,
muito menos da Igreja Católica, de quem recebia os ensinamentos durante o
tempo de internato. Foi lá onde ele conheceu Jorge (August Diehl), originário
da classe operária. Ele se tornaria seu melhor amigo e até um parceiro de
profissão. Ele se formou em Farmácia, enquanto Amadeu formou-se em
Medicina. Este o presenteia com uma farmácia montada ao se formar.
Porém, quando a perseguição da ditadura fascista de Salazar aterroriza
a população, o médico (com vasta cultura filosófica) resolver entrar na
Resistência, que detonaria a Revolução dos Cravos, em 1974, em Portugal. Ele
se apresenta voluntariamente ao grupo de Jorge. Ele já era militante. Mas, de
imediato, a linda Estefânia (Mélanie Laurent), namorada do amigo e também
rebelde, o testa, perguntando-lhe se ele mataria o próprio pai, juiz
reacionário. Eles se apaixonam. Nada fora do normal na história dos pequenos
grupos de militantes de esquerda. “Crianças, eu já vi esse filme”…
O Estado Novo tinha como polícia política a PIDE (Polícia Internacional
de Defesa do Estado). Mais tarde foi reconvertida na DGS (Direção Geral de
Segurança). A polícia política do regime recebeu formação da Gestapo e da
COMPANHIA. Tinha como objetivo censurar e controlar tanto a oposição como
a opinião pública em Portugal e nas colônias.
Os militantes cercam e espancam “o Carniceiro de Lisboa”, delegadochefe da PIDE, em frente à clínica de Amadeu. Ele é levado para lá quase à
morte pelos policiais que o resgatam. A missão de médico fala mais alto e

Amadeu o salva da morte certa. Seus companheiros de militância o
consideram um traidor da causa política. “Nada de novo…”
Este ato humanitário acaba tendo papel decisivo para Amadeu
conseguir ultrapassar a fronteira com a Espanha acompanhado de Estefânia,
jurada de morte pelo próprio ex-namorado Jorge. Ela era a depositária de
todas as informações sobre os aliados de esquerda nas Forças Armadas
portuguesas. Ou era puro ciúme por ter presenciado a paixão entre ela e o
melhor amigo?
O entrelaçamento entre as histórias pessoais e a história política
portuguesa é envolvente. A quase-suicida acaba se revelando como neta do
“Carniceiro de Lisboa”. O impulso de se jogar da ponte em Berna ocorreu
após ter lido a denúncia de quem era, de fato, seu avô. Ela lembrava apenas
das cenas carinhosas de um avô com a netinha e desconhecia ele ser o maior
torturador do regime ditatorial.
No papel de resgatador e explicador da história completa para os
próprios protagonistas, Gregorius resgata sua autoestima. Obviamente, para
isso foi também necessário reencontrar o amor através da oculista, sobrinha
de um dos entrevistados, o velho militante “aprisionado” pela família em asilo
de velhos, depois de anos passados nos cárceres da ditadura.
Eu me identifiquei muito com o professor. Como escreveu Contardo
Calligaris (Folha de S. Paulo, 05/12/13), “para quem vive confortavelmente
numa prisão que ele mesmo construiu, é como se o conforto e o aconchego
pudessem esconder os muros e as grades de sua casa, que é, sem ele saber,
uma prisão – eventualmente, dourada. Se estamos com medo de encarar as
consequências de nossa liberdade, por isso, vivemos em prisões douradas que
não enxergamos e que nós mesmos construímos”.
Vivendo no mundo virtual, achamos as pessoas reais tediosas,
aborrecidas, incultas. Nesse esnobismo arrogante, perdemos o amor por
outros e, principalmente, o amor-próprio. Preferimos os personagens fictícios
de livros e filmes — e redes sociais. Eles, aparentemente, são muito mais
interessantes se comparado a cada um de nós do mundo-real. Porém, o que
fica na nossa memória são os momentos de felicidade propiciados pelos
encontros presenciais.
PS:
Vale registrar que outra possibilidade interessante de se resenhar esse
filme é compará-lo com “o desbunde” apresentado no filme brasileiropernambucano “Tatuagem”, outro filme assistido na mesma semana.

No Brasil, em 1978, a ditadura militar, ainda atuante, mostrava sinais
de esgotamento. Em um teatro/cabaré, localizado na periferia entre duas
cidades do Nordeste do Brasil, um grupo de artistas provocava o poder e a
moral estabelecida com seus espetáculos e interferências públicas. Liderado
por Clécio Wanderley, a trupe conhecida como Chão de Estrelas, juntamente
com intelectuais e artistas, além de seu tradicional público de homossexuais,
ensaiavam resistência política a partir do deboche e da anarquia.
A vida de Clécio muda ao conhecer Fininha, apelido do soldado Arlindo
Araújo, 18 anos: um garoto do interior a prestar serviço militar na capital.
Esse encontro estabelece a transformação do filme para os dois universos. A
aproximação cria uma marca capaz de nos lançar no futuro, como tatuagem:
signo carregado junto com nossa história.
Ambos filmes, Trem Noturno para Lisboa, com foco na resistência
armada em “anos de chumbo”, e Tatuagem, com foco na resistência através
da contestação cultural, moral e artística, armas disponíveis após o massacre
dos guerrilheiros da luta armada no Brasil, dizem respeito a uma boa
representação da história passada aqui e acolá. Contemplam inclusive as
ambiguidades das pessoas participantes de movimentos sociais e da repressão.
Os nascidos após essas ditaduras têm o direito de a conhecer para não
permitir ela se repetir como tragédia ainda maior.

Amor, O Fim da Vida
Contextualização: o futuro para muitos países inclui uma mão de obra
envelhecida e a necessidade de dar assistência a uma crescente população de
idosos. Em média, a proporção entre o número de habitantes com 65 anos ou
mais e o número de habitantes com idades entre 15 e 64 anos – um
importante indicador do grau de dependência dos idosos – vai subir de 14,2%
em 2012 para 34% até 2050 nos países que pertencem à Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico, observa a agência de classificação
de risco Fitch Ratings.
Mas a crise piorou as finanças públicas para suporte dessa política
assistencial, em vários países, especialmente na Europa. Em 2009, a Comissão
Europeia previu que os gastos relacionados à idade da população deveriam
chegar a 25% do Produto Interno Bruto da União Europeia em 2033. Na
realidade, esse nível foi atingido em 2010, devido à profunda recessão.
Projeções de crescimento mais baixo indicam a carga futura estar
ficando cada vez maior. A expectativa agora é os gastos relacionados com a
idade por governos da UE como proporção do PIB aumentarem em 5,1 pontos

percentuais até 2050, prevê a Fitch, contra uma projeção de alta de 4,3
pontos porcentuais feita em 2006.
Diretor e Roteirista: Michael Hanecke (“Pena Branca”), nacionalidade
austríaca, estudou psicologia, filosofia e teatro na Universidade de Viena.
Nasceu em Munique, Bavária, Alemanha, 1942, em plena II Guerra Mundial.
Tem 70 anos.
Ator: Jean louis Trintignant (“Um Homem, Uma Mulher”), francês, tem
82 anos.
Atriz: Emmanuelle Riva (“Hiroshima, Mon Amour”), francesa, tem 85
anos.
Informe: Amor, filme francês sobre um casal envelhecendo, foi
considerado o melhor filme de 2012 pela Associação de Críticos de Cinema de
Los Angeles. Emmanuelle Riva, 85 anos, que interpreta uma professora de
piano aposentada. Ela sofre um acidente vascular cerebral. No filme vencedor
do Festival de Cinema de Cannes de 2012, Amor, ela foi considerada a melhor
atriz do ano pelos críticos da “Cidade do Cinema”.
Por que o filme é tão relevante ao tempo atual?
Porque é um filme universal. Tem a coragem de mostrar com realismo o
fim da vida. É duro, é triste, é real.
Quem não sofreu a experiência de ter o pai ou a mãe, os tios ou tias, o
sogro ou a sogra, em estado-vegetativo ou terminal, ainda poderá ter… A não
ser que tenha, antes, a graça da morte súbita.
Doenças mentais devido ao envelhecimento do ser humano, cuja
longevidade as esperanças de vida anteriores ao pós-guerra não previam,
tornaram-se comuns. Mas a sociedade, e a Medicina, ninguém sabe como
tratá-las.
Há tratamento para obter melhor qualidade de vida além de ter o amor
conjugal, quando a possibilidade do amor parental já morreu? O amor filial se
indigna, mas nada pode fazer… O amor marital é o suporte, quando ainda
resta. Porém, a esperança de vida masculina é menor… ainda bem!

Azul é a Cor Mais Quente (La Vie d’Adele)
“Clémentine tinha 15 anos quando avistou Emma na rua pela primeira
vez entre transeuntes apressados. Apesar de lutar contra o turbilhão de
sensações que lhe vinham à tona cada vez que pensava na misteriosa Emma e

seus cabelos azuis, Clémentine sabia que não poderia controlar seus desejos
por muito tempo. Enfrentando os olhares alheios e a moral vigente, Clém
entrega-se a essa intensa relação, descobrindo sua sexualidade e seu lugar no
mundo.”
É esse o enredo da história em quadrinhos “adulta” (sic), Azul é a cor
mais quente (Le bleu est une couleur chaude). A obra, escrita e desenhada
pela francesa Julie Maroh, serviu de inspiração para o longa vencedor da
Palma de Ouro do Festival de Cannes deste ano, La vie d’Adele (Azul é a cor
mais quente) do diretor franco-tunisiano Abdellatif Kechiche.
Pois é, até o cinema francês se rendeu à infantilização operada no
cinema norte-americano, inspirada em história em quadrinhos. Este abusa de
efeitos especiais (em 3D), em mundos da fantasia, atraentes para seu públicoalvo com mentalidade infanto-juvenil. Ou então é a boçalidade ultraviolenta
estilizada, cheia de sonoras explosões e desastres catastróficos. Atrai adultos
com complexo de Peter Pan.
No início do século passado, acreditava-se que, assim como músicos ou
pintores, escritores precisavam de um equivalente às escolas de arte ou
música para aprender os princípios de seu ofício. Então, alguns acadêmicos
escreveram excelentes livros sobre dramaturgia e a arte da prosa. Seu método
era intrínseco, extraindo o poder dos movimentos do desejo, forças do
antagonismo, pontos críticos, estrutura, progressão, crise, clímax – a estória
vista de dentro para fora.
Escritores contemporâneos, com ou sem educação formal, usaram esses
textos para desenvolver sua arte. O meio século entre os anos 20, desde a
criação do cinema falado, até os anos 70, tornou-se a “era de ouro” da estória
americana, no cinema, no papel e no palco.
Nos últimos 30 anos, porém, o método de ensino de Escrita Criativa
mudou de intrínseco para extrínseco. Modismos na teoria literária desviaram
os escritores da estória em direção à linguagem, código, texto – a estória vista
de fora. Como resultado, segundo Robert Mckee, “salvo algumas notáveis
exceções, a geração atual de roteiristas foi mal-educada nos princípios
fundamentais da estória” (2007: 29).
Desde a estreia em Cannes, onde foi bem recebido, o filme causou
alvoroço por conter longas e picantes cenas de sexo protagonizadas por Adèle
Exarchopoulos, atriz que interpreta Adèle – a Clémentine dos quadrinhos – e
Léa Seydoux, que vive Emma. Pessoas mais sensíveis acham que “é uma das
mais belas histórias de amor que eu já vi em close-ups.”

A atriz de origem grega Adèle Exarchopoulos, 20 anos de idade,
empresta o nome à protagonista, inspirada nos quadrinhos de Julie Maroh. Ela
interpreta uma estudante de literatura em crise, que recusa o interesse de
um colega do colégio ao cruzar olhares com Emma (Léa Seydoux), a garota de
cabelos azuis.
A aproximação entre as duas se dá em flerte na rua e, depois, em um
bar frequentado por lésbicas. Depois, um encontro no parque e o primeiro
beijo. O interesse curioso de Adèle se torna uma paixão avassaladora. O
mundo mais prosaico dela, no entanto, destoa do ambiente intelectual de
Emma.
Pois é, eu entrei nessa “roubada” de maneira desavisada. Resolvi
assistir ao filme logo depois de saber ele ter ganho o Prêmio do Festival de
Cinema de Cannes no ano de 2013. Evitei ler a critica para não influenciar
minha avaliação. Por isso, surpreendi-me: o filme não acabava nunca! Foram 3
horas de mexe-mexe, fuque-fuque, geme-geme, kama-sutra aeróbica — e
close em gente comendo de boca aberta!
“Adèle beija Emma. A câmera quase encosta nas duas, que aparecem
nuas em seguida. Elas trocam carícias e soltam gritos abafados, misturados
aos estalos das bocas. Emma faz sexo oral em Adèle, que agarra os cabelos
azuis de Emma. A câmera passeia entre as duas, próxima, buscando
expressões. O ritmo fica mais acelerado, os movimentos, mais bruscos, e os
gemidos, mais altos. Não há música, o que intensifica o realismo.” Realismo?!
Interpretação “naturalista” em cenas cinematográficas de sexo?! Disgusting…
Sexo é bom de se praticar, mas enjoa ficar só vendo, tal como entedia ver
esportes individuais.
Os quase sete minutos de cenas de sexo do longa francês “Azul é a Cor
Mais Quente”, repetidas pelo menos três vezes, viraram alvo de críticas de
feministas e lésbicas – além das minhas, é claro. Segundo esses grupos, houve
exploração do corpo das atrizes como objetos sexuais e apelo pornográfico,
além de as cenas não traduzirem a realidade de uma relação sexual entre
mulheres.
O diretor Kechiche rebateu as críticas da seguinte forma. “Quem me
julgou não aceita o fato de um diretor retratar o amor entre duas mulheres”.
Menos, menos…
Kechiche afirma se tratar de um ritmo natural baseado na sua
percepção. “Busquei os melhores ângulos a fim de retratar as expressões que
não podem ser transmitidas pelas palavras”, diz. E eu gosto de exibicionismo
de virtuosismo?! Embaixadinhas com a bola em pleno jogo coletivo?!

Entendi depois, ao ler os comentários sobre o filme, algo bastante
incômodo enquanto assistia aquela longa “interpretação naturalista” das
adolescentes-atrizes: não era natural! Após a premiação em Cannes, a atriz
Léa Seydoux acusou o diretor de truculência e assédio moral.
Na tela, a pele das atrizes, que não usaram maquiagem nas filmagens,
em foco, parece “natural”. No entanto, diz Adèle, “percebi que o diretor
queria que eu mexesse no cabelo, brincasse com a boca”, esclarecendo a
obviedade que havia uma orientação nesse sentido, mas que ela também
ajudou a modelar o jeito sensual da personagem.
Diretor de outros quatro longas, entre eles “O Segredo do Grão” (2007)
e “Vênus Negra” (2010), Abdellatif Kechiche é meticuloso com sua estética e
exigente com atores. Fala do cinema como a arte das limitações, que deve
respeitar uma duração determinada, ao contrário de uma pintura ou de um
livro. Mas ele não respeitou essa “duração determinada”, isto é,
convencional, de duas horas! Se ele tivesse feito cortes na edição para ficar
nesse tempo menor, o filme poderia ser até melhor…
Vejo os exemplos de séries de TV adultas, tais como House of Cards,
Homeland, e Masters of Sex, cujos ótimos roteiristas – parece terem fugido
dos estúdios de Hollywood para os estúdios de TV –, concentram-se (e
condensam) em cada episódio de 50 minutos o clímax adequado. Na
temporada, com uma dúzia de episódios, sua duração propicia diversas
reviravoltas nos roteiros que surpreendem (e agradam) os telespectadores.
O filme de Kechiche quer exalar sensualidade até em cenas casuais,
como quando Adèle se lambuza de macarrão, e o diretor gruda a câmera nos
lábios dela. E tome cenas de gente francesa mal-educada, comendo e
conversando de boca cheia…
Quando o diretor foi questionado sobre os desentendimentos com a
atriz Léa Seydoux, 28 anos de idade, a respeito da reclamação, por exemplo,
da alongada cena de sexo – demorou dez dias para ser filmada, com repetição
exaustiva dos movimentos – ele respondeu da seguinte forma sobre seu
voyeurismo. “Ela chegou ao topo compartilhando a conquista de uma Palma
de Ouro e agora vai demolir o diretor que a alçou a essa posição?”. Pode?!
Léa não pretende voltar a trabalhar com o diretor por seus “métodos
truculentos”. Ao jornal inglês “The Independent“, a atriz afirmou as cenas de
sexo terem sido humilhantes. Tanto ela quanto Adèle Exarchopoulos se
sentiram como “prostitutas”.

Kechiche nega as acusações, mas chegou a pensar em desistir do
lançamento do filme. Em outubro, escreveu uma carta aberta no site francês
Rue89, na qual chama Léa de “arrogante e oportunista”.
Segundo Kechiche, o problema não será resolvido. “A polêmica foi
criada para ela [Léa Seydoux] se promover. Nesse período, ela foi capa de
revistas na França. Talvez os motivos tenham mais a ver com classes sociais.”
Apelar para a luta de classes?!
O diretor é de origem africana e a atriz vem de família tradicional,
segundo ele. O avô da atriz, Jérôme Seydoux, é um dos donos da companhia
cinematográfica Pathé. Antes de estrelar “Azul, A Cor Mais Quente”, Léa
trabalhou com Woody Allen em “Meia-Noite em Paris” (2011) e Ridley Scott
em “Robin Hood” (2010).
A atriz precisa se promover?! Ela decidiu se afastar da campanha de
promoção do filme.
Adèle, a atriz de 20 anos, por sua vez, que havia se juntado na crítica
contra o diretor, agora tem adotado outro tom. Disse que “as cenas de sexo
foram descontraídas”. Conta outra…
PS (de PSICOLOGIA):
A ideia psicanalítica de “crise do desenvolvimento” propõe que os
períodos de desenvolvimento normal não se interrompem com a infância, mas
continuam durante os anos da idade adulta. Segundo esse pensamento, existe
certa série de etapas ou períodos, cada qual apresentando determinada
oportunidade para novo crescimento.
Ocorreria “crise do desenvolvimento” quando a pessoa tem de
enfrentar nova tarefa na vida ou nova série de opções. Assim, ela chegou a
ponto crucial ou momento decisivo. Importante: “ponto decisivo para melhor
ou pior”. Quando o ser humano chega a este ponto crítico pode conseguir a
vitória ou ser derrotado.
Os pesquisadores do comportamento individual começaram a
reconhecer que tanto o período da adolescência quanto o período da meiaidade é época extraordinariamente importante de mudança, marcada pela
confusão mental e introspecção.
É a época em que maioria dos seres humanos é acometida de dúvidas
fundamentais sobre o que quer de fato viver. São angústias semelhantes às
que experimentam os adolescentes. Neste caso, trata-se da passagem da
idade infantil para a adulta; no outro caso, do período da vida que marca a

passagem da idade adulta para a meia-idade. Em ambos, constitui período de
transição.
A perda de ilusões é desalentadora e o colapso da velha estrutura de
vida dói. Mas as dolorosas dificuldades são os sinais de crescimento: seu velho
mundo acha-se abalado porque ele cresceu demais.
A palavra “adolescência” significa literalmente “brotar”. Na teoria
psicanalítica, descreve um estágio distinto entre a infância e a vida adulta,
mas na prática define apenas o período dos 13 aos 19 anos de idade.
Na maior parte do Ocidente, o conceito de adolescência não foi
reconhecido até o século XX. Antes dele, a infância terminava quando a vida
adulta começava, em determinada idade, geralmente, 18 anos.
Influenciado pela teoria darwinista da evolução, Granville Stanley Hall
(1844-1924) acreditava todas as infâncias, sobretudo no que diz respeito a
comportamento e desenvolvimento físico inicial, refletirem o curso de
mudanças evolucionárias. Cada um de nós se desenvolvia de acordo com nosso
“arquivo ancestral”.
Para Hall, a adolescência era um estágio de agitação emocional e de
rebelião, no qual o comportamento variava entre mau humor silencioso e
atitudes selvagens e arriscadas. O envolvimento com o crime é mais comum
nessa fase, atingindo seu ponto máximo aos 18 anos. A adolescência, declarou
ele, “anseia por sentimentos fortes e sensações novas… monotonia, rotina e
detalhes lhes são intoleráveis”.
A consciência de si e do ambiente intensifica-se muito. Tudo é sentido
de maneira mais aguda, busca-se a sensação por si mesma.
O psicólogo acreditava que os adolescentes são altamente suscetíveis à
depressão. Propôs uma curva da desesperança, cujo início é aos 11 anos de
idade, atinge o pico aos 15 e, a partir daí, começa a decair de modo regular
até os 23 anos.
As causas da depressão identificadas por Hall são:
1.

Suspeitas de rejeição;

2.

Falhas de caráter aparentemente insuperáveis;

3.

Fantasia com um amor inatingível.

Para Hall, a autoconsciência adolescente leva à autocrítica e à censura
de si e dos outros. As habilidades de raciocínio avançadas dos adolescentes

permitem que eles “leiam nas entrelinhas”, mas, ao mesmo tempo, ampliam
a sensibilidade com que enfrentam as situações.
“A adolescência é um novo nascimento, uma vez que os traços humanos
mais elevados e completos têm nela sua origem”. A adolescência é, na
verdade, um começo necessário de algo muito melhor.
É válido então, o conselho provocativo de Nelson Rodrigues. “Jovens,
envelheçam…”

A Grande Beleza
O filme “A Grande Beleza”, dirigido pelo italiano Paolo Sorrentino,
ganhou o prêmio máximo do European Film Awards, uma espécie de Oscar
europeu, e concorreu à Palma de Ouro em Cannes. Sorrentino é um dos
expoentes da nova geração do cinema italiano. Tem apenas 43 anos, mas
prefere retratar nas telas tipos mais velhos. Foi o caso do impagável
Cheyenne (Sean Penn), personna do Robert Smith, líder da banda de rock
dark, The Cure. No filme “Aqui é meu lugar”, ele se arrasta para dar um
sentido ao seu fim de vida ao recuperar seu relacionamento post-mortem com
o pai, ex-prisioneiro do Campo de Concentração de Auschwitz. Dedica-se à
perseguição do velho algoz nazista no interior dos Estados Unidos.
Sorrentino diz não se dar bem com os jovens: “Gosto dos personagens
mais vividos, que manifestam sentimentos como nostalgia, melancolia e
tristeza”. Os jovens apreciarão esses sentimentos de tiozão?!
Apenas “jovens-cabeça” apreciarão o ar blasé do protagonista. Ele
exprime completa indiferença pela novidade, aquilo capaz de comover ou
chocar. Está embotado pelo excesso de estímulos (sensoriais, afetivos,
intelectuais etc.) ou de prazeres. Então, se tornou insensível ou indiferente a
eles. Demonstra apatia ou desinteresse em relação a tudo, por sentir ou crer
ter esgotado todas as possibilidades de experiências ou sensações. Representa
aquele sujeito sempre entediado (sinceramente ou por afetação) com relação
a coisas pelas quais a maioria das pessoas demonstra interesse. Faz o tipo
“crianças, já vi tudo!”
A etimologia da palavra francesa blasé vem de 1837, significando
“indiferente, apático, incapaz de demonstrar emoção”. É o partícipio passado
do verbo blaser (séculos XVII-XVIII). Significa: “embotar o sentido do gosto,
por excesso de comida e bebida, tornar-se indiferente ou insensível”. Mas Gep
Gambardella prima pela sensibilidade em relação à grande beleza de Roma —
capaz de levar turista japonês a ter ataque de coração!

O filme “A Grande Beleza” pode ser visto como uma homenagem ao
meio século de “A Doce Vida”, filme clássico premiadíssimo de Federico
Fellini de 1960. E também “Oito e Meio (8 ½)”de 1963. E por que não?
Também “Os Boas-Vidas (I Vitelloni)” de 1953. Todos receberam indicações ao
Oscar de Melhor Roteiro Original. “A Grande Beleza” é a memória viva do
grande cinema italiano!
Sorrentino assume a influência, mas não se sente à vontade com a
comparação. Diz seu filme não ser uma obra-prima como a de Fellini. Será?
Vejamos.
“Filme limítrofe entre uma maneira antiga – linear – de fazer Cinema e
o modo novo de organizar a história em grandes blocos autônomos, ‘A Doce
Vida’ libera o imaginário de Fellini e abre para ele as portas do onirismo e da
psicanálise, um mundo em que as certezas se esgarçam”, disse Jean Gili, em
“Le Cinéma Italien”.
Onirismo, em Medicina, é o estado anormal de consciência
caracterizado por sensação de irrealidade, como fosse um sonho. Pode ser
causado por substâncias tóxicas, drogas anestésicas, autointoxicação, etc. Em
Psicologia, é a atividade mental doentia composta de visões e de cenas
animadas, tais como as produzidas pelo sonho.
Os psicólogos distinguem-se dois processos diferentes da memorização –
o armazenamento e a recuperação de informações – e mostram como os dois
estão conectados. Há tipos diferentes de memória: a curta ou recente e a de
longo prazo. Mas não há só uma memória de longo prazo, pois há diferença
entre lembranças baseadas em conhecimento (fatos e dados) e lembranças
baseadas em experiência (eventos e conversas).
Então se concebeu uma segmentação da memória de longo prazo em
três tipos:
1. a semântica, o armazém de fatos;
2. a episódica, o repositório de nossa história e acontecimentos
pessoais; e
3. a processual, o arquivo de métodos e técnicas.
Se as memórias semânticas são organizadas em categorias por temas
com o mesmo significado, as memórias episódicas são ordenadas em relação
ao período e às circunstâncias específicas quando foram originalmente
armazenadas.

Por exemplo, se determinado sentimento ocorreu durante uma sessão
de cinema acompanhado, a memória de o que se sentiu seria armazenada
associada à memória do evento. Assim como a categoria “amor” pode
fornecer uma dica para recuperar a memória semântica “Roma” [a palavra am-o-r de trás pra frente] a menção “felliniano” pode funcionar como dica
para a recuperação do que se sentiu durante aquele evento.
Quanto maior o elo entre essas memórias autobiográficas e a época
quando ocorreram, maiores as possibilidades de acesso a elas. As “lembranças
fotográficas”, armazenadas quando ocorre um evento especialmente
impactante são um exemplo extremo disso.
Quem assistiu “A Doce Vida”, por exemplo, não se esquece da
voluptuosa estrela de cinema Sylvia (Anita Ekberg) caminhando no meio da
madrugada em Roma, quando descobre a Fontana di Trevi. A deusa loira entra
nas águas e seduz o jornalista Marcello (Marcello Mastroianni).
Federico Fellini (1920-1993) é um dos poucos casos de criador
cinematográfico cujo universo, tipos humanos e situações extrapolaram seu
campo de atuação e se impuseram no vocabulário: felliniano. Isso se deve ao
modo como o artista explorou suas vivencias, memórias e visões, e misturou
tudo com um poder de imaginação surpreendente.
Condições de vida sem muitos encantos foram reencantadas pela
fantasia fertilíssima do artista. Ele adotou como ferramenta de reinvenção da
realidade. Fellini, desde criança, passava horas desenhando, ampliando em
cor e tamanho a impressão observada dos tipos humanos variados, com
especial predileção pelos mais excêntricos. Sorrentino, em “A Grande Beleza”
recupera esse dom de retratista. Tanto Fellini quanto Pasolini a exploraram
em seus filmes. São caricaturas retratadas, baseadas em tipos reais, tanto em
gente da rua quanto das altas rodas da sociedade.
Fellini fundiu também as habilidades circenses do palhaço e do mágico.
Sorrentino cita-o quando, de maneira surreal, aparecem e desaparecem girafa
e flamingos. O mágico explica: “É apenas um truque”.
A sociedade do espetáculo é povoada de reminiscências autobiográficas
reais ou inventadas, característica central da obra felliniana que o cineasta
Sorrentino homenageia. É fragrante o ceticismo do protagonista, Gep
Gambardella (Toni Servillo), com 65 anos e escritor de um único livro, O
Aparelho Humano – “obra-prima” premiada há 40 anos, mas não encontrada
mais nas livrarias. Celebridade de fama efêmera? Não, pois ele continua se
destacando como “arroz-de-festa”.

Está quase sempre com um copo de uísque na mão e um cigarro na
outra, varando a noite em festas, escolhendo mulheres por “algo mais além
da beleza ou sexo”, acordando só à tarde. Vaga por Roma sem ter destino
certo, desfrutando de seu tempo livre em conversas banais com amigos. “Há
uma renúncia por parte dos personagens do filme em relação às coisas
essenciais da vida, eles preferem o supérfluo”, disse Sorrentino.
No entanto, quando uma dondoca autocentrada quer se apresentar com
o discurso oco tipo “mulher-de-dupla-jornada-de-trabalho e escritora marxista
de dúzia de livros, inclusive um sobre a história do Partido”, Gep desmonta
sua autoimagem grandiosa, criada através do viés de auto validação ilusória.
Ele apenas refresca sua memória através de fatos tais como: ela contava com
dúzias de empregadas auxiliares e não dedicava tempo algum à criação dos
filhos; seus livros foram todos patrocinados pela editora do Partido… Ela se
levanta injuriada da roda de amigos da classe ociosa – aqueles cujo ofício é
“ser rico”. Eles desejavam apenas festejar o ócio, ou seja, a desnecessidade
de trabalhar.
Passa o tempo, a socialite esquece o episódio, e já está de novo
dançando nos braços de Gep. Ele a pergunta: “Nós já fomos para a cama
alguma vez? Não? Ainda bem nos restar algo a fazer na nossa vida…”
Como em “A Doce Vida”, a estrutura fragmentada de “A Grande
Beleza” serve de base para um olhar com foco na decadência. Estabelece uma
equivalência entre o declínio do Império Romano e o tempo presente.
O cineasta faz um retrato das ruinas da capital do que foi o primeiro
Império Ocidental. Há “a grande beleza” nas cenas registradas para mostrar a
arquitetura da cidade, embora a decadência (e queda) seja revelada no estilo
de vida da alta sociedade romana. A esbórnia – encontros festivos em que
predominam o hedonismo e o desregramento da orgia sexual – e “os melhores
trenzinhos que não levam a lugar nenhum” são comemorados continuamente.
“Há muitos anos a Itália esqueceu a importância da cultura e da arte”
diz o diretor. Em um dos (ótimos) diálogos do filme, um empresário: “o país só
é lembrado hoje em dia pela moda e pela pizza…”
Em uma das cenas sobre o convívio com o Vaticano, Jep é apresentado
a um cardeal durante uma comemoração. Ele – “o maior exorcista da Europa,
portanto, candidato a Papa” – em vez de distribuir sermões ou discutir
espiritualidade, prefere transmitir receitas de pratos italianos.
Ainda mais impagável é a aparição de uma “santa”. Ela se alimenta
apenas de raízes, há mais de um século. Ela é objeto de devoção ecumênica.

Essa personagem, cuja vida é cheia de sacrifícios, sofre uma privação
desconhecida por Gep. Um espanto!
Em “A Doce Vida”, o repórter (Marcello Mastroianni) dedica-se a flagrar
pessoas da alta sociedade na noite ou verificar supostas aparições da Virgem
Maria nos arrabaldes da cidade ou acompanhar uma estrela de cinema em
visita a Roma. Gep é o alter ego de Marcello e envelhecido – um segundo eu,
um substituto perfeito!
Essa estética fantasista e onírica como expressão de um universo
particular e de um olhar nostálgico pessoal é tipicamente felliniana. Delimita
temas e compõe um quadro visual extravagante tal como é característica da
obra de Fellini.
Porém, o termo “I Vitelloni”, intitulado “Os Boas Vidas” no Brasil,
extraído por Fellini do dialeto local da região onde nasceu, designa os jovens
preguiçosos e imaturos. Eles não têm uma noção muito clara do rumo a tomar
na vida. Em “A Grande Beleza”, esses jovens migraram para a capital italiana,
já envelheceram, e tem uma noção muito clara do rumo tomado na vida:
glorificar o nada fazer. O único imigrante com planejamento de fazer algo
artístico para conquistar uma “dona” acaba desistindo, por causa da desilusão
amorosa, e retorna à terra natal, justificando-se: “Roma não me quer…”
Os figurantes não são mais personagens excluídas e maltratadas, como
mostrava Fellini, quando ainda demonstrava sua filiação neorrealista. Mas sua
visão já lançava desconfiança sobre valores pretensamente cristãos como “a
bondade humana”. Sorrentino também retrata essa amargura. Retrata tipos
mafiosos.
Tal como em “A Doce Vida”, em “A Grande Beleza” há um afresco para
ironizar os costumes da alta sociedade italiana, antes refeita das ruinas do
fascismo de Benedito Mussolini, agora em plena ruinas da era de Sílvio
Berlusconi. Mas em ambos filmes ela é apresentada entregue à volúpia e ao
hedonismo da sociedade de consumo, ou melhor, do espetáculo.
“Por que você, Gep, não escreveu outro livro?” À essa pergunta, ele
responde de duas formas, ambas irônicas. Uma, “fiquei deslumbrado com ‘A
Grande Beleza’ do cotidiano ocioso e não consegui transmiti-la, trabalhando”;
outra, “se Flaubert tentou, mas não conseguiu escrever sobre O Nada, quem
sou eu para conseguir…”
O niilismo é a redução ao nada, o aniquilamento, a não existência. Gep
possui esse ponto de vista: considera as crenças e os valores tradicionais
infundados e não haver qualquer sentido ou utilidade na existência. Tem um

total e absoluto espírito cético em relação ao mundo circundante e ao próprio
eu.
Na realidade, ele se afirma na negação e na recusa, em curso na
história humana, e especial na modernidade ocidental, de crenças e
convicções – com seus respectivos valores morais, estéticos ou políticos em
declínio. Estes valores não oferecem um sentido consistente e positivo para a
experiência imediata da vida. A Decadência do Império Romano está na fase
de agravamento final do esquecimento originário do ser. Implica na
prevalência de uma realidade dominada pela não-atividade. Não à toa a Itália
é parte central do PIGS (Portugal-Itália-Grécia-Spain), países europeus
meridionais esmagados pela crise reinante.
O ceticismo é a doutrina segundo a qual o espírito humano não pode
atingir nenhuma certeza a respeito da verdade. Resulta em um procedimento
intelectual de dúvida permanente e em abdicação, por inata incapacidade, de
uma compreensão metafísica, religiosa ou absoluta do real. É o oposto do
dogmatismo, exprimindo a falta de crença em alguém ou algo. Gep só
expressa descrença, incredulidade, dúvida…
Sorrentino, em “A Grande Beleza”, tal como Fellini, em “A Doce Vida”,
observa a cúpula social, a fauna mundana dos nobres de aluguel, das “divas”
e “playboys”, dos cardiais pervertidos, dos intelectuais angustiados, das
vedetes ou “stripers” de sucesso efêmero em suas fases de declínio. Essas
castas etabelecem contrastes com os párias – as pessoas comuns mantidas à
margem da “alta sociedade”, ou seja, excluídas do convívio social dos ricos e
das celebridades. Nós, os mundanos vulgares…

Álbum de Família
Álbum de Família [August: Osage County] é o segundo filme longametragem para cinema comercial do diretor John Wells.
O primeiro, A Grande Virada [The Company Men ou “Homens de
Negócio”], lançado em 2010, tem a seguinte sinopse: o executivo Bobby
Walker (Ben Affleck) não tem o que reclamar da vida. Tem uma bela família,
um bom emprego e um Porsche na garagem da residência de alto padrão — e
joga golfe em clube “nobre”. Ele não esperava, devido a uma política de
redução de pessoal após a explosão da crise de 2008, ser subitamente
demitido. Phil Woodward (Chris Cooper) e Gene McClary (Tommy Lee Jones),
seus colegas de trabalho, passam pela mesma situação. A mudança faz o trio
de executivos terem de redefinir suas vidas de provedores de luxo, como
maridos e pais de família. Em síntese, é um filme sobre os relacionamentos
masculinos.

O segundo filme, Álbum de Família, é sobre relacionamentos
femininos. Para nós, homens, seja como “observadores-externos”, seja como
“participantes-ativos”, não há nada mais difícil de entender: os
relacionamentos neuróticos entre mãe e filha – e entre irmãs. Daí a
dificuldade masculina em representar tais relacionamentos em um bom
roteiro, focalizando a doença senil (e cancerígena) da matriarca da família,
tal como foi alcançado por Tracy Letts.
O filme foi baseado na sua peça vencedora do Pulitzer de Teatro em
2008, August: Osage County. Letts, nascido em 4 de julho de 1965, portanto,
com 48 anos, é um americano dramaturgo, roteirista e ator, que recebeu
também um Tony Award por sua interpretação de George na reapresentação
de Quem Tem Medo de Virginia Woolf? Ele recupera o estilo daqueles grandes
roteiros dramáticos do cinema norte-americano, baseados em peças teatrais,
por exemplo, Um Bonde Chamado Desejo, Farrapo Humano, A Malvada, Morte
do Caixeiro Viajante.
Ele escreveu os roteiros dos três filmes adaptados de suas próprias
peças: Bug e Killer Joe, ambos dirigidos por William Friedkin, além deste
August: Osage County, dirigido por John Wells. Ele também é conhecido por
sua interpretação de Andrew Lockhart na 3 ª temporada da série de TV
Homeland.
Desde logo, não se deixe enganar pelo crítico de cinema da Folha de S.
Paulo, Sérgio Alpendre. Ele o classificou como “ruim”. Baseado em que?! Veja
seu comentário preconceituoso abaixo, em que ele lança impropérios contra
grandes interpretações justamente porque são “grandes interpretações”!
“Letts carrega nas tintas ao explorar a lavagem de roupa suja entre
parentes, na linha do dinamarquês Festa de Família (1998), longa de Thomas
Vinterberg que inaugurou o movimento Dogma. Meryl Streep é a matriarca
que recebe familiares para o funeral do marido que acaba de se suicidar.
Mesmo sob o risco de ficar sozinha, ela não poupa julgamentos a todos os
familiares, provocando forte tensão na casa. Alguns podres são revelados,
como é praxe nesse tipo de filme alcoviteiro, e os atores terão sua
oportunidade de brilhar, no estágio duvidoso da superinterpretação. Algo que,
dada a sutileza paquidérmica da direção, faria Marlon Brando (outro que por
vezes exagerava) corar de vergonha no além. Meryl Streep, espécie de
concorrente automática a Oscar de atriz, e Julia Roberts, que adoraria ocupar
tal posição, duelam o tempo todo para ver quem faz a interpretação mais
talhada para o clipe do Oscar. Não precisaria dizer que é o espectador que
perde com a disputa, certo? Já é um clichê da crítica.”

Melhor dizendo, não é “um clichê da crítica”, mas é sim uma idiotice
arrogante. Prejudica não só a sua imagem, mas também a do filme, sem
consciência disso. Afasta potenciais espectadores capazes de curti-lo,
identificando-se ou afastando-se das protagonistas, em processo de
autoconhecimento pela análise das razões psicológicas dessa catarse
emocional.
Em duas semanas de “férias coletivas” (Natal e Ano-Novo), as famílias
se reencontram. Imagine o reencontro de 3 irmãs, por exemplo, em Minas
Gerais, na casa da matriarca da família, uma agressiva doente senil. E se ela
jamais curou seu trauma de infância? Mãe perversa tem filha necessariamente
perversa? Os ambientes de criação e socialização redefinem as pessoas ou o
DNA é decisivo em-última-instância?
Uma vem de São Paulo com o marido em crise-de-meia-idade, tipo
professor apaixonado por uma jovem aluna, querendo separar-se da dita cuja.
Esta não deixa de expressar, seja em palavras, seja na própria expressão
facial, a dura amargura de mulher balzaquiana. O estilo paulistano de ser é
uma caricatura. Ele se define por duas características marcantes. Uma,
transformar o problema local de imobilidade urbana em problema nacional.
Outra, transformar “o melhor de São Paulo, logo, o melhor do Brasil, em
consequência, o melhor da América Latina” em “infelizmente, estamos abaixo
do Rio Grande…”
Outra vem do Rio de Janeiro em uma Ferrari (o que é?) com o
namorado (“noivo”) metrossexual experiente em separações e protótipo do
“complexo de Peter Pan”. Cheio de ginga, transforma sua cultura oral em
frases iiispierrrtas para analisar o mundo superficialmente em cima de
factoides. De costa para o Brasil, ele(a) se acha de frente para a Europa, pois
não enxerga a margem-de-lá do rio chamado Atlântico: a África.
A de Minas, coitada, provinciana, apaixonada pelo “primo-meio-irmão”,
sonha em fugir com ele, emigrar e casar-se em Nova Iorque. Caçula, é um
poço de ressentimento mudo por ter ficado em casa, cuidando da mãe doente
senil. Ela a agride o tempo todo, direta ou indiretamente, referindo-se
inclusive à preferência do pai pela irmã mais velha. Todas as filhas o
decepcionaram…
Com essa estereotipagem, coloque também os agregados em cena: os
cunhados, um intelectual, outro trabalhador-manual, a tia também dedicada
com afinco à baixar a autoestima do filho abobalhado, e a sobrinha
adolescente de 14 anos dedicada com afinco à arte de ficar emburrada,
feicebucar e fumar maconha. Para decorar o ambiente, a criada, uma

discriminada índia (nativa), ótima cozinheira e muda observadora-crítica do
declínio da civilização. Ela intervém em momentos decisivos.
“Família é só um conjunto de pessoas relacionadas pela genética”?
“Família dá saudade apenas no porta-retrato”? “Parente é serpente”? “Amigo
a gente escolhe, vizinho e parente, não”. “Família é um agrupamento de
pessoas a compartilhar a chave de uma casa?”
Família é a costa-quente que dá suporte econômico (e herança) à
distância, mas esquece-se do conforto emocional? É um mal necessário? Isso
dá “direito a falar-a-verdade”, a qual ninguém gosta de escutar, nos raros
momentos quando se reencontra? Alguém sabe “a verdade” sobre o outro? Um
teve um câncer, outra se separou do marido, a terceira vive perdida,
seduzindo “namorados”. Alguém sabia disso?!
Alguém chega de fora, observa ligeiramente os outros, e já pode se
arrogar de diagnosticar o que se passa com cada qual, destacando apenas “o
fato notório”, naturalmente negativo, do outro?! Isso é “a verdade”?! Quem
sabe de seus verdadeiros sentimentos? De suas experiências sensoriais: o que
viu, o que ouviu, o que leu, o que aprendeu, por onde esteve, durante o
longo período de afastamento?
Para alguns, viajar é o que importa. Para outros, estudar é o que se
almeja. Para terceiros, DR (Discutir-a-Relação) com quem só quer DR (DarRisada) é o que interessa. E assim por diante. Não é necessário explicar para
ninguém as complexas relações familiares. Todo mundo as vivencia, seja por
aproximação, seja por afastamento. Mas, no Cinema, podemos refletir a
respeito de nós e nossas famílias.

Bastardos
Quem recomendar assistir esse filme arrisca-se a ser, depois,
responsabilizado por “perdas e danos”. O espectador sairá do cinema,
provavelmente, se perguntando: “quem foi o bastardo que me recomendou
perder (ou passar) tempo com sofrimento?!”
Será isso mesmo? Depois, com mais vagar, talvez o espectador reflita
melhor sobre sua catarse, imediata e aparentemente negativa, como algo
positivo! Viu que, “olhando de perto, todos são loucos”, não salva ninguém!
Relativiza a sua família: até que, relativamente, não é tão ruinzinha, não é?
É interessante verificar os significados de catarse. Na Religião, Medicina
e Filosofia da Antiguidade grega, é libertação, expulsão ou purgação daquilo

estranho à essência ou à natureza de um ser e, por esta razão, o corromper.
Elucidativo, né?
A uma hora e quarenta minutos de filme é um período de purificação
pela qual a alma desencarnada deve passar até, apagadas as marcas dos
crimes cometidos em sua última existência material, poder ter acesso a uma
realidade superior ou reencarnar em um novo corpo. Credo! Mas, é verdade,
nesse filme expurga-se todos os pecados…
Catarse é a libertação da alma em relação ao corpo por meio da
renúncia aos prazeres, desejos e paixões, iniciada ainda em vida, mas só
completada com a morte. Isto é verdade, há uma total renúncia aos prazeres,
desejos e paixões, após assistir “Bastardos”.
No caso, a catarse corresponde à descarga de desordens emocionais ou
afetos desmedidos a partir da experiência estética oferecida pelo teatro,
música e poesia – e cinema. Há, então, a purificação do espírito do
espectador através da purgação de suas paixões, especialmente dos
sentimentos de terror ou de piedade vivenciados na contemplação do
espetáculo trágico.
À primeira vista, o espectador vê todas aquelas taras com certo
distanciamento, mas a operação de analisar a razão, ou melhor, a emoção de
ter o detestado, pode trazer à consciência estados afetivos e lembranças
recalcadas no inconsciente, liberando o coitado de sintomas e neuroses
associadas a este bloqueio. Há, então, uma liberação de emoções ou tensões
reprimidas, comparável a uma ab-reação – descarga emocional pela qual um
indivíduo se liberta do afeto que acompanha a recordação de um
acontecimento traumático.
Portanto, vale assistir “Bastardos” em busca do efeito liberador
produzido pela encenação de certas ações, especialmente, aquelas com apelo
ao medo e à raiva. Isto é utilizado pelas terapias baseadas no método
catártico.
Primeira curiosidade: a tradução do título – Les Salauds, ou seja,
“Canalhas” no original francês – para Bastardos diz muito a respeito da “alma
brasileira”. Como disse Gregorio Duvivier (Folha de S. Paulo, 06/01/14), em
sua coluna intitulada “Xingamento”: “quando um homem odeia uma mulher –
e quando uma mulher odeia uma mulher também – a culpa é sempre da
devassidão sexual”. Xinga-a de “puta, piranha, vadia, vagabunda, quenga,
rameira, devassa, rapariga, biscate, piriguete”. Ser uma piranha. Isso é
defeito? O fato dela ter dado pra quem quis faz dela uma pessoa pior?

O filme mostra: nem toda mulher está oferecendo o corpo. As
profissionais do sexo não são pessoas piores. A mãe, em princípio, deveria dar
atenção à criação e/ou educação da filha, mas passa a se dedicar,
exclusivamente, aos afazeres de uma executiva, ela é melhor? E o pai ao
cometer um incesto, uma violação, então, só lhe resta suicidar? A filha
alcoolizada, drogada, ninfomaníaca, não herdou também a incurável
tendência suicida?
Continua a crônica do Duvivier. “Filho da puta, filho de rapariga, corno,
chifrudo. Até quando a gente quer bater no homem, é na mulher que a gente
bate. A maior ofensa que se pode fazer a um homem não é um ataque a ele,
mas à mãe – filho da puta – ou à esposa – corno. Nos dois casos, ele sai ileso:
calhou de ser filho ou de casar com uma mulher da vida. Hijo de puta, son of
a bitch, fils de pute, hurensohn. O xingamento mais universal do mundo é o
que diz: sua mãe vende o corpo. 1. Não vende. 2. E se vendesse? E a sua, que
vende esquemas de pirâmide? Isso não é pior?”
A criança, “filho natural” (sic) do relacionamento da amante (Chiara
Mastroianni) com o milionário, é amada tanto pelo pai, quanto pela mãe.
Ambos podem ser bons pais, não? Isto apesar a aparência do ricaço ser a do
“mal”.
O filme conta a estória de Marco (Vincent Lindon), o capitão de um
navio optante por se afastar da família, deixando a herança – uma fábrica de
calçados – para a irmã e o cunhado cuidarem. Ele buscava se isolar em alto
mar. Porém, é chamado de volta a Paris com urgência para ajudar sua irmã,
Sandra. Ela está em um momento de desespero: seu marido se suicidou, o
negócio da família faliu e a filha desapareceu. E a culpa é só dos “outros”!
Sandra não assume sua responsabilidade e acusa a todos: a polícia por
não ter protegido o marido, supostamente ameaçado pelo credor. Este era o
ricaço executivo Edouard Laporte, presença constante nas colunas sociais. Ele
é acusado de ser o responsável por todos os seus problemas econômicos. Mas
ela também acusa de omissão o médico da clínica que tratava da filha. Para
ajuda-la, Marco torna-se vizinho da concierge mantida por Laporte, em bairro
nobre de Paris, habitada por Raphaëlle (Chiara Mastroianni), amante do
empresário, que se acomoda com a rotina de mãe e amante sustentada com
conforto. Porém, durante a investigação do caso, ele descobre que sua irmã
também escondeu as piores mazelas de sua família, todas as espécies de
degradação moral.
A fotografia do filme é toda em chiaroscuro, palavra italiana para “luz
e sombra” ou, mais literalmente, “claro-escuro”. O chiaroscuro se define pela
semelhança de triângulos entre luz e brilho na representação de um objeto. A

técnica exige um conhecimento de perspectiva, do efeito físico da luz em
superfícies, e dos brilhos, das cores e de sua matização.
O chiaroscuro define os objetos representados sem usar linhas de
contorno, mas apenas pelo contraste entre as cores do objeto e do fundo.
Essa experiência cinematográfica constrói uma idealização, contrariando, de
certo modo, a linearidade característica de outros filmes. Os personagens do
filme Bastardos existem em um espaço primariamente definido pela luz, em
oposição a uma estrutura definida a partir da perspectiva na qual corpos e
objetos são apenas distribuídos individualmente.
A diretora do filme, Claire Denis, ficou conhecida por filmes como
Chocolat (filme de 1988) — não confundir com o filme de mesmo título de
2000 dirigido por Lasse Hallström –, Nénette et Boni, Beau travail e 35 doses
de rum. Ela é um dos nomes mais importantes do cinema francês
contemporâneo. Já esteve na competição do Festival de Veneza por duas
vezes, com O intruso e Minha terra, África. O Festival do Rio exibiu esse mais
recente filme, Bastardos. O longa esteve também na mostra Um Certo Olhar
do Festival de Cannes.

Que horas ela volta?
Sob o ponto de vista marxista, o ótimo filme brasileiro – “Que horas ela
volta?” – poderia ser sumariamente definido com um roteiro elaborado para
retratar “a luta de classes à la brasileira”. O que é isso?! É evidenciado pelo
tradicional populismo esnobe da burguesia herdeira paulistana. Ela trata seus
empregados nordestinos com aparente condescendência, isto é, uma atitude
deferente, atenciosa (sincera ou não) de um “superior” (em poder ou
dignidade social, econômica, institucional, política etc.) para com um
“inferior” ou pessoa assim considerada.
Mas como dizia aquela propaganda de transportadora imobiliária: “o
mundo gira, a Lusitana roda”. Na conjuntura política atual, o filme mostra a
razão mais profunda do ódio da burguesia ao lulismo. Nele pode ser vista a
origem do discurso de ódio antipetista.
Mostra a chegada de imigrantes nordestinos pelo aeroporto de
Guarulhos – “virou uma rodoviária” –, não mais para servir de mão-de-obra
explorada e submissa, mas sim para disputar (e ganhar) vaga no vestibular da
USP. O filho da patroa não estuda, suficientemente, para enfrentar essa nova
leva social e estranha a pretensão da filha da empregada querer estudar na
FAU. Acomodado, ele vai disputar vaga em Universidade paga de pior
qualidade…

O filme também trata da relação filho carente-pai(s) ausente(s). O
amor entre a criança e a babá é mais profundo do que o com a mãe-executiva
focada apenas em sua profissão. Por mais que tente, esta não consegue
disfarçar a baixa autoestima – e a reduzida estima por marido e filho!
“Ama-de-leite” é a mulher que amamenta criança alheia quando a mãe
natural está impossibilitada de fazê-lo. Geralmente, no passado, esse encargo
era dado às escravas que já tinham filhos.
O filme é interessante também por comparar essa dualidade no tempo
presente. A classe ociosa herdeira impõe essa prática também à sua “criada”.
Afinal, a imigrante nordestina foi “criada” como fosse da família…
O cinismo condescendente tenta acentuar sua (imaginária ou não)
superioridade. Trata de maneira paternalista outra pessoa, de modo
desdenhoso e arrogante. Ele é incorporado pela elite econômica brasileira.
Porém, quando a política afirmativa de cotas é imposta pelo “lulismo”, ela
não consegue se apresentar como “elite cultural”. A rede social e as
manifestações direitistas nas ruas demonstram, claramente, o nível da burrice
e agressividade com “os outros”, a maioria do povo brasileiro.
Em seguida, apresento dados e informações sobre o filme, colhidos da
resenha de Neusa Barbosa (Cineweb, via Reuters) publicada no site G1.
“Consagrada por filmes como “Durval discos” (2002) e “É proibido
fumar” (2009), a diretora e roteirista paulista Anna Muylaert atinge novo
patamar em “Que horas ela volta?”, em que mistura com habilidade o drama
familiar e a reflexão social, em um filme que fala com propriedade e
sentimento sobre o Brasil de hoje.
Seus temas não dialogam só com o Brasil, aliás, como atestam os
prêmios internacionais que a produção vem colecionando desde o início do
ano, caso do Festival de Berlim, onde colheu o prêmio de melhor filme na
mostra Panorama, e no Festival de Sundance, onde as atrizes Regina Casé e
Camila Márdila dividiram o troféu de melhor interpretação feminina em filme
estrangeiro.
Um dos grandes méritos deste roteiro, também assinado por Anna, é a
capacidade de articular vários planos de uma mesma situação e multiplicar os
olhares sobre ela. Assim, elege como sua protagonista a doméstica Val (Regina
Casé), uma pernambucana que há vários anos trabalha como babá e
empregada na casa de uma família de classe média alta em São Paulo. Então,
assume o ponto de vista de alguém que ocupa o andar de baixo, literal e
metaforicamente, na trama.

Tendo criado desde pequeno o filho da família, Fabinho (Michel
Joelsas), Val é uma espécie de mãe substituta dele para a executiva Bárbara
(Karine Teles), sua patroa. E a própria Val deixou para trás a própria filha,
Jessica (Camila Márdila), que foi criada em Pernambuco por outra mulher, a
quem ela envia regularmente dinheiro.
A sobreposição destes papéis femininos trocados é apenas uma das
muitas sutilezas – e contradições – da realidade brasileira que a história
desdobra dramaticamente para abordar seus conflitos e mudanças.
Assim, Val será confrontada com as mágoas de sua situação quando a
filha decide vir para São Paulo, hospedando-se com ela, porque planeja
prestar vestibular.
O fato de que a filha da empregada venha disputar o mesmo vestibular
que o filho dos patrões – Arquitetura na FAU-USP – evidencia um quadro de
transformação social e também de confronto.
É visível o desconforto de Bárbara com este detalhe, bem como com a
atitude de sua nova hóspede na casa. Jessica, afinal, está longe de se
conformar, como sua mãe, com os limites apertados de seu quartinho de
empregada e com a proibição do acesso à piscina e até a certos alimentos,
como até um prosaico sorvete.
A mãe se desespera com as ousadias da filha, o que também evidencia
o fato de que as duas mal se conhecem, porque pouco conviveram. E a
história flui bem melhor pelo fato de que a diretora-roteirista recusa sempre
colocar ênfase excessiva tanto nos aspectos sócio-políticos como
melodramáticos da história.
O grande acerto do filme é equilibrar muito bem como o público e o
privado se entrelaçam irrecorrivelmente e não negar o espaço para o humor,
área em que a espontaneidade de Regina Casé nunca nega fogo.
Atriz experiente, Regina compõe uma Val de carne e osso, encharcada
de uma verdade humana autêntica, tanto na cumplicidade com o filho postiço
que criou, Fabinho, como na humildade duramente aprendida em relação a
“saber o seu lugar” – esse aprendizado do servilismo que traz uma herança da
escravidão colonial – e também numa intuição certeira para atravessar
barreiras.
Não há como não torcer por essa mulher.
De várias maneiras, o filme dialoga com o recente “Casa Grande“, de
Fellipe Barbosa, com a diferença, aqui, de que a protagonista é a empregada

doméstica, o que aprofunda a discussão sobre as fronteiras da discriminação e
da invisibilidade social. Mas, no fundo, os dois filmes falam das mesmas
coisas, das relações de classe do Brasil contemporâneo, das desigualdades
desafiadas, das expectativas que buscam transformações, tudo isso sem
Sociologia, mas com ótima dramaturgia.”
Fernando Nogueira da Costa: assisti o filme também brasileiro “O
Último Drive-In“. Passa-se em Brasília, apresentando a relação da pequenaburguesia decadente com seus subordinados – o dono do drive-in que
comanda, diretamente, o trabalho de dois empregados. O “pequeno-burguês”
busca apoio do velho amigo “burguês”, mas tem de corromper para conseguir
seu objetivo de agradar a ex-mulher antes de sua morte. Focaliza também a
relação familiar filho carente-pai ausente. Neste filme, o filho é um operário.
O filme tem bela fotografia, mas à trama e ao roteiro faltam o ritmo de
envolvimento e a catarse propiciados por “Que Horas Ela Volta?”.

Ele está de volta
Dica do algoritmo do Netflix: assisti uma inteligente comédia alemã de
costumes para adultos. Não é infanto-juvenil debiloide como costuma ser
comédia norte-americana. Trata-se de “Ele está de volta”. Estreou nos
cinemas da Alemanha em 2015 e globalizou via Netflix, satirizando a volta de
Adolf Hitler à Berlim contemporânea.
Sinopse do filme: Berlim, 2011. Adolf Hitler acorda em um terreno
baldio. Vivo. As coisas mudaram: não há mais Eva Braun, nem partido nazista,
nem guerra. Hitler mal pode identificar sua pátria, infestada de imigrantes e
governada por uma mulher. As pessoas o reconhecem como um imitador
talentoso. Ele se recusa a sair do personagem. Até o impensável acontecer: o
discurso de Hitler torna-se um viral, um campeão de audiência no YouTube,
ele ganha o próprio programa de televisão e todos querem ouvi-lo. Tudo isso
enquanto tenta convencer as pessoas de: sim, ele é realmente quem diz ser,
e, sim, ele quer mesmo dizer o que está dizendo. “Ele está de volta” é uma
sátira mordaz sobre a sociedade contemporânea governada pela mídia. Uma
história bizarramente inteligente, engraçada e assustadora contada pela
perspectiva de um personagem repulsivo, carismático e até mesmo ridículo,
mas indiscutivelmente marcante para confrontar as ideias do extremismo
fascista em ascensão, seja lá, seja cá.
No filme, baseado em livro de mesmo título, Hitler teria se mantido
conservado em seu bunker na Alemanha nazista até despertar na Alemanha
democrática e governada por uma mulher tipo Ângela Merkel. Também uma
mulher dirige a rede de TV sem escrúpulos de o promover, em busca de

audiência, tal como no filme clássico “Rede de Intrigas”. Aliás, o filme faz
citações hilariantes de outros filmes, até da conhecida cena de explosão
emocional de Hitler no filme “A Queda”.
A comédia política ironiza o nazifascismo latente no animal humano
predador de concorrentes exatamente como merece: com um tom de escárnio
providencial contra o xenofobismo, o racismo e a violência dos seres humanos
desmemoriados ou desmiolados. A figura de Hitler renasce no Século XXI com
uma legião de seguidores na rede social e nos programas de auditórios nos
canais de TV. Até quando se revela ele ter matado um cãozinho… Aí o bicho
pega! O ódio aos homens “diferentes” (judeus, muçulmanos, gays,
esquerdistas, etc.) é tolerado, mas não ao puppy…
Nathali Macedo — colunista, autora do livro “As mulheres que possuo“,
feminista, poetisa, aspirante a advogada e editora do portal Ingênua, e
cantora de blues nas horas vagas — aproveita a resenha do filme no Diário do
Centro do Mundo para o inserir no contexto nacional. Reproduzo seu
comentário abaixo. Depois, postei uma notícia sobre recorde de ataques de
extrema direita na Alemanha no ano passado.
“Ele está de volta” valeria a pena só pela fotografia maravilhosa
pelas piadas sempre colocadas no timing perfeito, mas, para todo brasileiro,
uma obra obrigatória porque, sabemos: nós temos o nosso filhote de Hitler
ele se chama Jair Bolsonaro. Ele está de volta, sim, e está no Brasil, para
nossa vergonha.
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Exatamente como o protagonista do longa alemão, o nosso Hitler
parece ter simplesmente aterrissado no século XXI; tem o mesmo ar perdido e
a mesma pompa de líder de qualquer coisa.
E nós, o povo, o recebemos — ou, se não o recebemos, devemos fazê-lo
com a máxima urgência — exatamente como os personagens do filme recebem
o Hitler matusquela: como a icônica representação do ridículo.
Bolsonaro espera cumprimentos respeitosos por parte de seus
‘seguidores’ — alguns o cumprimentam, de fato, e eu sinto uma vergonha
profunda de dividir o oxigênio com essas pessoas — mas quem tem uma noção,
ainda que mínima, da realidade, compreende: ele não passa de um velho
ultrapassado que ainda não entendeu que suas ideias não se adequam à
contemporaneidade.
E que, assim como os personagens do filme, aqueles que o
cumprimentam e o seguem estão simplesmente se deixando levar pelo calor
do oba-oba, pela originalidade que pensam haver no absurdo, mas, de fato,
não fazem a menor ideia do que estão fazendo.

Por que nós, que estamos com os pés bem fixos na realidade e no
futuro, devemos responder aos absurdos proferidos por um homem tão
pateticamente inadequado? Pois Bolsonaro não merece o nosso latim — apenas
o escárnio e a gargalhada.”
FNC: no início, muitos riam de Hitler, achando-o inofensivo. Humor é
uma arma. Porém, é insuficiente contra a necessidade de um líder autoritário
por parte de muitos desorientados e/ou alienados estúpidos. Leia a notícia
abaixo para avaliar.
A Alemanha registrou um aumento recorde dos crimes cometidos por
extremistas de direita no ano de 2015, com ataques aos centros de refugiados
crescendo mais de cinco vezes. A informação foi dada ontem pelo ministro do
Interior, Thomas de Maizière.
Ao apresentar o relatório anual sobre a criminalidade, Maizière disse
que os crimes de motivação política cometidos pela extrema direita
cresceram 35% em 2015 para quase 23 mil, o maior nível desde que o governo
começou a compilar essas estatísticas, em 2001.
“O grande aumento dos crimes com motivação política aponta para um
fenômeno perigoso para a sociedade”, disse Maizière. “Estamos
testemunhando uma crescente e cada vez mais pronunciada disposição para o
uso da violência, tanto por extremistas de direita como de esquerda.”
No geral, o número de crimes de motivação política cresceu 19% para
quase 39 mil. Dentro dessa categoria, crimes violentos, como assaltos e
tentativas de assassinato, subiram 31%, liderados por um aumento de 44% nos
ataques por extremistas de direita. Os crimes violentos cometidos por
extremistas de esquerda cresceram 35%.
Os ataques a campos de refugiados cresceram para 1.031, em
comparação a 199 casos em 2014, e 923 deles foram atribuídos à extrema
direita. Maizière disse que esses números deverão crescer este ano, sendo
que no primeiro trimestre foram cometidos 347 desses ataques.
A Alemanha recebeu mais de um milhão de refugiados em 2015, muitos
deles muçulmanos oriundos da Síria e outras zonas de guerra. As chegadas
diminuíram nos últimos meses, mas deverão voltar a aumentar com a melhora
das condições climáticas para os barcos que cruzam o Mediterrâneo. No lado
positivo, os crimes antissemitas caíram 14% em 2015, segundo os dados do
governo alemão.

Jogo do Dinheiro
Como passatempo fui assistir o filme “Jogo do Dinheiro” [Money
Monster; 2016], estrelado por George Clooney e Julia Roberts e com direção
de Jodie Foster. George Clooney interpreta um midiático conselheiro de
Finanças Pessoais, Lee Gates, o “mago das finanças” do programa Money
Monster. Ele dá aconselhamentos levianos em busca de um pouco mais de
audiência. Patty Fenn, a diretora de TV interpretada por Julia Roberts é a sua
consciência, colocando-se entre o apresentador e Kyle Budwell (Jack
O’Connell), o desesperado investidor “homem-comum”.
Em certo dia, este investidor desconhecido invade o cenário com uma
arma em mãos e dois coletes recheados de bombas. O verdadeiro alvo é Walt
Camby (Dominic West). Este magnata tinha acabado de perder US$ 800
milhões em função de uma suposta falha nos algoritmos de sua estratégia de
investimentos.
Ninguém sabe bem de o que é um algoritmo, mas os investidores
amadores não se acautelam, ainda mais sob o impulso de alguma “celebridade
descerebrada”, dando “os argumentos de autoridade” para quem necessita
apenas de alguma justificativa para justificar mentalmente as decisões já
tomadas, inspiradas apenas na pura ganância. Alguns ganharam alguma coisa –
ou conhecem alguém com “a sorte de iniciante”: entrar na alta em aposta de
renda variável – e seguem a tendência. O comportamento de manada dá a
valorização (choque de demanda) para algum dado ativo. Com oferta
delimitada, sua cotação sobe e transforma-se em profecia auto realizada. É
simples assim.
Na hora da perda, os pobres investidores reclamam. Por que não na
hora do ganho? Por causa da perda de capital – e de autoestima – ser
psicologicamente maior.
Bem, a moral da história, para investidores das castas brasileiras, é:
“somos felizes e sabemos”! Nenhum investimento é mais seguro se comparado
à capitalização de nossas sobras de renda do trabalho investindo em títulos de
renda pós fixada com o maior juro real do mundo! Aqui vigora o capitalismo
sem risco!
Charles Wheelan, autor de “Economia nua e crua”, comenta essa mania
(e pânico) dos norte-americanos ao investirem em bolsa de valores: alguns
poucos enriquecem rápido, muitos perdem subitamente.
“Ele estuda os gráficos passados dos movimentos do mercado em busca
de formas que sinalizassem aonde o mercado iria a seguir. (…) Meu esperto
vizinho, que é médico e membro do corpo docente de uma universidade,

estava se aventurando longe dos salões da ciência com sua estratégia de
investimentos, e essa é a lição mais ampla. Quando se trata de Finanças
Pessoais (…), pessoas inteligentes jogam o bom senso para o alto depressa!”.
As regras para investimentos bem-sucedidos são surpreendentemente
simples de acordo com a doutrina religiosa imposta por O Mercado: apenas
exigem disciplina e autossacrifício. O retorno é uma acumulação de riqueza
lenta e constante (embora ocorram também uma porção de retrocessos ao
longo do caminho), e não uma fortuna súbita e rápida. Assim, defrontados
com a perspectiva de abrir mão do consumo no presente para obter sucesso
no futuro, os investidores abraçam com avidez os métodos mais rápidos e mais
fáceis – e ficam chocados quando não dão certo!
Este capítulo do livro “Economia nua e crua” não é uma cartilha sobre
Finanças Pessoais. “Há alguns livros excelentes sobre estratégias de
investimentos. Burton Malkiel lançou um dos melhores: A Random Walk Down
Wall Street. Não, este capítulo fala sobre o que uma compreensão básica dos
mercados – as ideias abordadas nos dois primeiros capítulos – pode nos dizer
sobre investimentos pessoais. Qualquer estratégia de investimento deve
obedecer às leis básicas da economia, assim como qualquer dieta é restringida
pelas realidades de Química, Biologia e Física”.
Tomando emprestado o título do romance bestseller de Wally Lamb, ‘Eu
conheço a verdade’. No Brasil, isto é o equivalente do imbecil cartaz: “Eu já
sabia!” Só quem ignora o futuro ser incerto, por ser resultante de múltiplas
decisões descentralizadas, descoordenadas e desinformadas, pode dizer “com
certeza”.
À primeira vista, os mercados financeiros são extraordinariamente
complexos. Ações e letras de câmbio já são complicadas o bastante, mas há
opções, há o futuro, opções sobre o futuro, swaps de taxas de juros, letras do
governo e os infames Credit Default Swaps (CDS). Na Bolsa Mercantil de
Chicago, é possível comprar ou vender contratos futuros baseados na
temperatura média em Los Angeles. Na Câmara de Comércio de Chicago,
pode-se comprar e vender o direito de emitir SO2. Sim, é possível ganhar (ou
perder) dinheiro comercializando smog – fumaça poluente.
A Polícia Federal brasileira usa a expressão “vender fumaça” para
aqueles estelionatários típicos: vendem o que sabem não poderem entregar…
Tipo governo quando há de se temer.
Os detalhes desses contratos futuros podem deixar qualquer um
maluco, porém, no fundo, a maior parte do a ocorrer é algo bastante direto.
Instrumentos financeiros, como qualquer outro bem ou serviço na economia
de mercado, precisam criar algum valor. Se a economia não está agregando

valor, o que se passa é apenas troca de propriedades privadas, ou seja,
concentração de riqueza. Tanto comprador quanto vendedor precisam se
perceber em situação melhor ao entrar no negócio.
Ao mesmo tempo, os empreendedores buscam introduzir produtos
financeiros mais baratos, rápidos, fáceis ou de algum modo entendidos serem
melhores em relação aos já existentes. Fundos mútuos foram uma inovação
financeira. O mesmo ocorreu com os fundos indexados: buscam simular a
carteira a algum índice, por exemplo, aqui no Brasil acompanhar o Ibovespa.
No auge da crise financeira de 2008, ficou claro: mesmo os executivos
de Wall Street não entendiam plenamente alguns dos produtos oferecidos por
suas empresas. Seus operadores simplesmente compravam e vendiam para
receberem prêmios. Ainda assim, todos os instrumentos financeiros – não
importa quão complexa seja sua apresentação – baseiam-se em quatro
necessidades simples:
1. aumentar capital;
2. proteger capital;
3. cercar os riscos;
4. especular a respeito de preço superior no futuro.
É isso aí. Toda a frenética atividade em Wall Street ou LaSalle Street
(sede do mercado de futuros em Chicago) se encaixa em um ou mais desses
módulos. O mundo das altas finanças é muitas vezes descrito como uma
versão dos cassinos de Las Vegas – risco, glamour, personalidades interessantes
e montes de dinheiro mudando de mão.
Contudo, a analogia é terrivelmente inapropriada. Em Las Vegas
acontece um jogo de soma zero entre apostadores. E as chances pesam
significativamente a favor da casa. Se você jogar durante um bom tempo, é
certeza matemática de sair quebrado. Las Vegas provê só entretenimento
para trouxas perderem e espertos ganharem. Mercado de capitais é jogo de
perde-e-ganha, isto é, você perde para outro ganhar!

Aquarius
E quem me ofende, humilhando, pisando,
Pensando que eu vou aturar…
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar

E quem me vê apanhando da vida,
Duvida que eu vá revidar…
Tô me guardando pra quando o carnaval chegar
A “geração 68” é composta pelos nascidos no baby-boom do pós-guerra.
No Estados Unidos, foi a primeira geração a conquistar o direito à
massificação do Ensino Superior. A casta dos guerreiros – os oficiais da II
Guerra Mundial – foi recompensada com o ensino público gratuito. Mas a
aliança das castas dos sábios-tecnocratas e dos trabalhadores contra essa
casta dos guerreiros se fez valer: depois do warfare-state veio o wellfarestate.
O Estado de Bem-Estar da Europa, lá conquistado pela aliança de
lideranças sindicalistas com lideranças políticas socialdemocratas, passou a
ser um modelo (“sonho”) almejado pela juventude das Américas. Parte era
crítica ao “reformismo” e desejava “pular etapa”, saltando diretamente para
a revolução socialista: Cuba é aqui! Outra parte percebeu a defesa da
democracia ser o maior valor face ao totalitarismo ou autoritarismo.
A “geração hippie” foi um protesto pacifista contra a sociedade
materialista-consumista e a nova convocação para “a morte pela pátria” na
Guerra contra o Vietnam do Norte, nos anos 60, pela casta dos guerreiros,
desta vez aliada com a casta dos sábios-tecnocratas. Esta golpeou, como é
praxe, a aliança anterior.
Dessa ruptura, no entanto, nasceu a dissidência de uma casta de
trabalhadores criativos na indústria de informática: a geração Apple. Era
almejava não o fim da sociedade do consumo, mas sim o respeito ao direito
dos consumidores a comprar produtos úteis. Criou a rede social de interrelacionamentos mundiais. Na casta dos comerciantes também há dissidentes.
Com tolerância e liberalismo cultural, podem se aliar às castas dos
trabalhadores com ceticismo face ao livre-mercado e sábios-pregadores não
conservadores em busca de autonomia e autoexpressão.
Minha leitura do imperdível filme de Kleber Mendonça – Aquarius –,
aliás seu segundo longa-metragem e na mesma trilha do brilhante primeiro
(“O Som ao Redor”), é ele não só mostrar um retrato social do Brasil
contemporâneo, mas também ser uma amostra da superação do conflito de
gerações pelo verdadeiro conflito de interesses reais entre as castas
brasileiras.
Os jovens reaças da casta dos comerciantes são, aparentemente,
educados, porém sem caráter. Aprenderam com o poder dinástico uma má

lição: o dinheiro compraria tudo – até o caráter. E quando não o conseguem
comprar, reagem violentamente, aliás, na tradição dos velhos coronéis do
engenho e dos porões da tortura. A Casa-Grande está carcomida pelos cupins.
Aquarius, no caso, é o nome do pequeno prédio da única moradora
resistente às investidas de membros da casta dos comerciantesincorporadores para encher de espigões a Praia da Boa Viagem em Recife. Os
construtores destruidores do ambiente de outrora, sejam velhos, sejam jovens
doutrinados em business nos States, acham ter o dinheiro para comprar tudo.
E pior, muitos representantes da classe média concordam com eles e se
revoltam contra a resistência à venda de sua história pessoal por dois milhões
de reais…
Clara, a personagem-protagonista, é extraordinariamente representada
pela ex-Dama da Lotação e ex-Dona Flor e seus dois maridos, Sonia Braga,
com suas rugas, suas cicatrizes de uma vida bem vivida e seu único seio. Sônia
Braga nasceu em 8 de junho de 1950, um ano e pouco antes de mim. É
perfeita para nos representar, isto é, a todos da nossa geração, cuja maioria
não é composta de reacionários. Ela falando parece ter a mesma fala da nossa
Presidenta eleita e golpeada, Dilma Rousseff (Belo Horizonte, 14 de dezembro
de 1947): é a mesma sintaxe e com as mesmas pausas! Revela o mesmo
caráter e honestidade!
Tenho muito orgulho dos meus companheiros de geração, em especial
de quem foi militante de esquerda em suas juventudes e não vendeu seus
sonhos nem seu caráter honesto. Os indignados com o momento presente
(pós-golpe e com a volta ao poder da casta dos militares) sequer discutem se
a venda da honra é uma questão de preço. Embora sofram pressões até de
alguns filhos para aceitar a ilusão de se tornar milionário. Mas deram
liberdade a cada qual para escolher seu destino. O filho homossexual é
acolhido com mais respeito do que a alienação mercantilizada de outros.
No filme aparece a transição (e a transmissão de conhecimento e
sensibilidade) entre gerações de gente culta. Mostra o exemplo da tia da
Clara, mulher desbravadora com carreira profissional para resistir e lutar por
direitos, inclusive à liberdade de dispor de seu corpo como lhe aprouver, para
seu gozo sexual. A própria Clara o segue ao se tornar uma bem-sucedida
jornalista. Ela sacrifica dois anos longe de seus filhos para conquistar o direito
a (e a consciência para) à resistência contra a invasão dos bárbaros
incorporadores imobiliários.
No filme aparecem também os “coxinhas” e os “mortadelas”. A
sociedade brasileira se dividiu sim entre os incultos e os cultos, embora a
aparência seja de vitória da burrica sobre a inteligência. Infelizmente, esta

inteligência passou a ser vista como esperteza pessoal, “passar os outros prá
trás” e ascender socialmente à custa de algum milhãozinho.
Lendo os colunistas direitistas, escutando os neofascistas da mídia,
vendo as truculências dos membros da casta de guerreiros saudosos da
ditadura militar, parece estarmos vivendo o retrocesso ao Império da Burrice.
Uma hipótese é a rede social aceitar qualquer impropério sem autocensura.
Outra é a direita ter saído do armário para as ruas, em junho de 2013, não
sofrendo restrição pelos demais manifestantes, e daí para as colunas do PIG
(Partido da Imprensa Golpista). Assim, os direitistas deixaram de temer
[proposital] a demonstração de ignorância estúpida contra “as minorias”. Esta
constitui uma maioria ainda sem consciência de seu poder de ação coletiva,
mas irá a conquistando em trajetória com vitórias e derrotas. Há estações de
plantio e de colheita.
A esperança continuará a vencer o medo. Estamos vivendo a passagem
do bastão de uma velha militância de nossa geração baby-boom, 68 e hippie,
para uma nova geração rede-social em defesa das interações entre direitos
civis, políticos, sociais e econômicos, inclusive o direito à própria moradia,
das quais emergirá uma sociedade com democracia socioeconômica e política
consolidada. Será uma longa batalha política e cultural, mas quero crer, no
final, o carnaval chegará novamente. Vivemos de novo a Era do Aquarius, a da
resistência e a da esperança.
Para entender a geração censurada, nos anos 1964-1984, tem de se
perceber como ela se expressava através de letras de músicas brasileiras e o
som do rock internacional. Sua trilha-sonora é fundamental. Simbólica
daquela geração foi a ópera-rock Hair. Quem viveu os anos 70 também não se
esquece da gravação de Aquarius/Let’s The Sunshine In pelo grupo The Fifth
Dimension. Cantavam:
Harmonia e compreensão
Simpatia e confiança em abundância
Não mais falsidade ou escárnio
Visões de sonhos vivos e dourados
Revelação do cristal místico
E a verdadeira libertação da mente
Aquarius!
Aquarius!

Quando mudava o ritmo e a letra para Let’s The Sunshine In, sentia-se
um frio na espinha, tremor na pele e quase lágrimas nos olhos…
Oh, deixe-o brilhar, c’mon
Agora todo mundo só canta junto
Deixe o sol entrar
Abra seu coração e deixe-o nele brilhar
Quando você estiver sozinho, deixe-o brilhar
Tem que abrir seu coração e deixá-lo nele brilhar
E quando você sente como se tivesse sido maltratado
E seus amigos se afastam
Basta abrir o seu coração e deixá-lo nele brilhar

Eu não sou Madame Bovary
Eu curto muito todos os filmes realistas sobre a China contemporânea
do diretor chinês Jia Zhangke. Ele é geralmente considerado como a figura de
proa da “sexta geração” do cinema chinês. Esse grupo inclui também os
realizadores Wang Xiaoshuai e Zhang Yuan.
Os primeiros filmes de Zhang Ke, uma triologia inspirada na sua
província natal Shanxi, foram feitos fora dos apoios estatais chineses, e são,
por isso, considerados filmes independentes. A partir de 2004, o prestígio de
Zhang Ke aumentou, tendo lhe sido permitido filmar o seu quarto filme, em
inglês The World, com apoio do Estado.
Os filmes de Jia Zhang Ke têm recebido louvor crítico e obtido
reconhecimento internacional, o mais notável dos quais o prémio máximo no
Festival de Veneza para o filme Still Life, de 2006. Tem sido descrito por
alguns críticos e cineastas como possivelmente “o cineasta em atividade mais
importante do mundo”. Em 2015, foi lançado Jia Zhang Ke: Um Homem de
Fenyang, documentário sobre a vida e a obra cinematográfica do chinês
através do olhar do cineasta brasileiro Walter Salles.
Eu não conhecia o trabalho de Feng Xiaogang, nascido em 1958 em
Pequim (China) — foi uma descoberta para mim eu assistir seu filme “Eu não
sou Madame Bovary”, lançado em 2016. Ele é diretor de cinema, roteirista e
ator chinês. É bem conhecido na China por ser um cineasta comercial

altamente bem-sucedido, cujos filmes de comédia vão consistentemente bem
nas bilheterias. Mas Feng foi além desse gênero, passando a fazer
recentemente também filmes de drama ou drama de época.
Filho de um professor da faculdade e enfermeiro de fábrica, ele juntouse à Organização Militar de Pequim da Região de Pequim como designer de
palco após o ensino médio. Ele começou seu trabalho de cinema como
designer de arte no Beijing Television Art Center em 1985. Mais tarde, ele
passou a escrever roteiros. Durante este período, ele trabalhou em estreita
colaboração com o diretor Zheng Xiaolong e escritor Wang Shuo.
No final da década de 1990, o Feng estabeleceu-se em um gênero
chamado “Hesui Pian”, ou “New Year’s Celebration Films” no cinema chinês.
Ele alcançou sua fama como o diretor do filme The Dream Factory (1997).
Tendo alcançado o sucesso diante da concorrência de Hollywood na China
continental, a avaliação da crítica de cinema foi: “o cinema de
entretenimento de Feng Xiaogang representa um novo modelo de cinema
nacional chinês que se posiciona em relação a Hollywood”.
Sinopse do extraordinário filme “Eu não sou Madame Bovary”:
De acordo com as leis chinesas, casais podem ter apenas uma
propriedade no nome de ambos. Desejando comprar uma segunda
propriedade, Li Xuelian faz um acordo com o marido para criarem um falso
divórcio.
Uma vez separados, ela descobre o marido estar com outra mulher. Pior
ainda, ele acusa a esposa de também se envolver com outros homens.
Enfurecida com as acusações, Li Xuelian vai à polícia para explicar o caso,
anular o falso divórcio e iniciar outro divórcio, desta vez por motivos
legítimos.
A camponesa do interior chinês considera ter sido enganada pelo
marido em um ‘falso’ divórcio combinado pelos dois. Ela, então, decide
batalhar para poder se defender, em um tribunal superior, saindo de sua
pequena cidade rumo à capital Pequim. Os anos passam, e ela continua a
processar o Estado chinês por não reconhecer suas demandas. Ela aborda
juízes, secretários e prefeito nas ruas, lança-se na frente de seus carros e até
mesmo procura cúmplices para ajudá-la a matar todos eles.
Com esse roteiro, Feng Xiaogang revela a reação individual de uma
mulher batalhadora contra o Estado totalitário de partido único (PCCh), mas,
ao mesmo tempo, a subordinação à intervenção estatal em assuntos privados
e/ou familiares. Ninguém é inocente. O ser humano possui uma imensa

capacidade de adequação não conformista ao ambiente. Reage em busca do
auto interesse com comportamento racional — e também emocional.
Trata-se de um extraordinário filme com base na Filosofia chinesa, isto
é, a sabedoria de viver e reagir às condições adversas.
Não vou falar sobre a estética original do filme para não tirar o
encantamento da descoberta.

Parte IV ARTE DA ECONOMIA

Economia da Imagem
Economia de Imagem não envolve apenas os fabricantes e os
distribuidores, inclusive TV (aberta e paga), das diversas formas de vídeos:
película, DVD, Blu-Ray, arquivos digitais, etc. A criação cinematográfica
sintetiza diversas manifestações artísticas, entre outras artes, a literária
(roteiros), a pictórica, a musical (trilhas), a teatral (atores) e a digital.
Incorpora também ciência e tecnologia, via pesquisas em arquitetura,
engenharia, física, etc., isso sem falar em pesquisa histórica e de vestuários.
A festa do Oscar é a comemoração do estado das artes na indústria norteamericana do Cinema, com poucas concessões a estrangeiros.
Neste ano, segundo Francisco Quinteiro Pires (Valor, 23/02/12), “a
nostalgia é a nova moda, a julgar pelos concorrentes ao prêmio de melhor
filme do Oscar 2012”. Dos nove indicados, seis “exaltam o passado”. A
Invenção de Hugo Cabret e O Artista, os favoritos na categoria, por exemplo,
prestam clara homenagem aos primórdios e à magia do cinema. Mas o
jornalista cria polêmica com a seguinte questão: seria essa tendência
escapista do cinema atual reflexo de alienação política? Está na pergunta
pressuposta uma afirmação da qual discordo: “tendência escapista”.
Segundo opinião de especialista norte-americana em Cinema, “o Oscar
2012 não reflete a situação corrente dos Estados Unidos, ainda convalescentes
de crise econômica iniciada em 2008”. A sugestão de “rever o passado”, a
meu ver, não necessariamente é “saudosismo”.
É interessante recuperar a atuação artística no cinema mudo de “O
Artista”. “Meia-Noite em Paris” trata do ambiente intelectual da Paris dos
anos 1920, mas constitui justamente crítica ao saudosismo de intelectuais e
ao presente de babacas. “Cavalo de Guerra” é, propositalmente, antiquado,
mas recupera “a moral da história”, relevante nas estórias do cinema norteamericano de outrora. Mesmo “Árvore da Vida”, segundo essa crítica,
conteria ar nostálgico por conta do enredo que vai da pré-história ao “juízo
final”. Eu não gostei. “Histórias Cruzadas” apresenta os conflitos raciais nos
Estados Unidos de 50 anos atrás.
Acho bobagem sugerir a mostra realista do passado ser reacionária. Ela
levará os expectadores a perceberem o mundo ter evoluído muito ao longo do
tempo através da luta coletiva. Houve, comparativamente à época nascente
do Cinema (final do século XIX), e em sua transição entre o Cinema Mudo e o
Cinema Falado (crise de 1929), tanto progresso social, quanto político. Hoje,
o avanço tecnológico digital permite rever as transformações do passado com
outra revolução estética. E isto é muito bom!

Veja, como exemplo, as imagens maravilhosas do filme em 3D, A
Invenção de Hugo Cabret, dirigido por Martin Scorsese, e as fantásticas cenas
de cinema mudo de O Artista. Cito do primeiro a analogia do susto da plateia
com o movimento do trem, na época de Georges Mélies, e com a “invasão” do
trem em 3D Digital. Quanto ao segundo, entre outras, achei inesquecível a
cena da atriz se abraçando através do smoking do ator.
Nos Estados Unidos, historicamente, o cinema floresceu em épocas de
crise. Mas discordo da seguinte opinião da crítica de cinema do jornal “Los
Angeles Times”: “os últimos anos têm sido difíceis no país e, tal como a
Academia, os espectadores veem o cinema como uma possibilidade de escape,
e não de reflexão sobre a atualidade”. Pelo contrário, a história do Passado é
pesquisada, justamente, para explicar a inovação do Presente.
O argumento da crítica é isso explicar o fato de filmes com temas
políticos, sociais e econômicos, como “Margin Call – O Dia Antes do Fim”, que
acompanha o comportamento de funcionários de banco de investimentos às
vésperas de uma crise financeira, e “Tudo pelo Poder”, sobre políticos
desonestos, estarem fora da categoria principal. “Existe uma rejeição aos
temas pessimistas, neste ano, a Academia parece disposta a contemplar os
filmes de temática mais esperançosa.”
Eu acho os dois citados como favoritos (Hugo Cabret e O Artista) têm,
de fato, maior originalidade e criatividade artística se comparados a esses
dois bons “filmes-cabeça”. Obviamente, estes agradam a público mais
restrito, entre o qual me incluo.
O mesmo ocorre com produções que têm recebido prêmios mundo afora
e elogios da crítica, como “Melancolia”. Aborda a depressão e o fim do
mundo. “Shame“ é sobre viciado em sexo. “Precisamos Falar sobre o Kevin”
mostra o massacre em escola. Eles foram completamente ignorados no Oscar
do ano, mas a premiação norte-americana nunca foi a única forma de
reconhecimento de mérito artístico.
Antes, os filmes norte-americanos tinham “atraso de três a cinco anos
para tratar da realidade do país”. Por obra da tecnologia digital, esse
intervalo foi superado. Programas de edição permitem que um filme seja
finalizado em até quatro meses e sem tantos custos. Agora, os cineastas
trabalham em casa e com rapidez. Há divisão internacional do trabalho de
computer design. Partes do filme são realizadas em diversos países.
O Oscar mostra, porém, o uso da tecnologia digital poder ter outro tipo
de influência. Ela também serve para arrecadar. Hoje, o espectador pode
escolher entre ver imagens inéditas em 3D em sala IMAX ou assistir a filme em
casa, o que é mais barato. Existe mudança no modo como se veem e

distribuem as obras cinematográficas. Os estúdios estão mais atentos à
sedução tecnológica que pode tirar as pessoas do conforto do lar.
Filmes via internet são apontados como o futuro da Economia da
Imagem. O serviço, oferecido por Netflix e Amazon, por exemplo, é fenômeno
perturbador dos grandes estúdios de Hollywood. Ele representa obstáculo ao
lucro outrora obtido pelos estúdios com a venda de DVDs.
Por US$ 3,99, o espectador compra na Amazon e vê pelo computador
filmes como “Meia-Noite em Paris”, “Histórias Cruzadas” e “O Homem que
Mudou o Jogo”, todos indicados ao Oscar de melhor filme. O preço médio de
ingresso de cinema em Nova York (US$ 12,50) quase paga a mensalidade de
um dos pacotes do Netflix. Por US$ 15,98, o assinante tem direito à entrega
de DVDs pelo correio e a quantidade imensa de longas-metragens disponíveis
para exibição via internet. O preço cai pela metade (US$ 7,99) se o pacote
oferecer apenas filmes on-line.
O Netflix, tendo em seu início mais de 24 milhões de assinantes,
chegava a ser o responsável por cerca de 30% do fluxo de dados gerado na
rede virtual dos Estados Unidos e Canadá. Cada vez mais o controle se
transfere dos estúdios para a audiência. É verdade mesmo? Lembro-me da
frase vanguardista de Henry Ford: “se eu escutasse apenas a opinião pública,
visaria atende-la com melhores carruagens puxadas a cavalo”.
A possibilidade de exibir a sua obra pela internet fez com que os
cineastas não ficassem submetidos aos altos custos de distribuição. De 5 a 7
milhões de pessoas podem hoje assistir a filme que talvez nunca chegasse às
salas de cinema. Por exemplo, no Brasil, diminuiu o número de salas de
cinema, mas a arrecadação aumentou, devido ao ingresso mais caro de
cinema com 3D.
A disputa por mercado na Economia da Imagem, atualmente, se trava
entre a tela grande e a tela do computador. Não é pura nostalgia examinar os
momentos de transição na história cinematográfica. Discordo que
“pertencemos a uma cultura da demanda e os filmes acabam seguindo essa
tendência. Se existe limite para o poder da imaginação, ele é estabelecido
pelo bolso dos espectadores”. Acho o talento artístico de criadores com
Martin Scorsese sempre será a vanguarda intelectual. A massa a acompanhará
com certo atraso.
No entanto, os hábitos mudam. A substituição de ver poucos
lançamentos de filmes bons no circuito comercial por assistir muitos filmes on
demand em streaming, na residência, em especial séries de TV, leva a se
debater menos os filmes. Hoje, só se dá dicas de séries no Netflix. Meu papel
de resenhador ou explicador está desaparecendo! Snif, snif...

Isso É Arte?
Fiquei inspirado com a leitura do livro escrito pelo editor da BBC, Will
Gompertz, "Isso É Arte?" (Editora: Zahar; 2013) a fazer uma analogia com a
Arte da Economia. Ele apresenta mais de 150 anos de arte moderna, do
impressionismo até os dias de hoje. O autor conta a história por trás das
obras-primas e a trajetória dos artistas mais relevantes do período.
Will Gompertz é o editor de artes da BBC, onde escreve, produz e
apresenta programas sobre arte. Foi diretor de comunicação da Tate Gallery
por sete anos e escreveu sobre arte para The Times e The Guardian por mais
de vinte anos. Em 2009, escreveu e representou, com plateia lotada, um oneman-show [comédia stand-up] sobre arte moderna no Festival de Edimburgo.
Foi eleito um dos cinquenta pensadores mais criativos do mundo.
“Tal como a maioria dos assuntos aparentemente impenetráveis, a arte
assemelha-se a um jogo; só precisamos conhecer as regras e os regulamentos
básicos para que o antes desconcertante comece a fazer algum sentido”,
afirma Gompertz. Aplicamos sua leitura estimulante neste artigo.
Assim como na Arte da Economia, quando se trata de apreciar e
usufruir Arte Moderna e Contemporânea não é o caso de decidir se ela é em
alguma medida boa ou não, mas compreender como ela evoluiu. “A arte
ajudou a transformar o mundo e o mundo ajudou a transformar a arte. Cada
movimento, cada ‘ismo’, está intricadamente conectado, um levando a outro
como os elos em uma corrente. Mas todos eles têm suas próprias abordagens
individuais, estilos distintos e métodos de fazer arte, que são o ponto
culminante de uma ampla variedade de influências: artísticas, políticas,
sociais e tecnológicas” (Gompertz: 2013: 17).
A Academia cumpre, de maneira ortodoxa, o dever auto imposto de
proteger a rica herança neoclássica, mas torna-se irremediavelmente
retrógrada quando se trata de abrir novas perspectivas. As correntes
econômicas evoluíram assim como os movimentos artísticos. Alguns teóricos
foram para a arte conceitual – e não voltaram...
Estes teóricos defendem a arte estar na ideia, não no objeto. Ao
proporem que uma ideia é mais importante que o meio, privilegiando assim o
raciocínio sobre a técnica, terão eles obstruído as Escolas de Pensamento
Econômico com dogmas, tornando-as amedrontadas e desdenhosas em relação
à habilidade técnica? Ou fizeram a arte da tomada de decisões práticas se

emancipar do misticismo e da ideologia, permitindo-lhe florescer e
desencadear uma revolução intelectual inspirada no iluminismo? Mas tiveram
a capacidade, posteriormente, de abandonarem o império do racionalismo e
aproximarem-se mais do conhecimento dos interesses diversos e das emoções
insuperáveis na “hora da decisão”?
O trabalho de um teórico não é proporcionar prazer estético –
modeladores vivem para isto –, mas afastar-se do mundo real e tentar
compreendê-lo ou comentá-lo por meio da apresentação de ideias sem
nenhum propósito funcional imediato além de si mesmas. Mas o artista na
tomada de decisões práticas, (in)formado por essas teorias, tem de baixar o
nível de abstração para a realidade mais concreta, reincorporando os conflitos
mundanos, para contemplar interesses diversos com os efeitos decorrentes.
O policy-maker é o homem-que-vaga-pela-cidade: “observador,
filósofo, flâneur – a multidão é seu elemento”. Dotando-se da capacidade de
ver, possuir o poder de expressão, esse artista da Economia busca encontrar o
permanente na vida social. Extraí-la do eterno transitório. O objetivo
essencial dessa arte é captar o universal no cotidiano, que é específico a seu
aqui e agora: o presente. Necessita mergulhar no dia a dia da vida econômica:
observar, pensar, sentir, registrar, por fim, decidir.
Impressionismo foi o mais famoso movimento artístico a ganhar forma
desde o Renascimento. Nele, há muito pouco detalhe. Trata-se, na verdade,
de uma impressão do que o artista viu. Neoclassicismo é a mais famosa
corrente de pensamento econômico a ganhar forma desde o Iluminismo. Tem
uma vaga impressão do mundo real.
Assim como a noção predominante de que a pintura impressionista é
para ser experimentada, não somente olhada, exige-se da corrente
neoclássica uma experimentação. O impressionismo era toscamente pintado,
vivamente colorido, rapidamente executado, e tinha por tema a burguesia
moderna. Este é o eterno tema do neoclassicismo: o burguês camuflado sob a
roupagem do Homo Economicus.
A arte dos impressionistas tornou-se, no século XIX, a arte do mundo
moderno. Paralelamente, a arte dos neoclássicos tornou-se a arte do mundo
racionalista.
Nos anos 1880, a Ciência estava mudando a vida dos pintores.
Acreditava-se que tudo podia ser descrito pela Ciência, mesmo quando se
tratava de fazer Arte. A Economia recebia o mesmo impacto. Buscava
transformar a complexidade em simplicidade, simplificando o complicado,
deslindando a confusão e complexidade inerentes de seu objeto, unificando-o

em um modelo abstrato em que forma e função se combinam em estética
harmonia.
É o tipo de simplicidade que o artista e o economista, ao longo de todo
o século XX, esforçaram-se por atingir. Uma preocupação muito difundida no
seio da vanguarda intelectual dos economistas é como criar ordem e progresso
no mundo por meio de algo tão ambígua quanto a Arte da Economia.
O que a Economia moderna precisava, pensavam os neoclássicos, era
combinar o liberalismo dos velhos mestres da Economia Política clássica com o
estudo da Matemática e da observação estatística tal como o empreendido
pelos físicos. Talvez tenha sido a Aritmética que induziu muitos dos
economistas de hoje a abandonar a arte figurativa, tendo concluído que uma
única equação pode apreender a realidade melhor que qualquer observador.
No entanto, uma equação não pode resumir o comportamento de um
ser humano, sempre faltará alguma coisa. Um modelo abstrato simula uma
fração de segundo no tempo, captada por uma mente racional. Em
contraposição, a observação comportamental é, de fato, a culminação de
dias, semanas e, no caso de muitos economistas, de anos de contemplação de
um único tema: a diversidade dos comportamentos humanos e a autoorganização sem autoridade central.
É o resultado de vastas quantidades de informação armazenada,
experiência, anotações e estudos que finalmente se revelaram em uma obra
de arte acabada. Em decorrência da natureza dos seres humanos, podemos
todos olhar a mesma vista, mas não vemos exatamente a mesma coisa.
Dotados de um simples modelo abstrato, do mesmo ponto de vista
neoclássico, todos os economistas tirariam a mesma foto...
Vemos as coisas que nos parecem interessantes e ignoramos as que não
parecem. Levamos nossas misturas únicas de preconceitos, experiências,
gostos e conhecimento para qualquer situação dada, definindo a maneira
como interpretamos o que está diante de nós. Não há objetividade de modelo
neoclássico que supere a subjetividade dos interesses do analista e tomador
de decisões práticas.
Ver não é acreditar, é questionar. Foi essa intuição filosófica que
vinculou o fim da Idade da Razão iluminista com o modernismo do século XX e
com a arte do século XXI. Foi a intuição que mudaria a face da arte. A
genialidade não é apenas simples, mas também assombrosamente óbvia.
O problema com a arte da modelagem neoclássica com base no
referencial liberal clássico é que ela não representava o modo como
realmente vemos a sociedade, que não é só de uma única perspectiva. É, pelo

menos, das perspectivas de duas classes sociais, segundo os marxistas, ou de
quatro castas (e inúmeras subcastas, fora os párias), segundo o éthos de cada
ocupação.
Multiplicar as perspectivas representa o ganho da verdade. É assim que
nos vemos.
O desafio atual da Arte da Economia é elaborar uma composição dos
diferentes ângulos de que todos nós desfrutamos ao analisar uma cena social.
Ela tenta transmitir uma outra verdade sobre o modo como assimilamos
informação visual. Se vemos um conjunto, não “lemos” o que está diante de
nós como coisas ou seres individuais, mas sim registramos uma unidade
singular: um agrupamento, uma classe ou uma casta. Isso significa que o plano
global de todo o quadro – o Sistema Complexo – é mais importante que as
partes componentes, embora aquele resulte das interações destas.
A combinação de olhares lançados sobre um tema a partir de mais de
um ângulo com a tentativa de unificar uma composição leva a um aumento da
quantidade de informação analítica fornecida. Ocorre em prejuízo da ilusão
do espaço bidimensional dos tradicionais gráficos de correlações entre
variáveis, representadas em apenas dois eixos, por exemplo, valor-tempo ou
valor-quantidade. Obscurecem-se as correlações espúrias com um terceiro
elemento, o que exigiria ao menos uma perspectiva tridimensional.
Idealmente, chegar-se-ia ao cubismo.
Para os artistas hábeis na tomada de decisões práticas, os elementos
individuais e as configurações do conjunto são como notas musicais que eles
arranjam, meticulosamente, para produzir um som harmonioso – cada decisão
suas conduzindo à seguinte, e trabalhando em combinação com ela. É uma
abordagem que requer bastante planejamento.
O artista econômico tem de se empenhar em criar uma composição
rítmica, racional. Os interesses dos agentes econômicos e o modo como eles
se combinam, espelham e se complementam, mutuamente, devem ser todos
cuidadosamente considerados, não se medindo esforços em aplicar a Teoria da
Aleatoriedade e a Ciência da Complexidade.
Ele pensa que os economistas neoclássicos não estão sendo
suficientemente objetivos. A seu ver, falta-lhes rigor em sua busca de
realismo. Volta-se, então, para a Ciência da Complexidade em busca de ajuda
para resolver a questão. Mas pode também voltar-se para a Natureza,
inspirando-se na Economia Evolucionária. Ou para a Sociedade, influenciandose pela Economia Institucionalista. E para a Mente Humana, incorporando a
Economia Comportamental.

Ainda no início de sua jornada em busca de acrescentar um novo elo à
Arte da Economia, produzida anteriormente com academicismo – adoção de
ideias e atitudes especulativas sem efeito prático –, os economistas
contemporâneos entreabriram, finalmente, a porta para o modernismo. Não
será mais possível fechá-la. Afirma Gompertz, no livro Isso É Arte? (2013): “o
grande poder das ideias é que não é possível desinventá-las”.
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