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“O cinema é como o circo: uma
mistura exata de técnica, precisão e
improviso. Quando aquele espetáculo
minuciosamente ensaiado ocorre diante
do público, ainda estamos correndo
riscos, ou seja, aquilo faz parte da vida.
Gosto dessa maneira de criar e viver ao
mesmo tempo, sem as limitações que são
impostas a um escritor ou a um pintor:
mergulhando de cabeça na ação. ”
Fellini

“O cinema não tem fronteiras
nem limites. É um fluxo
constante de sonho. ”
Orson Welles

“Num filme o que importa não é a
realidade, mas o que dela possa extrair a
imaginação. ”
Charlie Chaplin

“Se se ganha dinheiro, o cinema é uma
indústria. Se se perde, é uma Arte. ”
Millôr Fernandes

“O momento em que choramos num
filme não é aquele em que as coisas são
tristes, mas quando se tornam mais
bonitas que aquilo que esperávamos que
viessem a ser. ”
Allain Botton

“O cinema só trata daquilo que existe,
não daquilo que poderia existir.
Mesmo quando mostra fantasia, o
cinema agarra-se a coisas concretas. O
realizador não é criador, é criatura. ”
Manoel de Oliveira

“É agradável, de tempos em tempos,
tentar imaginar o que teria sido a
existência se Deus tivesse conseguido
um orçamento e roteirista melhores. ”
Woody Allen

“Fazer cinema é como plantar.
O agricultor escolhe um ano antes o que
vai semear e quando vem a colheita ele
reza para que a sua produção esteja em
alta no mercado. ”
Fernanda Torres

“Cinema é a importância do que está
dentro do quadro e o que está fora. ”
Martin Scorcese“

“Um filme não precisa ser fiel ao
livro. Adaptação não é casamento.
Refilmagem não é adultério. ”
Roger Ebert

“Diz-se que há no cinema uma tradição
Méliès e uma tradição Lumière. Acho
que também há uma tradiçãoFeuillade,
que utiliza maravilhosamente o
fantástico de Méliès e o realismo de
Lumière. ”
Alain Resnais

“Existe apenas uma razão para um
produtor produzir um filme, ou um
roteirista escrever o roteiro, um ator
interpretar um papel ou um diretor
dirigir um filme: mexer com as emoções
da plateia. ”
Jack Lemmon
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SESSÃO DUPLA:
O ORIGINAL E A CÓPIA (O REMAKE, A SÁTIRA, A PARÓDIA)

O

remake é um filme cujo roteiro é bem próximo do roteiro de um filme
precedente. Mesmo sendo um termo de emprego corrente é difícil de
ser definido com precisão. Mas, como consenso, ele é reservado, em geral, para
casos em que há um primeiro filme que constituiu a versão original da história
contada. A prática do remake, presente desde o cinema clássico, tornou-se ao
longo do tempo, uma prática mais ou menos indireta, às vezes até sorrateira,
com certos filmes “refazendo” filmes antigos, sem que isso seja anunciado de
forma clara. Já a paródia e a sátira, sejam ou não um remakeexplícito, são uma
“imitação” burlesca ou cômica de uma obra séria.
Os filmes originalmente foram organizados em blocos por ordem
alfabética do título em português. Agregam o original e as suas cópias, sejam
elas mais explícitas, ou não. São incluídas, quando encontradas, as sátiras e as
paródias. Em cada bloco, os títulos vão do filme de lançamento mais recente ao
mais antigo, não necessariamente do mais conhecido, ou mesmo do original.

Nelson e Gian,
organizadores
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A ESCOLHA DOS COLABORADORES

I

dealmente seria interessante que cada colaborador que escolhesse o
título de sua preferência fizesse o comentário “casado” de todas as
versões. Como nem sempre isso será possível, seja pelo interesse pessoal
de cada um, seja pela disponibilidade de cópias das diferentes versões, pelo
menos o filme original deve ser comentado com um de seus remakes.
A escolha do título (s) do (s) filme (s) que foi (foram) objeto de
comentário de cada colaborador é pessoal, a partir da lista apresentada a
seguir, e aconteceu por ordem de chegada do (s) pedido (s) de escolha. A
quantidade de filmes escolhidos (e seus respectivos comentários) não tem
número máximo, mas tem um mínimo. Ou seja, pelo menos dois comentários
“casados” de cada colaborador. Qualquer que tenha sido o tipo de escolha,
uma ou mais, lembrem-se de que procuramos manter os prazos colocados no
cronograma original enviado a cada um dos colaboradores de forma rígida.
A lista de filmes, apresentada como apêndice desta obra, é o resultado de
uma pesquisa exaustiva. Foram cerca de 350 títulos, o que deve representar
em torno de 1. 200 a 1. 300 filmes. Parte deles foi utilizada para compor os
59 comentários. Os títulos remanescentes, e muito outros objetos de nova
pesquisa, resultaram no volume digital Sessão Dupla: o original e a cópia (lista
de filmes), disponível no Repositório Institucional da UFRN. Esse volume
contém cerca de 800 títulos com aproximadamente 8. 000 filmes relacionados.
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O CINEMA ENTRE a arte e o
comércio
Fábio Henrique de Araújo Carmo1

Q

uando comparado a outras formas de expressão artística, como a
música ou a pintura, não se pode negar que o cinema é relativamente
jovem. Se tomarmos como marco inicial a primeira exibição pública realizada
pelos irmãos Lumiére em Paris, precisamente em 1895, a sétima arte conta 126
anos. Entretanto, apesar de sua tenra idade, é natural e até mesmo esperado
que, depois de mais de um século de realizações, a criatividade e o poder de
inovação dos seus artífices enfrentem crises, gerando períodos de acentuado
declínio na qualidade das produções cinematográficas.
Mesmo Hollywood, a mais rica e culturalmente poderosa das indústrias
do cinema, enfrenta estes momentos de ideias opacas e pobres. Foi assim,
por exemplo, no fim da década de 1950 e início dos anos 1960, quando as
produções ianques vinham perdendo grande espaço para o que chegava da
Europa, principalmente da Itália – que vivia o seu auge com o trabalho fértil
1

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),
com pós-graduação em Ministério Público e Cidadania pela Fundação Escola Superior
do Ministério Público do Rio Grande do Norte (FESMP/RN). Atualmente é servidor
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Cinéfilo, mantém desde 2008 o blog
Cinema Com Pimenta (www. cinemacompimenta. blogspot. com) em que publica suas
críticas sobre os lançamentos no circuito, além de clássicos e outros filmes essenciais.
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de diretores soberbos como Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni,
Valerio Zurlini, além do gênio Federico Fellini – e da França, que passava pela
explosão dos revolucionários da Nouvelle Vague, com os nomes de François
Truffaut e Jean-Luc Godard encabeçando o movimento. O cinema americano
só veio a se recuperar no fim da década de 60, quando uma novíssima geração
de cineastas começou a despontar e salvou os estúdios da bancarrota. A “Nova
Hollywood”, que revelou nomes como Francis Ford Coppola (autor da trilogia
“O Poderoso Chefão”, cujo primeiro episódio salvou a Paramount da falência),
Martin Scorsese, Brian De Palma, Steven Spielberg e George Lucas, entre outros,
mudou os parâmetros da indústria norte-americana, tirando muito do poder de
decisão sobre um filme das mãos dos produtores e colocando-o nas mãos dos
diretores. Era o fim do studio system que havia imperado ao longo décadas e foi
responsável pela denominada “era de ouro” do cinema hollywoodiano.
Infelizmente, o presente momento do cinema norte-americano também não
é tão alentador. Cada vez mais inebriado pelo vinho mercantilista, sua produção
parece esquecer os aspectos artísticos e investir em obras rasas, com roteiros
destinados a um público mediocremente infantilizado. É claro que, ao falarmos
com termos tão contundentes, estamos nos referindo à média dos lançamentos
no circuito de salas. Claro que há boas produções, mesmo entre aquelas mais
voltadas para as massas. Porém, é sintomático que Avatar, do diretor “rei do
mundo” James Cameron, um filme com roteiro dejá vu e personagens-clichê
interpretados por pixels azuis, possuindo como mote a “revolução” da imagem
em 3D, tenha se tornado o maior sucesso de bilheteria da história.
Outro sintoma da crise que se faz bastante perceptível, principalmente
a partir da última década, é a profusão de remakes (ou, em bom português,
refilmagens) produzidos ou em fase de elaboração nos laboratórios de
Hollywood. Tornou-se já habitual esse recurso, principalmente, quando
os executivos dos estúdios enxergam em um material estrangeiro uma
possibilidade de sucesso em terras ianques. Afinal, o que deu certo em outros
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países, tem boa probabilidade de também dar certo no mercado americano,
desde que tomados os devidos cuidados. É relevante lembrar que a audiência
norte-americana é bastante refratária à leitura de legendas, bem como pouco
se interessa em uma aproximação com culturas externas. Assim, os produtores
se valem deste lado autocentrado dos estadunidenses (para utilizar um
eufemismo) e lançam no circuito produtos com uma maquiagem de novidade,
aptos a agradar um público incapaz de tirar os olhos do próprio umbigo.
Um bom exemplo recente encontra-se na produção Deixe-Me Entrar
(Let Me In, 2010). Trata-se da refilmagem do longa-metragem de terror sueco
Deixa Ela Entrar (Låt den Rätte Komma In, 2007), o qual fez bastante sucesso
na Europa e em circuitos alternativos. O diretor Matt Reeves realizou uma
nova versão em que praticamente nada é alterado em relação ao original de
Tomas Alfredson. Há apenas um acabamento mais cuidadoso com os óbvios
recursos técnicos mais abundantes e, claro, a transposição do roteiro para
a língua inglesa. Ou seja, realizou-se uma nova versão de um filme apenas
para que ele pudesse percorrer mais facilmente as salas do circuito comercial
dos EUA, sem que houvesse nenhuma necessidade artística. Curioso que
até mesmo diretores renomados como o alemão Michael Haneke parecem
sucumbir a esse desejo de ser aceito no mercado americano, realizando
refilmagens integrais de seus longas, quadro a quadro. No caso de Haneke, ele
assim o fez na sua nova versão de Violência Gratuita (Funny Games) realizada
em 2007, idêntica ao original austríaco de 1997. Entre eles, a única diferença
reside, quase literalmente, no elenco.
É bom salientar, por outro lado, que o remake é somente uma das formas
de se explorar um universo ficcional preestabelecido. Outros caminhos
de abordagem também são muito usados, principalmente, nesses tempos
de criatividade em baixa. É possível utilizar-se de um mesmo conjunto de
personagens para desenvolver uma nova trama em um longa-metragem
posterior, ou simplesmente continuar a narrativa desenvolvida no filme
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original, oferecendo um desenvolvimento maior dos acontecimentos e
personagens ou mesmo esclarecendo pontos que permaneceram obscuros
anteriormente. Existe ainda a possibilidade de recriar o universo estabelecido
em longas anteriores, reiniciando a saga dos personagens, desconsiderando
o que foi feito previamente. Ou, ainda, retomar o universo de um primeiro
longa-metragem mostrando fatos que, cronologicamente, antecedem aqueles
exibidos na película original. Para cada uma dessas possibilidades existe
uma designação específica e é importante conseguir diferenciá-las para que
possamos entender exatamente o que é um remake (refilmagem). Mas vale
uma ressalva: se, na maioria dos casos, tais filmes representam uma carência
de ideias novas no meio cinematográfico, em outras eles podem significar uma
necessidade artística, trazendo-nos obras relevantes e mesmo artisticamente
superiores, como tentaremos explanar a seguir. Passemos então a uma análise
mais atenta, e em tópicos, das diversas vertentes de aproveitamento de um
mesmo universo ficcional.
Remake (ou refilmagem) – A mais comum das formas de reciclagem de
ideias no cinema. Seu conceito é de fácil apreensão, já que consiste em pegar o
mesmo material de um filme original e vertê-lo novamente para a tela, com a
mesma trama e os mesmos personagens. 2 Como já mencionado anteriormente,
o remake é rotineiramente usado para verter longas estrangeiros para o mercado
norte-americano, dada a aversão dos estadunidenses à leitura de legendas, além
de tornar o material original mais palatável ao sabor de um público talhado para
as facilidades do cinema comercial. Além do supracitado exemplo de Deixeme Entrar, podemos lembrar ainda de O Chamado (The Ring, 2002), de Gore
Verbinski, refilmagem do japonês Ringu (1998), cujo sucesso acabou gerando
uma onda de remakes de filmes nipônicos de horror. Embora normalmente

2
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É possível que ocorra a inserção de algum personagem diferente ou exclusão de outro que
consta do original, sem que tal expediente descaracterize a natureza de remake.
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a confecção de uma refilmagem seja resultado de necessidades comerciais, é
possível que ela ocorra também por motivações artísticas, como no recente
Bravura Indômita (True Grit, 2010), realizado pelos irmãos Joel e Ethan Coen,
uma nova versão para o filme homônimo protagonizado em 1969 pelo ícone
John Wayne (muito embora os Coen recusem o rótulo de remake, alegando que
realizaram uma nova adaptação do livro de Charles Portis e não uma releitura
do filme de Henry Hathaway). A nova roupagem imprimida pelos irmãos
diretores acabou, inclusive, agradando ao público mais jovem, surgindo então
um grande sucesso de bilheteria. É bom destacar que essa “atualização” para
uma nova geração de espectadores também caracteriza uma das motivações
recorrentes dos remakes. Outro caso bastante conhecido de refilmagem é a de
O Homem que Sabia Demais (The Man Who Knew Too Much, 1956), de Alfred
Hitchcock, que soube aliar interesses comerciais e artísticos no seu projeto, já
que ele nunca havia ficado plenamente satisfeito com a versão inglesa da obra
(de 1934). A nova cria resultou mais exuberante e imageticamente poderosa,
com algumas das melhores sequências da carreira do genial diretor, como
a conclusão repleta de suspense no Albert Hall londrino. É bom, ademais,
relembrar projetos de releituras totalmente inúteis, tanto do ponto de vista
comercial quanto artístico, como no emblemático exemplo do Psicose (Psycho,
1998) do diretor norte-americano Gus Van Sant, uma refilmagem quadro a
quadro do clássico absoluto de Hitchcock (lançado em 1960), o qual jamais
perdeu sua força, não carecendo de qualquer atualização para um público
mais jovem. Destaque-se, por último, que o remake é um recurso usado não
apenas no cinema. A televisão também costuma realizar remakes de séries e
novelas constantemente. Afinal, todos os veículos procuram um porto seguro
quando as ideias escasseiam.
Sequência (ou sequel) – Praticamente tão comum quanto o remake, a
sequência consiste em retomar um universo definido em um longa-metragem
anterior, continuando e desenvolvendo sua trama normalmente do ponto onde
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foi interrompida. Portanto, não se trata de mostrar mais uma vez a mesma
estória, como acontece na refilmagem, mas de desenvolver uma nova narrativa
com o mesmo conjunto de personagens e tendo por base os fatos já ocorridos
no filme predecessor. Normalmente produzidas por questões mercadológicas,
são muito frequentes as sequências de grandes campeões de bilheteria, os
denominados blockbusters,já que essas superproduções costumam arrebanhar
uma horda de fãs que acabam por tornar seguro o investimento em uma
continuação, com um retorno quase garantido. O exemplar mais emblemático
de uma sequência encontra-se em O Império Contra-Ataca (The Empire
Strikes Back, 1980), segundo episódio a ser lançado da famosa saga Star
Wars, concebida por George Lucas. A trilogia original de Guerra nas Estrelas,
inclusive, pode ser apontada como a matriz de toda a invasão de sequels que
encontramos hoje nas salas de exibição. Com seu enorme sucesso, tornou-se
o exemplo a ser seguido, nem tanto pelos cineastas, mas principalmente pelos
executivos, que veem lucros fabulosos surgirem a partir de licenciamentos
para uma variedade de produtos, que vão desde bonecos a toalhas de banho
(e não apenas das bilheterias). Ou seja, as sequências tornaram-se a fonte
maior de recursos para a manutenção do sistema de produção vigente em
Hollywood, alicerçado em altos custos. Muitos filmes, vale ressaltar, já são
concebidos para gerar sequels, apresentando conclusões em aberto ou pontos
mal explicados que possibilitem o desenvolvimento de um segundo episódio.
Em outras oportunidades, já são pensadas como obras divididas em capítulos,
como no caso da própria franquia Star Wars, escrita por George Lucas em seis
partes (o qual levou às telas primeiramente o capítulo IV) ou a adaptação para
o cinema da obra literária O Senhor dos Anéis (The Lord of The Rings), cujas
três partes foram filmadas de uma só vez pelo diretor Peter Jackson.
Entretanto, nem só de mercado vivem as sequências. É salutar recordar
que um dos pioneiros neste recurso fílmico – antes mesmo da referida série
de George Lucas – foi a supracitada trilogia O Poderoso Chefão, que foi
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desenvolvida por Francis Ford Coppola muito mais por motivações artísticas
do que financeiras. Claro que a Paramount viu na oportunidade uma chance
de aumentar seus ganhos, tendo em vista o grande sucesso da obra-prima que
deu origem à trilogia. Contudo, é importante observar que, para uma parcela
da crítica, O Poderoso Chefão 2 até mesmo supera seu predecessor enquanto
obra de arte, demonstrando a substância de um projeto magnífico. Um bom
exemplo, ademais, de que nem sempre está com a razão o senso comum, que
nos leva a considerar sequências como inferiores ao longa original. Nesse
sentindo, no Brasil podemos destacar o recente Tropa de Elite 2 (2010), de José
Padilha, uma brilhante continuação para o seu já ótimo primogênito.
Prequel – Em terras brasileiras, não foi ainda utilizado um termo em
português para traduzir esse neologismo surgido nos anos 1970. Em Portugal,
utiliza-se a palavra prequela, o que constitui uma boa tradução, já que o termo
em inglês se origina da junção de pre (antes, anterior) e sequel (sequência,
sequela). Prequel é uma obra cuja trama ocorre em momento anterior ao de
outra lançada previamente, comumente esclarecendo a origem de personagens
ou fatos que não foram totalmente desvendados durante a narrativa original.
Embora o termo só tenha surgido nos anos 70, como mencionado, a origem
deste tipo de obra é bem mais remota. O livro bíblico de Rute, que narra
histórias de antepassados do rei Davi, por exemplo, é uma prequela de outros
livros que tratam desse soberano hebreu. Em outra exemplificação, o genial
músico Richard Wagner utilizou-se desse recurso na sua tetralogia O Anel dos
Nibelungos, já que a ópera Das Rheingold é uma prequel da anterior Siegfried.
Em termos cinematográficos, é essencial frisar que os fatos constantes da nova
narrativa devem ser cronologicamente anteriores aos presentes no primeiro
longa-metragem, pois que, se posteriores, não constituirão uma prequela, mas
uma sequência.
Apesar de não serem tão comuns quanto as sequências, podemos citar
exemplos bem famosos e interessantes de prequels. Mais uma vez vamos
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recordar aqui o caso da saga Star Wars. Uma das precursoras nas sequências,
ela também é referência entre as prequelas. Como é bastante conhecido,
toda a série Guerra nas Estrelas foi concebida originariamente por George
Lucas em seis episódios, mas ele resolveu filmar primeiramente o episódio
IV, denominado Uma Nova Esperança. Décadas depois do término da trilogia
que compreende esse episódio mais o V e o VI (o anteriormente mencionado
O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, respectivamente), Lucas retomou
seu universo, para levar às telas os três primeiros episódios que contam como
Anakin Skywalker se tornou o temido Darth Vader. Ou seja, toda a segunda
trilogia de Star Wars é uma extensa prequel do episódio IV, uma vez que suas
narrativas tratam de fatos cronologicamente anteriores ao longa de 1977.
Ainda podemos elencar outras prequels bastante conhecidas do grande
público: O Exorcista: o Início (Exorcist: the Beginning, 2004) é prequel do
clássico O Exorcista (The Exorcist), dirigido por William Friedkin em 1973
(e, por extensão, de toda a franquia, que inclui ainda os episódios II e III),
mostrando a viagem que o Padre Merrin realiza à África Oriental, deparandose pela primeira vez com o demônio Pazuzu. Já X-Men Origens: Wolverine
(X-Men Origins: Wolverine, 2009) antecede cronologicamente a trilogia dos
X-Men iniciada em 20003 e revela o surgimento do popular herói Wolverine
com a implantação do metal adamantium em seu esqueleto. Por outro lado,
uma prequela já se tornou lendária entre os cinéfilos. Trata-se de O Hobbit,
adaptação do livro de J. R. R. Tolkien que antecipa os acontecimentos de O
Senhor dos Anéis. Há anos os fãs aguardaram ansiosamente pelo filme, mas
problemas que envolveram principalmente a aquisição dos direitos, que hoje
são dos herdeiros do famoso escritor, atrapalharam a sua concretização,
efetivada apenas em 2012, sob a batuta do próprio Peter Jackson, após a
desistência de Guillermo Del Toro.

3
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Interquel e Midquel – São duas formas de abordagem pouco utilizadas
e, por isso mesmo, menos importantes, sendo mais comum na televisão e
principalmente na expansão de uma obra para outras mídias. No Interquel,
temos uma narrativa que se passa entre duas outras já realizadas anteriormente,
desenrolando fatos que o público não tinha tomado conhecimento. Um bom
exemplo desse recurso é a animação Star Wars: The Clone Wars (2008),
longa que serviu de introdução para a série de animação televisiva com o
mesmo nome. Já no midquel o roteiro é desenvolvido a partir de uma elipse
ocorrida no contexto de uma obra prévia. O conceito ficará mais claro,
recordando-seBambi II, animação dos estúdios Disney elaborada para o
mercado de home video. Nele, a narrativa se desenvolve durante o período
de tempo que se passa entre a morte da mãe de Bambi e sua idade adulta,
o qual não é mostrado no famoso longa de animação que leva o nome do
seu personagem central. Resta claro, portanto, que interquel e midquel são
formas bastante mercadológicas de se explorar personagens com grande
potencial e retorno financeiro. Não é à toa que fizemos mais uma menção
à série Guerra nas Estrelas, já que Gorge Lucas se tornou o rei deste tipo de
exploração mercantilista.
Reboot (ou reinício) – Talvez seja sinal dos tempos, mas é curioso que um
termo da informática seja adotado para designar um conceito de obra midiática.
Para conceituar reboot vamos nos valer da definição de Thomas R. Willits:
“reboot significa reiniciar um universo de entretenimento que já foi estabelecido
previamente, começando uma nova história e/ou cronologia que desconsidera
a história ou acontecimentos do original, tornando-o obsoleto”. 4 Neste ponto,
é fundamental frisar que umreboot não é o mesmo que um remake. Como
demonstrado anteriormente, a refilmagem funciona como uma adequação ou
nova visão de uma obra para uma determinada plateia, seja por necessidades
4

Willits, Thomas R. To Reboot or Not to Reboot: What is the Solution?. bewilderingstories.
com. 2009. Disponível em: <http: //www. bewilderingstories. com/issue344/reboot1. html>.
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comerciais ou artísticas, sendo que a obra, em linhas gerais, continua a mesma,
com igual trama e personagens. No reinício, novos paradigmas são estabelecidos
para um universo ficcional que normalmente já teve sequências, sendo que tudo
que foi feito anteriormente é ignorado na noviça produção. Assim, um outro
cânone é instituído, inovando e consagrando novos parâmetros a serem seguidos.
O exemplo mais imediato que podemos utilizar para exemplificar
a ideia de reboot é o longa-metragem Batman Begins (2005), responsável
por devolver ao famoso personagem dos quadrinhos o respeito perdido
com os desastrosos filmes dirigidos por Joel Schumacher (principalmente
Batman & Robin, de 1997, assombrosamente ruim). A solução encontrada
pela Warner Bros. , estúdio detentor dos direitos de adaptação, foi a de
“zerar” a série cinematográfica, ignorando inclusive os filmes dirigidos por
Tim Burton, que também nunca foram unanimidade de crítica e público.
A intenção era a de contar uma nova origem para o herói, e o diretor
escalado, Christopher Nolan, obteve grande sucesso na empreitada, a qual
inclusive gerou uma sequência, Batman – O Cavaleiro das Trevas (The Dark
Knight, 2008), que acabou se tornando um marco nas adaptações de HQ
para a tela grande, rendendo, inclusive, um Oscar de ator coadjuvante ao
saudoso Heath Ledger. Outro reinício que se mostrou bastante feliz foi o da
longa série 007, que, a partir de Cassino Royale (2006), de Martin Campbell,
assumiu novos e surpreendentes ares, com o ator Daniel Craig encarnando
o agente James Bond com uma força e uma competência que não se viam
desde os anos 1960 com Sean Connery. Recentemente, tivemos ainda o
reboot da saga Star Trek (2009), apresentando-a para uma nova geração
de possíveis fãs. Vale assinalar, porém, que nem sempre os reboots são
necessários. A nova adaptação do Homem-Aranha, dirigida por Marc Webb
e contando com Andrew Garfield no papel de Peter Parker5, é um típico
caso de desnecessidade, tendo em vista a qualidade da trilogia dirigida por
5
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Sam Raimi e protagonizada por Tobey Maguire, ainda viva na memória do
público e dona de uma legião de fãs. E que fique claro mais uma vez: reinício
não é refilmagem, mas uma nova maneira de abordar um universo ficcional,
não estando em absoluto atrelado a uma obra lançada anteriormente.
Concluindo, embora não se possa negar que essas diversas formas de se
abordar um universo ficcional tenham sido engendradas, em sua maioria, por
motivações eminentemente comerciais, como já frisado em diversas passagens
nos parágrafosprecedentes, também não se pode olvidar, por outro lado, que
em diversas ocasiões são obtidos resultados artisticamente relevantes. Mesmo
os remakes, que talvez representem melhor esta vertente de mercado, uma
vez que é a menos criativa das opções de retomada de um universo ficcional,
podem adquirir um valor cinematográfico relevante quando bem realizados.
A presente obra procura exatamente focar nas refilmagens e levar ao leitor
uma análise que mostra o valor de cada longa-metragem, tanto o original
quanto sua segunda versão, para que cada pesquisador, estudioso, cinéfilo
ou simplesmente curioso possa, a partir deste estímulo crítico, obter suas
próprias apreciações. É possível, ademais, que o espectador aprecie mais uma
refilmagem que o seu correspondente original. Afinal, a arte atinge de maneira
distinta cada apreciador, jamais existindo uma perspectiva única sobre uma
obra, seja ela cinematográfica, literária, musical ou qualquer outra forma de
expressão cultural. Uma boa leitura e bons filmes.
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DO ORIGINAL À CÓPIA,
ÀS CONTINUAÇÕES E ÀS FRANQUIAS
Nelson Marques1

C

omo consequência natural do projeto Sessão Dupla, consubstanciado
no livro que você tem em suas mãos, um mundo interessantíssimo se
abre quando se pensa numa determinada obra fílmica e em seus subprodutos,
principalmente quando se pensa nas dimensões artísticas e econômicas da
indústria cinematográfica de hoje em dia. A realização de novas versões,
refilmagens ou remakes sempre ocorreu ao longo do tempo (NEALE, s.
d.; HORTON; MCDOUGAL, 1998; CARMONA, 2006; ZANGER, 2007;
VANDOME et al. , 2010),embora poucas fontes tratem da questão do remake
numa abordagem teórico-filosófica (FORREST; KOOS, 2001; VEREVIS,
2006; ZANGER, 2007; JESS-COOKE, 2009). Mais recentemente, no entanto,
novas possibilidades se abrem para a continuidade das mesmas histórias, ou a
criação de novos universos com o uso de outras formas.
Há diversas fontes que podem ajudar o interessado em ampliar os seus
conhecimentos do campo. Há muitas enciclopédias sobre cinema, por exemplo, a The Schirmer Encyclopedia of Film, editada por Keith Grant, em 2006,
que tem vários artigos sobre os temas tratados neste ensaio espalhados em
seus quatro volumes. Além dessa, há mais 705 entradas para o unitermo “film
1

Cineclube Natal, Natal, RN; Festival Goiamum Audiovisual, Natal, RN; nmarquesnel@gmail.
com.
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encyclopedias” e 54 para o unitermo “TV series encyclopedia” no site da
Amazon (http: //www. amazon. com). Há muitos sítios eletrônicos sobre filmes, cinema e TV, com abordagens as mais variadas possíveis (http: //www.
answers. com; http: //www. en. wikipedia. org; http: //www. filmreference.
com/encyclopedia, apenas como alguns exemplos). O próprio site do IMDB
– The Internet Movie Database – (http: //www. imdb. com), apesar de não
tratar especificamente sobre os temas apresentados ao longo deste ensaio,
traz informações sobre os filmes já produzidos e as relações entre si, como as
sequências, e as suas diversas variedades, os prequels, reboots e spin-offs. As
informações a respeito dos filmes que apresentamos ao longo deste ensaio
foram todas verificadas, em diferentes momentos, no site do IMDB.
Na indústria cinematográfica mais moderna há diversos caminhos pelos quais trabalhos subsequentes podem estar relacionados à cronologia de
uma determinada obra. O mais óbvio deles é a sua continuação pura e simples, a sua sequência, a sua sequela, ou consequência, se assim podemos
dizer. É a partir desse conceito fundamental que um mundo inteiramente
novo de neologismos começa a tomar forma (LIMBACHER, 1991; MAZDON, 2000; NOWLAN eNOWLAN, 2000; JESS-COOKE; VEREVIS, 2010).
Se a definição básica é fácil de fazer, inclusive havendo termos corriqueiros em português para isso, como sequência, continuação, sequela, outros termos e definições precisam ser criados, ou importados diretamente
como neologismos, inclusive na língua inglesa. Do fundamental “continuação”, “sequência”, sequela (sequel, do inglês), “consequência”, que significa
um novo trabalho (seja na literatura, na TV, no cinema, ou qualquer outra
mídia) que cronologicamente apresenta eventos que se seguem a um trabalho anterior (livro, filme, video game etc.), seguem-se outros termos.
Se essa parte inicial é fácil no seu entendimento e lógica na sua própria
definição, outros termos começam a sair da “cartola”, como num passe de
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mágica, já não tão claros. Dentre eles temos os termos: prequel, interquel,
midquel, parallel, distant, sidequel, entre outros. Se não são claros inicialmente, à posteriori, adquirem significados claros e precisos, mesmo que ao
“custo” de se criar neologismos a granel. Se em inglês eles ainda se relacionam numa única família de novos neologismos, em português as definições
ficam mais estranhas. Cremos que a adoção dos mesmos neologismos do
inglês fica menos estranha do que a criação em português de novas palavras
e significâncias difíceis de justificar, a partir da original “sequência”, como
“prequência”, “interquência”, “midquência” etc.
Por essa razão, preferimos usar os termos derivados diretamente do inglês e trabalhar com esses termos com os seus significados em português.
Pela ordem, definições e exemplos serão dados para os termos sequel, prequel, interquel, midquel, parallel, distant, sidequel, companionpiece, reboot e
stand-alonesequels.
Sequel, sequela, sequência, continuação, consequência
É a abordagem mais comum e direta de continuação de um determinado
trabalho. De certa forma ela atende à expectativa ou desejo do leitor (no
caso dos livros) ou do espectador (no caso da mídia audiovisual), de ver
mais do mesmo, ou imaginar o que acontece (ceria) numa história, quando
ela termina. Essa curiosidade expandida, certamente não é recente e
provavelmente não foi e nem é restrita a uma determinada época da história
humana (BREWER, 2005). Historicamente, a obra de Homero mostra quão
antiga é a prática. As histórias contidas na Bíblia servem como exemplo de
sequências religiosas escritas para o mundo cristão e judeu. É interessante pensar que a existência de sequências leva à questão de autoria (s) e de
sequências “oficiais” (permitidas e/ou consentidas) e “não oficiais”. Nesse
sentido, estas últimas levam à ideia de que a apocrifia poderia ser considerada uma forma precoce de sequências informais (pelo menos na literatura).
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Nesse caso, o gênero medieval de “romance” contém inúmeros exemplos de
uma literatura com sequências e prequels, ou seja, que continuariam e mesmo antecederiam a própria história principal.
Na sequência, de forma geral, seja com mais objetividade ou menos, os
eventos da segunda obra, em nosso caso, do filme, seguem diretamente os
eventos do primeiro, mantendo tramas e histórias anteriores, ou então, introduzindo novos conflitos e personagens para criar e/ou construir os eventos
desta segunda história. Uma continuação, ou sequência, ou sequel, pode ser o
início de uma série em que elementos-chave aparecem em várias das histórias,
tanto a posteriori, ou mesmo já a partir de um plano inicial. Nestes tempos
modernos, tanto por interesses artísticos, quanto comerciais (o que é muito
mais comum) a prática tem se disseminado muito e com muita rapidez (DRUXMAN, 1977; BUDRA; HORTON; MCDOUGAL, 1998; SCHELLENBERG,
1998; MARGIE, 1999; VEREVIS, 2006).
Na indústria cinematográfica moderna, principalmente a americana, as
sequels são muito comuns (LIMBACHER, 1991; HOLSTON; WINCHESTER, 1997;
STELL, 1998; JACOB eAPPLE, 2000; NOWLAN; NOWLAN, 2000; SCHWARTZ,
2001). A forma delas também é variada. Podem não ter títulos relacionados, como
em A Joia do Nilo (The Jewel of the Nile), de 1985, que seguiu o Tudo por uma

Esmeralda (Romancing the Stone), de 1984, como podem manter o mesmo
título do original, acrescido agora de números, diferenciando-os, como nos
filmes da série Máquina Mortífera (Letal Weapon), de 1987 (Máquina Mortífera II, 1989, Máquina Mortífera 3, 1992, Máquina Mortífera 4, 1998). Ou
então se criando subtítulos apostos ao título original para ajudar a diferenciá
-los, como na série Esqueceram de Mim (Home Alone), de 1990 (Esqueceram
de Mim 2 – Perdido em Nova York, 1992). Pode-se criar qualquer outra para
indicar a relação entre eles porque isso se torna importante artística ou comercialmente falando (BEARD et al. , 1990).

38

SE SSÃ O DU P LA

A realização de sequels é uma prática que quase nasceu com o cinema, já
aparecendo na década de 1910. Maurice Stiller, na Suécia, em 1918, realizou
o filme Thomas Graal’s Best Child (Thomas Graal’s Bästa Barn, no original),
como uma sequência ao Thomas Graal’s Best Film (Thomas Graal’s Bästa Film,
em sueco), de 1917. Mas essa prática começou a se afirmar como tal quase
uma década mais tarde com os filmes The Son of Sheik, 1926,sequel de O Sheik
(The Sheik), de 1921, Don Q, Son of Zorro, 1925, sequência de The Mark of Zorro, de 1920. Na Alemanha, Fritz Lang faz Das Testament des Dr. Mabuse (The
Testament of Dr. Mabuse, título internacional), 1933, como sequência do Dr.
Mabuse, der Spieler – Ein Bild der Zeit, de 1922. Ainda nos anos 30, A Noiva
de Frankenstein (The Bride of Frankenstein), de 1935, sucede Frankenstein, de
1931, criando, inclusive, uma linha extensiva de filmes de terror a partir daí. Já
nos anos 1940 e 1950, a prática ainda se mantém tímida, com os filmes Edison,
the Man, de 1940, seguindo o filme anterior Young Tom Edison, também de
1940 e O Netinho de Papai (Father’s Little Dividend), 1951, sequel de O Pai da
Noiva (Father of the Bride), de 1950.
O termo sequelitis, de sequel+itis (hoje definido “cientificamente” “[. . . ]
como uma condição médica propagada por uma combinação de sucesso comercial e inépcia criativa cujos sintomas incluem maus filmes e música, arrogância e desespero [. . . ] que podem ser tratados com doses diárias de autorrealização”) (http: //www. urbandictionary. com), ou então, mais seriamente, “a
tendência de autores, diretores e produtores de continuar produzindo sequels de
suas obras enquanto elas forem financeiramente bem-sucedidas” (http: //www.
mediadictionary. com), foi uma criação de J. Hoberman, o crítico de cinema
americano, que escreve há muito tempo para o Village Voice. O conceito veio
para caracterizar o boom da realização de sequels que ocorreu nas décadas de
1970 e 1980: O Poderoso Chefão (The Godfather), 1972, seguido pelo O Poderoso
Chefão II (The Godfather: Part II), 1974; Loucuras de Verão (American Graffiti),
de 1973, seguido por More American Graffiti, de 1979; Tubarão (Jaws), de 1975,
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seguido por Tubarão 2 (Jaws 2), de 1978, por Tubarão III (Jaws 3-D), de 1984
e, finalmente, Jaws, the Revenge, de 1987; Grease – Nos Tempos da Brilhantina
(Grease), 1978, por Grease 2 – Os Tempos da Brilhantina Voltaram (Grease 2),
1982.
A febre da sequelitis continuou a partir de então e não parou mais: O
Exterminador do Futuro (The Terminator, 1984), e O Exterminador do Futuro 2 – O Julgamento Final (Terminator 2, 1991); Os Jovens Pistoleiros (Young
Guns, 1988) e Jovem Demais para Morrer (Young Guns 2, 1990); O Silêncio dos
Inocentes (The Silence of the Lambs, 1991) e Hannibal (2001); Homem-Aranha
(Spider-man, 2002) e Homem-Aranha 2 (Spider-man 2, 2004). A feitura de “sequências” talvez seja a “marca” mais característica do que se pode hoje chamar
de “Nova Hollywood”.
Sequels são atrativas artística e comercialmente para os criadores e publicitários
envolvidos. Isso porque há menos risco envolvendo o retorno econômico a uma
história já testada (ou de conhecida popularidade), em vez de desenvolver novos
e (ainda) não testados personagens e cenários. Em épocas de baixa criatividade a
continuidade é uma solução, pelo menos economicamente. O público espectador,
além disso, é frequentemente ávido por mais histórias, ou personagens, ou cenários já
existentes, ou seja, “mais do mesmo”. Com isso, a produção comercial de sequências
torna-se muito atrativa (HORTON; MCDOUGAL, 1998; LIMBACHER, 1991;
MAZDON, 2000; NOWLAN; NOWLAN, 2000; SCHWARTZ, 2001).

Na última década, a indústria cinematográfica americana viu um aumento significativo no número de sequências lançadas a cada ano. Se 24 delas o
foram em 2003, o maior número da década, em 2010, chegou-se a 19 lançamentos. Em 2011, por exemplo, houve em torno de 27 novas sequels no mercado, o que significou cerca de 1/5 dos filmes programados para lançamento
comercial! (ALSAQA, 2011).
A “vantagem” econômico-financeira pode ser vista de forma clara com
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alguns exemplos mostrados na tabela a seguir. Ela mostra o efeito “cascata”
de sucesso de público (e de arrecadação) no mercado americano ao mostrar
comparativamente o faturamento do filme original e de sua (s) sequência (s).
“Sequels de filmes de sucesso, nesse sentido, são considerados investimentos mais seguros do que os realizados para a obra original (ALSAQA, 2011).
Mesmo que obrigatoriamente isso nem sempre seja verdadeiro. Essas e outras
informações podem ser obtidas no sítio Box Office Mojo (http: //www. boxofficemojo. com). De certa maneira, as sequências se tornam um excelente meio
de ganhar ainda mais com obras que já obtiveram sucesso comercial. Com a
criação de “fidelidade” do público às histórias e aos personagens fica estabelecida uma ligação permanente que garante uma entrada econômica recorrente
na bilheteria (BEARD et al. , 1990). A ordem de colocação dos filmes nas duas
tabelas obedece à coluna da porcentagem de aumento relativo da bilheteria,
dos percentuais menores para os percentuais maiores.
Título
Hannibal (idem), 2001

Arrecadação
(US$)

Título
Original

Arrecadação
(US$)

Aumento
(%)

O Silêncio dos Inocentes
(The Silence of the
Lambs), 1991

130. 742.
922,00

26

Por uns Doláres a Mais 15. 000. 000,00
(For a Few Dollars
More), 1965

Por um Punhado de
Dólares (A Fistful of
Dollars), 1964

11. 000. 000,00

36

Duro de Matar 2 (Die
Hard 2), 1990

Duro de Matar (Die
Hard), 1988

83. 008. 852,00

42

Ace Ventura 2 –Um
108. 360.
Maluco na África (Ace 063,00
Ventura – When Nature Calls), 1995

Ace Ventura – Um Detetive Diferente (Ace
Ventura – Pet Detective),
1994

39. 240. 659,00

50

Shrek 2 (idem), 2004

441. 226.
247,00

Shrek (idem), 2001

267. 660.
011,00

65

Mais uma Sexta-Feira
em Apuros (Next Friday), 2000

57. 328. 603,00

Friday (idem), 1995

27. 467. 564,00

108

Máquina Mortífera
II (Lethal Weapon 2),
1989

147. 253.
986,00

Máquina Mortífera (Lethal Weapon), 1987

65. 207. 127,00

126

165. 092.
056,00

117. 540.
947,00
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Uma Noite Alucinante
(Evil Dead II), 1987

5. 923. 044,00

A Morte do Demônio
(The Evil Dead), 1981

2. 400. 000,00

147

Batman – O Cavaleiro
das Trevas (The Dark
Knight), 2008

533. 345. 358.
00

Batman Begins (idem),
2005

205. 343.
774,00

160

Mad Max 2 –A Caçada Continua (Mad
Max 2 –The Road
Warrior), 1981

23. 667. 907,00

Mad Max (idem), 1979

8. 750. 000,00

170

Rambo II – A Missão
(Rambo – First Blood
Part II), 1985

150. 415.
432,00

Rambo – Programado
47. 212. 904,00
para Matar (First Blood),
1982

219

Austin Powers – O
Agente “Bond” Cama
(Austin Powers – The
Spy Who Shagged Me),
1999

206. 040.
086,00

Austin Powers –Um
Agente Nada Discreto
(Austin Powers – International Man of Mistery), 1997

53. 883. 989,00

282

O Exterminador do
38. 371. 200,00
Futuro (The Terminator),
1984

434

204. 843.
O Exterminador do
Futuro 2 –OJulgamen- 345,00
to Final (Terminator 2
– Judgment Day), 1991

Uma segunda sequência mostra que o investimento inicial pode ainda
continuar rendendo dividendos. A tabela a seguir mostra alguns resultados de
rendimentos financeiros também para a segunda sequência:
Título

Arrecadação
(US$)

Star Wars: Episódio III 380.
– A Vingança dos Sith 577,00
(Star Wars Episode III
– Revenge of the Sith),
2005

Arrecadação
(US$)

270. Star Wars: Episódio II – 302.
Ataque dos Clones (Star 252,00
Wars Episode II – Attack
of the Clones), 2002

Aumento
(%)

191. 26

O Poderoso Chefão III 66. 666. 062,00 O Poderoso Chefão II 47. 542. 841,00
(The God Father – Part
(The God Father – Part
III), 1990
II), 1974

40

Mad Max– Além da 36. 230. 219,00 Mad Max 2 –a Caçada 23. 667. 907,00
Continua (Mad Max 2 –
Cúpula do Trovão
(Mad Max Beyond
the Road Warrior), 1981
Thunderdome), 1985

53

Toy Story 3 (idem), 413.
2010
145,00

42

Título
Original
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913. Toy Story 2 (idem), 1999

245.
179,00

852. 68

Uma Noite Alucinante 11. 502. 976,00 Uma Noite Alucinante 5. 923. 044,00
3 (Army of Darkness),
(Evil Dead II), 1987
1992

94

007 Contra Goldfinger 51. 081. 062,00 Moscou Contra 007 24. 796. 765,00
(Goldfinger), 1964
(From Russia With
Love), 1963

106

Era uma Vez no México 56. 359. 780,00 A Balada do Pistoleiro 25. 405. 445,00
(Once Upon a Time in
(Desperado), 1995
Mexico), 2003

122

Como se pode avaliar, o lançamento de continuações continua trazendo rendimentos de forma continuada. Mesmo que parte dos espectadores
reclame desses lançamentos de novas sequências, outra parte do público que
passa pela bilheteria assegurou que metade (!) dos filmes que fizeram as
maiores bilheterias em 2010, foram sequels, incluindo Toy Story 3 no topo da
lista. Desde então vários lançamentos de outras sequels aqueceram o mercado cinematográfico americano.
Em casos extremos (não tão raros atualmente) a história e/ou personagens
de um filme original se tornam tão valiosos que é possível criar uma franquia
para os produtos posteriores. A franquia na mídia é uma propriedade intelectual que envolve personagens e marcas de um trabalho original, como um filme, um programa de televisão ou video game. Hoje o desenvolvimento de franquias já é inerente ao modelo de negócios vigente em Hollywood (ALSAQA,
2011). Em geral, ela se utiliza de um determinado meio na mídia, mas pode
misturar várias áreas também (EPSTEIN, 2005). A indústria de video game é
um exemplo claro desse processo. A indústria de brinquedos idem. No caso das
continuações múltiplas elas podem ser planejadas já na fase de projeto, mesmo
ainda sem definições claras, o que leva atores e diretores a contratos estendidos
no tempo assegurando a sua participação. Ou então, podem acontecer posteriormente em razão do sucesso obtido com o (s) filme (s) (EPSTEIN, 2005).
A rentabilidade é a razão principal para a existência de sequelshoje.
Mesmo novos filmes são criados em torno da ideia de tomar uma ideia ori-
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ginal e montar sequências, ou mesmo trilogias como foi o caso do Superman
– O Retorno (Superman Returns), de 2006, no qual se pensou que ele faria
parte de uma trilogia posterior, solenemente descartada com o rebootO Homem de Aço (Man of Steel) de 2013. Assim como surgiu a ideia, na qual diretor, atores e técnicos foram todos contratados, o distrato também aconteceu,
assim que a decisão de cancelar a (s) sequência (s) foi tomada. O mesmo
processo aconteceu com Lanterna Verde (Green Lantern), de 2011. Os filmes
Thor, de 2011, e Capitão América –o Primeiro Vingador (Capitain America
–the First Avenger), também de 2011, apesar de não serem sequels, foram
“usados” para preparar o lançamento de Os Vingadores (The Avengers), de
Joss Whedon, em 2012, e Capitão América – O Soldado Invernal (Captain
America – Winter Soldier), em 2014 (ALSAQA, 2011).
Prequel (“antecedência”, “precedência” ou “prequência”)
É um tipo de sequência que apresenta eventos que precedem aqueles da história
original. Ela pode não só evitar os problemas associados ao desenvolvimento
da história posterior (já apresentada), como tem o desafio de manter o interesse
dramático, quando a “solução“ de partes da história já foi apresentada no trabalho
subsequente ou consequente que, curiosamente, foi o início de tudo.

Exemplos existem muitos: Sccoby-Doo! O Mistério Começa (ScoobyDoo! The Mistery Begins, 2009, TV) que é a história de como a ‘Mistery Inc.
’ começou. Ou então a série Guerra nas Estrelas (Star Wars), que começou
em 1977, seguida por O Império Contra-Ataca (Star Wars: Episode 5 – The
Empire Strikes Back), de 1980, e O Retorno de Jedi (Star Wars: Episode 6 – The
Return of the Jedi) de 1983 (Star Wars IV, V e VI). Em 1999, começou uma
nova trilogia cujas histórias ocorrem antes da trilogia original: Star Wars:
Episódio I – A Ameaça Fantasma (Star Wars I: Episode I – The Phantom
Menace), Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones (Star Wars: Episode II
– Attack of the Clones)e Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith (Star
Wars: Episode III – The Revenge of the Sith).
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Outro exemplo interessante é o do filme Psicose IV –O Começo (Psycho
IV – The Beginning (feito para a TV, em 1990). A história acontece antes do
filme Psicose (Psycho, 1960) original e de suas sequências Psicose – 2ª Parte
(Psycho II, 1983) e Psicose III (Psycho III, 1986).
Apesar do termo prequel ser de origem recente, o seu primeiro aparecimento formal é de 1958, num artigo de Anthony Boucher publicado na revista
americana The Magazine of Fantasy & Science Fiction (revista da qual ele foi
cofundador e seu editor de 1949 a 1958), o conceito é preenchido por obras
muito antigas. Pela conceituação recente de prequel, o Livro de Ruth, na Bíblia,
seria umaprequel da literatura sobre o Rei David. Cypria, obra épica de Homero,
do Ciclo dos Troianos, escrita em versos no fim do século 7 a. C. , precede os
acontecimentos descritos na Ilíada e, portanto, forma um tipo de introdução
prévia à história seguinte. No cinema parece ter ficado de uso geral no início
dos anos 1970 com o lançamento do filme O Poderoso Chefão II (The Godfather
– Part II, de 1974), que conta a história do começo de Don Vito Corleone. Com
a saga Guerra nas Estrelas (Star Wars), de George Lucas, o termo se incorporou
definitivamente na cultura americana e no meio cinematográfico.
Outros exemplos da mesma época: The Nightcomers, 1971, prequel da novela A Volta do Parafuso (The Turn of the Screw) de Henry James. A história
pode ser vista também nos filmes Os Inocentes (The Innocents), de 1961 e The
Turn of the Screw, de 2003; A Juventude de Butch Cassidy (Butch and Sundance – The Early Days), de 1979, apresenta a história dos dois pistoleiros antes
dos acontecimentos narrados no filme Butch Cassidy (Butch Cassidy and the
Sundance Kid), de 1969.
O quadroa seguir apresenta de maneira ordenada títulos e datas de alguns outros filmes e séries de TV para os quais foi possível obter informações
sobre aprequel realizada e a obra original. A data de realização da obra original
serve como balizador do ordenamento cronológico:
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Título e ano da prequel
Another Part of the Forest, 1948

Título e ano do filme original
Pérfida (The Little Foxes), 1941

Psicose IV – O Início (Psycho IV– The Be- Psicose (Psycho), 1960; Psicose – 2ª Parte (Psyginning), 1990 (TV)
cho II), 1983; Psicose III (Psycho III), 1986
The Nightcomers, 1971

Os Inocentes (The Innocents), 1961; The Turn of
The Screw, 2003

Três Homens em Conflito (The Good, the Bad Por um Punhado de Dólares (Per um Pugno
and the Ugly), 1966
di Dollari), 1964; Por uns Dólares a Mais (Per
Qualche Dollaro in Piú), 1965
Zulu Dawn, 1979

Zulu, 1964

Jornada nas Estrelas – Enterprise (Star Trek – Jornada nas Estrelas (Star Trek – The Original
Enterprise), 2001-2005 (Série de TV)
Series), 1966-1969 (Série de TV); Star Trek –
The Animated Series, 1973-1975 (Série de TV);
Jornada nas Estrelas – A Nova Geração (Star
Trek – The Next Generation), 1987-1994 (Série
de TV); Jornada nas Estrelas – Deep Space Nine
(Star Trek – Deep Space Nine), 1993-1999 (Série de TV); Jornada nas Estrelas – Voyager (Star
Trek – Voyager), 1995-2001 (Série de TV); Star
Trek – New Voyages, 2004 (Série de TV),
Rise of the Planet of the Apes, 2011

O Planeta dos Macacos (Planet of the Apes),
1968

A Juventude de Butch Cassidy (Butch and Sun- Butch Cassidy (Butch Cassidy and the Sundance
dance – The Early Days), 1979
Kid), 1969
O Poderoso Chefão II (The Godfather Part II), O Poderoso Chefão (The Godfather), 1972; O Po1974 (cenas em flashback dos anos 1901-1941) deroso Chefão II (The Godfather Part II), 1974
(cenas do presente dos anos 1958-1959); O Poderoso Chefão III (The Godfather Part III), 1990
Exorcista – O Início (Exorcist – The Beginning), O Exorcista (The Exorcist), 1973; O Exorcista II
2004; Dominion – Prequel to the Exorcist, 2005 – O Herege (Exorcist II – The Heretic), 1977; O
Exorcista III (The Exorcist III), 1990
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Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma
(Star Wars: Episode I – The Phantom Menace),
1999; Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones
(Star Wars: Episode II – Attack of the Clones),
2002; Star Wars: Episódio III – A Vingança dos
Sith (Star Wars: Episode III – Revenge of the
Sith), 2005

Guerra nas Estrelas (Star Wars: Episode IV – A
New Hope), 1977; O Império Contra-Ataca (Star
Wars: Episode: Episode V – The Empire Strikes
Back), 1980; O Retorno de Jedi (Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi), 1983

Predator 2, 1990; Predadores (Predators), 2010;
Alien vs. Predador (AVP – Alien vs. Predator),
2004; Aliens vs. Predador 2 (AVPR – Aliens vs.
Predator – Requiem), 2007

Alien, O Oitavo Passageiro (Alien), 1979; Aliens,
O Resgate (Aliens), 1986; O Predador (Predator), 1987; Alien 3, 1992; Alien – A Ressureição
(Alien – Ressurrection), 1997

Amityville II – The Possession, 1982

The Amityville Horror, 1979
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Star Wars: Ewoks, 1985-1987 (Série de TV, ani- O Imperio Contra-Ataca (Star Wars: Episode V
mação)
– The Empire Strikes Back), 1980; O Retorno de
Jedi (Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi),
1983
Indiana Jones e o Templo da Perdição (Indiana Os Caçadores da Arca Perdida (Indiana Jones
Jones and the Temple of Doom), 1984
and Raiders of the Lost Ark), 1981
O Jovem Indiana Jones (The Young Indiana Jones Os Caçadores da Arca Perdida (Indiana Jones
Chronicles), 1992-1993 (Série de TV)
and the Raiders of the Lost Ark), 1981; Indiana
Jones e o Templo da Perdição (Indiana Jones and
the Temple of Doom), 1984; Indiana Jones e a
Última Cruzada (Indiana Jones and the Last
Crusade), 1989
The Thing, 2011

O Enigma de Outro Mundo (The Thing), 1982

Caravana da Coragem – Uma Aventura Ewok O Retorno de Jedi (Star Wars: Episode VI – Re(The Ewok Adventure), 1984 (TV), Ewoks – The turn of the Jedi), 1983
Battle for Endor, 1985 (TV),
Bradock II – O Início da Missão (Missing in Ac- Bradock – Super Comando (Missing in Action),
tion 2 – The Beginning), 1985
1984
The Little Mermaid – Ariel’s Beginning, 2008 A Pequena Sereia (The Little Mermaid), 1989;
(vídeo)
Pequena Sereia II – O Retorno para o Mar (The
Little Mermaid II – Return to the Sea), 2000
(vídeo)
O Ataque dos Vermes Malditos 4 (Tremors 4 – O Ataque dos Vermes Malditos (Tremors), 1990;
The Legend Begins), 2004 (vídeo)
Tremors II – Aftershocks, 1996 (vídeo); Tremors
3 – Back to Perfection, 2001 (vídeo)
Twin Peaks – Os Últimos Dias de Laura Palmer Twin Peaks, 1990-1991 (Série de TV)
(Twin Peaks – Fire Walk with Me), 1992
Wing Commander, 1999

Wing Commander, 1990 (videogame)

Dragão Vermelho (Red Dragon), 2002; Hannibal O Silêncio dos Inocentes (The Silence of the Lam– A Origem do Mal (Hannibal Rising), 2007
bs), 1991; Hannibal, 2001;
Carlito’s Way – Rise to Power, 2005 (vídeo)

O Pagamento Final (Carlito’s Way), 1993

Debi & Loide 2 – Quando Debi Conheceu Loide Debi & Loide – Dois Idiotas em Apuros (Dumb
(Dumb and Dumberer – When Harry Met & Dumber), 1994
Lloyd), 2003
Os Flintstones em Viva Rock Vegas (The Flintsto- Os Flintstones – O Filme (The Flintstones), 1994
nes in Viva Rock Vegas), 2000
Um Drink no Inferno 3 – A Filha do Carrasco Um Drink no Inferno (From Dusk Till Dawn),
(From Dusk Till Dawn 3 – The Hangman’s Dau- 1996; Um Drink no Inferno 2 – Texas Sangrento
ghter), 2000 (vídeo)
(From Dusk Till Dawn 2 – Texas Blood Money),
1999 (vídeo)
Cubo Zero (Cube Zero), 2004 (vídeo)

Cubo (Cube), 1997; Cubo 2 – Hipercubo (Cube
2 – Hypercube), 2002 (vídeo)
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Ring 0 – O Chamado (Ringu 0: Basudei), 2000

O Chamado (Ringu), 1998; Rasen, 1998; Ringu
2, 1999

The Second Renaissance Part I, 2003 (curta de Matrix (The Matrix), 1999; Matrix Reloaded
animação); The Second Renaissance Part II, (The Matrix Reloaded), 2003; Matrix Revolu2003 (curta de animação)
tions (The Matrix Revolutions), 2003
Segundas Intenções 2 (Cruel Intentions 2), 2000 Segundas Intenções (Cruel Intentions), 1999
(vídeo)
Clifford’s Puppy Days, 2003-2006 (Série de TV)

Clifford the Big Red Dog, 2000-2003 (Série de
TV)

Ginger Snaps Back – The Beginning, 2004

Ginger Snaps, 2000; Possuídas 2 – Força Incontrolável (Ginger Snaps – Unleashed), 2004

X-Men Origens – Wolverine (X-Men Origins – X-Men – O Filme (X-Men), 2000; X-Men 2 (X2),
Wolverine), 2009; X-Men – First Class, 2011
2003; X-Men – O Confronto Final (X-Men – The
Last Stand), 2006
O Escorpião Rei – A Saga de um Guerreiro O Retorno da Múmia (The Mummy Returns),
(The Scorpion King 2 – Rise of a Warrior), 2008 2001
(vídeo); O Escorpião Rei (The Scorpion King),
2002
The Hobbit – Parte 1, Parte 2 e Parte 3 2012- O Senhor dos Anéis (The Lord of the Rings),
2014
2001-2003
Freddy vs Jason, 2003

Jason X, 2001

Conflitos Internos II (Mou Gaan Dou II, Infernal Conflitos Internos (Mou Gaan Dou, Infernal AfAffairs II, título internacional), 2003; Conflitos fairs, título internacional) 2002
Internos III (Mou Gaan Dou III: Jung Gik Mou
Gaan, Infernal Affairs III), 2003
National Lampoon’s Van Wilder: Freshman O Dono da Festa (National Lampoon’s Van WilYear, 2009 (vídeo)
der), 2002
Serenity – Those Left Behind e Serenity – Better Firefly, 2002-2003 (Série de TV); Serenity, 2005
Days, 2005 (livros de história em quadrinhos,
prequels do filme de 2005)
Scooby-Doo! O Mistério Começa (Scooby-Doo! Scooby-Doo, 2002; Scooby-Doo 2 – Monstros
The Mistery Begins), 2009 (TV); Scooby-Doo! à Solta (Scooby-Doo 2 – Monsters Unleashed),
Curse of the Lake Monster, 2010 (TV)
2004
Anjos da Noite – A Rebelião (Underworld– Rise Anjos da Noite (Underworld), 2003; Anjos da
of the Lycans), 2009
Noite – A Evolução (Underworld – Evolution),
2006
Caprica, 2009 (Série de TV)

Battlestar Galactica, 2003 (Minissérie de TV);
Battlestar Galactica, 2004-2009 (Série de TV)

Bionicle 2 – Legends of Metro Nui, 2004 (vídeo); Bionicle – Mask of Light, 2003 (vídeo)
Bionicle 3 – Web of Shadows, 2005 (vídeo)
The Texas Chainsaw Massacre – The Beginning, O Massacre da Serra Elétrica (The Texas Chain2006
saw Massacre), 2003
Lilo & Stitch 2 – Stitch Deu Defeito (Lilo & Stitch Stitch! The Movie, 2003 (vídeo); Lilo & Stitch –
2 – Stitch Has a Glitch), 2005 (vídeo)
The Series, 2003-2006 (Série de TV)
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Terminator – As Crônicas de Sarah Connor (Ter- O Exterminador do Futuro – A Rebelião das
minator – The Sarah Connor Chronicles), 2008- Máquinas (Terminator 3 – Rise of the Machi2009 (Série de TV)
nes), 2003
O Gato de Botas (Puss in Boots), 2011

Shrek 2, 2004; Shrek Terceiro (Shrek the Third),
2007; Shrek para Sempre (Shrek Forever After),
2010

Meerkat Manor: The Story Begins, 2008

Meerkat Manor, 2005-2008 (Série de TV)

Star Wars – The Clone Wars, 2008 (animação); Star Wars: Episódio III – A Vingança dos Sith
Star Wars – The Clone Wars Preview Special, (Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith),
2005
2008 (TV)
Próximo Gears of War (em desenvolvimento)

Gears of War, 2006 (videogame); Gears of War
2, 2008 (video game); Gears of War 3, 2011 (video game); Gears of War: Judgement, 2013 (video
game)

300 – A Ascenção do Império (300 – Rise of an 300, 2006
Empire), 2014
Smokin’Aces – Assassins’ Ball, 2010 (vídeo)

A Última Cartada (Smokin’Aces), 2006

I Am Legend Prequel (em desenvolvimento)

Eu Sou a Lenda (I Am Legend), 2007

Messengers 2– The Scarecrow, 2009 (vídeo)

Os Mensageiros (The Messengers), 2007

À Prova de Morte (Death Proof), 2007

Planeta Terror (Planet Terror), 2007

Transmorphers – Fall of Man, 2009 (vídeo)

Transmorphers, 2007 (vídeo)

Temos Vagas 2 – A Primeira Diária (Vacancy 2 Temos Vagas (Vacancy), 2007
– The First Cut), 2009 (vídeo)
Dead Space – Downfall, 2008 (vídeo, animação) Dead Space, 2008 (vídeo game)
Hulk vs. Wolverine, 2009 (vídeo)

Wolverine and the X-Men, 2008 - (Série de TV)

Muitas vezes o termo prequel é usado erroneamente em alguns casos
para descrever qualquer trabalho como uma sequência. Vimos, no entanto,
que desde o princípio ele foi definido como um tipo de sequência, não o
inverso de sequência. Um exemplo ilustra bem a diferença: Star Wars: Episódio I – A Ameaça Fantasma (1999) é a prequel de O Retorno de Jedi (1983),
mas não do Star Wars: Episódio II – Ataque dos Clones (2002) (http: //www.
wordiq. com). Neste último caso, o termo mais apropriado e correto seria o
de “predecessor”.
É importante destacar também que uma prequel deve ser parte da mesma
série (publicação ou filmes) da qual ela é a prequel. Se, como no caso do filme
Batmans Begins (2005), ela inicia uma nova história (e possivelmente uma
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nova série), não sendo mais, portanto, uma prequel, é melhor dizer que isso é
o “reinício” de novas histórias, ou se apropriando do termo da informática, um
reboot. Isso acabou se comprovando com os “filhotes” da nova série: Batman – O
Cavaleiro das Trevas (The Dark Knight), de 2008 e The Dark Night Rises, de 2012,
todos filmes de Christopher Nolan, além da animação Batman – O Cavaleiro de
Gotham (Batman – Gotham Knight), de 2008, lançada apenas em vídeo.
A questão se complica ainda mais quando sequências de determinados
filmes são prequels de outros, que por sua vez se tornam sequels de outros
e sucessivamente. O exemplo que demos acima do filme Escorpião Rei, de
2002, e do O Retorno da Múmia, de 2001, se completa num emaranhado de
conexões quando relacionamos todos os filmes que mantêm algum tipo de
relacionamento: Scorpion King – Book of the Dead, de 2011, dirigido por
Roel Reiné, é uma sequelde uma prequel de uma prequel de uma sequência
de um remake. Ou seja, é uma sequência ao O Escorpião Rei – A Saga de
um Guerreiro (The Scorpion King – Rise of a Warrior), lançado apenas em
vídeo em 2008, que por sua vez foi uma prequel ao O Escorpião Rei (The
Scorpion King), de 2002. Este foi uma prequeldeO Retorno da Múmia (The
Mummy Returns), de 2001, que foi uma sequeldeA Múmia (The Mummy), de
1999. Este foi um remake do clássico The Mummy, de 1932, que por sua vez
teve outros remakes realizados na década de 1940 The Mummy’s Hand, 1942,
The Mummy’s Tomb, 1944, The Mummy’s Curse, 1944, The Mummy’s Ghost,
1955, Abbott and Costelo Meet the Mummy, 1959, The Mummy, 1966, The
Mummy’s Ghost (um curta-metragem), 1998, Trance e 2002, Trance!!!!
Reboot (“reínicio”, “recomeçar”)
O termo reboot, importado diretamente da informática, adquire na mídia praticamente o mesmo sentido, que é o de reinício. Quando um computador sofre um reboot nada, com exceção da memória não volátil – o que
estiver no hard disk –, é mantido. Tudo que foi feito numa determinada
sessão de trabalho se perde.
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Na ficção audiovisual significa o descarte de praticamente toda a continuidade anterior dos filmes da série para começar algo novo com novas ideias.
Toda a história ficcional anterior é nula e perdida, ou pelo menos se torna
irrelevante para a nova linha de histórias. Dessa forma uma nova série (re)começa como se fosse nova em folha (BILLINGTON, 2008; TALLERICO, 2009;
WILLITS, 2009).
Com a prática do reboot, novas franquias (as chamadas “concessões”) são
reiniciadas e fortalecidas com o intuito de atrair um novo público, ou resgatar
o anterior já um tanto desinteressado. O mais importante, no entanto, do ponto de vista da indústria cinematográfica é o estímulo a uma retomada dos lucros dos investimentos. De certa forma, o reboot pode ser visto como uma tentativa de resgatar franquias que ficaram estagnadas ao longo do tempo. Pode
ser visto também como um investimento mais seguro para os produtores, já
que se pode retomar uma base de apreciadores do (s) projeto (s) anterior (es)
com menos risco (pelo menos em termos de retorno do (s) investimento (s)
(BILLINGTON, 2008; WILLITS, 2009). O reboot permite que novos fãs sejam
introduzidos na história central,uma vez que permite a introdução, ou reintrodução, de novos elementos a uma história já conhecida, ou mesmo mudando o foco da história nos seus elementos principais. Leva também à possibilidade de mudar a forma de contar a história, o gênero e a um incremento na
sofistificação do (s) material (is) artísticos ou técnicos utilizados.
Um reboot difere de umaprequelem razão do afastamento do modelo
previamente estabelecido da série. Com o reboot, o modelo canônico é descartado e substituído por um novo paradigma. Outra diferença é a de que,
naprequel, o desenvolvimento da história é realizado pelos mesmos criadores
da série original, enquanto que no reboot, em geral, a produção é de autores
diferentes daqueles da série original. Difere também do remake, já que nesse
há o “recontar” de uma mesma história mantendo essencialmente o mesmo
modelo (WILLITS, 2009). A lista de reboots apresentada a seguir permite uma
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visualização melhor desses vários elementos discutidos até aqui. Os filmes estão ordenados cronologicamente pelo ano do lançamento do filme original e
em ordem alfabética do título em português:
•
A Pantera Cor-de-Rosa (The Pink Panther), 1963; reboot 2006, A
Pantera Cor-de-Rosa (The Pink Panther);
•
Cassino Royale (Casino Royale), 1966; reboot 2006, 007 – Cassino
Royale (Casino Royale);
•
Jornada nas Estrelas (Star Trek), 1966 (TV), 1979 (série de filmes);
reboot 2009, Star Trek (idem);
•
Hawaii Five-0, 1968 (Série de TV); reboot 2010 (Série de TV), Hawaii
Five-0;
•
Scooby Doo (Scooby Doo, Where Are You), 1969 (Série de TV); reboot
2010 (Série de TV), Scooby Doo! O Mistério Começa (Scooby-Doo! The Mistery
Begans);
•
Battlestar Galactica (Série de TV), 1978; reboot 2004 (Série de TV),
Battlestar Galactica;
•
Halloween – A Noite do Terror (Halloween), 1978; reboot 2007,
Halloween – O Início (Halloween);
•
Sexta-Feira 13 (Friday the 13th), 1980; reboot 2009, Sexta-Feira 13
(Friday the 13th);
•
Conan, o Bárbaro (Conan the Barbarian), 1982; reboot 2011, Conan, o
Bárbaro (Conan the Barbarian);
•
Karatê Kid – A Hora da Verdade (The Karate Kid), 1984; reboot 2010,
Karatê Kid (The Karate Kid);
•
A Hora do Pesadelo (A Nightmare on Elm Street), 1984; reboot 2010, A
Hora do Pesadelo (A Nightmare on Elm Street);

52

SE SSÃ O DU P LA

•

Batman (idem), 1989; reboot 2005, Batman Begins (idem);

•
Justiceiro (The Punisher), 1989; reboot 2004, O Justiceiro (The Punisher);
reboot 2008, Punisher – War Zone;
•
A Pequena Spiã (Harriet the Spy), 1996; reboot 2010 (TV), Harriet, a
Espiã – Guerra de Blogs (Harriet the Spy – Blog Wars);
•
Hulk (TheHulk), 2003; reboot 2008, O Incrível Hulk (The Incredible
Hulk).
Que o uso de reboots para iniciar novos projetos veio para ficar pode
ser comprovado pela listagem de projetos anunciados e/ou já lançados: Fantastic Four (2015), Daredevil (transformado numa série de TV, em 2015), As
Tartarugas Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles), 2014, Tomb Raider, Buffy
the Vampire Slayer, Police Academy 8, National Lampoon’s Vacation, Godzilla,
2014,Highlander, Mortal Kombat, Street Fighter, The Howling – Reborn (Joe
Nimziki, 2011), Battlestar Galactica – Blood & Chrome (2012, lançado para
TV), O Juiz (Judge Dredd, Pete Travis, diretor, 2012), Superman – Man of
Steel (Zack Snyder, diretor, 2013),Sombra do Inimigo (Alex Cross, Rob Cohen,
diretor, 2012), Prometheus (Ridley Scott, diretor, 2012), Alien Project (Neill
Blomkamp, em produção).
Interquel, Midquel e Parallel
Tendo definido dois termos básicos deste novo campo de neologismos
eles servirão como balizadores das demais definições e exemplos. Os três neologismos a seguir têm uma lógica intrínseca se pensarmos nos dois primeiros
já apresentados.
A interquel pode apresentar eventos que acontecem entre dois ou mais
trabalhos já completados, fazendo uma ponte de uma história para outra. Ela
é, portanto, uma sequência para um trabalho completado e uma prequel a
outro. Por exemplo, o romanceThe Godfather Returns, de Mark Winegardner,
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publicada em 2004, é uma sequência dos romances O Poderoso Chefão, publicado em 1964 e O Siciliano, de 1984, ambos de Mario Puzzo. No entanto, a história acontece entre os eventos apresentados nos filmes O Poderoso Chefão e O
Poderoso Chefão II. O projeto multimídia Sombras do Império (Shadows of the
Empire), criado por Steve Perry, acontece entre os episódios V e VI de Guerra
nas Estrelas (filmes O Império Contra-Ataca e O Returno de Jedi). No filme de
2009, Velozes e Furiosos 4 (Fast & Furious), a história acontece no tempo entre
+ Velozes + Furiosos (2 Fast 2 Furious), de 2003, e Velozes e Furiosos – Desafio
em Tóquio (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), 2006.
Por outro lado umamidquel é uma sequência que ocorre durante um intervalo cronológico dentro de um trabalho previamente completado. Como
exemplos, o livro O Cavalo e Seu Menino (The Horse and His Boy, quinto
livro da fantasia Crônicas de Nárnia, escrito por C. S. Lewis, em 1954), acontece durante o reinado das crianças Pevensie que existe no fim da história O
Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa (The Lion, the Witch and the Wardrobe).
No cinema, o filme Bambi II (2006) começa logo após a morte da jovem
mãe de Bambi no filme Bambi, de 1942, mas antes das cenas em que ele já é
adulto. No O Natal Encantado da Bela e a Fera (Beauty and the Beast – The
Enchanted Christmas), vídeo de 1997, a história se passa durante o cativeiro
inicial da Bela. O filme Jogos Mortais IV (Saw IV), de 2007, ocorre durante
os eventos mostrados em Jogos Mortais III (Saw III), de 2006.
Um tipo de sequência que é muito curiosa e interessante do ponto de
vista de desenvolvimento de histórias é a chamada sequência paralela (de parallel). É uma história parecida, semelhante, ou similar. Ela apresenta eventos de outro trabalho já completado, mas de outra perspectiva. Em geral, de
alguns dos personagens e/ou de uma informação não revelada previamente
no trabalho anterior. Talvez o exemplo mais emblemático da sequência em
paralelo seja a do filme De Volta para o Futuro Part II (Back to the Future Part
II), de 1989. Nele, o protagonista Marty McFly volta no tempo e vê os eventos
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acontecidos no primeiro filme De Volta para o Futuro (Back to the Future), de
1985, mas de um ângulo completamente diferente, pois na sua volta ele entra
num universo paralelo do mundo em que ele vivia antes. No filme Rosencrantz
e Guildestern Estão Mortos (Rosencrantz & Guildenstern Are Dead), de 1990, a
ação é centrada em dois personagens secundários da peça Hamlet, de William
Shakespeare. Hamlet é visto, então, pelo olhar desses dois personagens, contrastando com a visão clássica de Hamlet. Da mesma forma, o filme The Lion
King 1 1/2, lançado em vídeo em 2004, é um paralelo deO Rei Leão (The Lion
King), de 1994. A mesma história é contada agora pelo ponto de vista de Timon e Pumbaa, que são personagens secundários no filme original. O curta
de animação BURN-E (vídeo de 2008), que é parte integrante do DVD de Wall
-E (WALL-E), conta a história de um robô de manutenção interagindo com os
eventos e o robô da apresentação principal.
Sidequel
Próxima à ideia da sequência paralela, mas numa abordagem diferente é a
sequência chamada de sidequel. Como o próprio nome sugere – sequência “lateral”, ou paralela, ou “à margem” –, são sequências de enorme poder criativo,
já que permitem uma liberdade criativa muito maior ao criar outro trabalho no
mesmo universo ficcional da obra original, mas em tramas não relacionadas, ou
mesmo com personagens não relacionados. De certa forma, é oposta à ideia das
outras sequências, prequel, sequel, ou interquel, pois necessariamente elas ocorrem
no mesmo espaço temporal de um trabalho anterior. São sequências que ficam na
“borda”, ladeando histórias já apresentadas.
Esse tipo de história é muito comum nas séries épicas, principalmente
naquelas de orientação guerreira em que é possível contar muitas e muitas
histórias de diferentes pontos de vista. Em termos de literatura, podemos citar
os antigos épicos indianos, escritos em sânscrito entre os séculos V. e IV a. C. ,
Mahabharata e Ramayana (ou A Jornada de Rama) que contêm muitas histó-
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rias, às vezes pouco relacionadas entre si, ou mesmo às suas respectivas histórias
principais (BROCKINGTON, 1998; CHAITANYA, 1985; NARAYAN, 2006).
Em termos audiovisuais são esses tipos de histórias que mantêm o interesse por longo tempo das novelas e séries televisivas. Em geral, as sidequels,
ou side stories tendem a ser histórias únicas, contidas em si mesmas, com começo, meio e fim, focando fortemente no drama, enquanto as ações principais
ocorrem no fundo. O próprio Mahabharata tem uma versão fílmica dirigida
por Peter Brook em 1989, com 180 minutos de duração. Essa versão em DVD
foi a redução da minissérie de TV (com 6 horas de duração), também de 1989,
que Brooks editou a partir da filmagem da peça homônima de 1985 com 9
horas de duração (BROOK, 1989), que estreou em Avignon, em que todas as
histórias se relacionam. Há também uma minissérie indiana para televisão,
Mahabharat, de 1988 (CHOPRA; CHOPRA, 1988).
No cinema, muitos dos filmes de Kevin Smith, por exemplo, ocorrem na
mesma continuidade de cenário, o chamado View Askewniverse, que é um universo ficcional onde ocorrem os seus filmes, seus desenhos e suas séries para
televisão. Ele criou inclusive alguns personagens fixos como Jay e Silent Bob
que aparecem em vários de seus filmes (O Balconista (Clerks), 1994; Dogma,
1999; O Império (do Besteirol) Contra-Ataca (Jay and Silent Bob Strikes Back),
2001; O Balconista 2 (Clerks II), 2006), curtas (The Flying Car, 2002; Clerks:
The Lost Scene, 2004), televisão (Clerks – The Animated Series, 2000). Muitos
dos personagens pouco têm a ver uns com os outros. Alguns são secundários
que passam a elementos principais, outros são secundários e exercem papéis
colaterais nas várias tramas que acontecem.
Outro escritor de roteiros para cinema, David Peoples, descreve o filme
Soldier, de 1998, dirigido por Paul W. S. Anderson, e do qual ele foi o roteirista, como umasidequel a Blade Runner – O Caçador de Androides (Blade Runner), que ele coescreveu com Hampton Fancher, em 1982.
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Outra área que usa muito o termo side story é a do animeem que ele tem
o mesmo sentido sendo uma tradução direta do termo japonês gaiden. Esse
é um termo de uso frequente na ficção japonesa e se relaciona de forma direta ou indireta com outras sequências tais como spin-off, sequel e prequel.
Por outro lado, alguns dos gaiden são histórias recontadas na perspectiva de um
personagem diferente, semelhante a um flashback.
O uso do termo gaiden no Japão já no título de alguns trabalhos, como
no videogame Faia Emuburemu Gaiden (Fire Emblem Gaiden, na versão em
inglês), tem se tornado cada vez mais frequente. Esse uso generalizado se estendeu, por sua vez, aos americanos e europeus, que também passaram a usar
o termo nos seus videogames. Por exemplo, o Ninja Gaiden, nos EUA, para a
série japonesa Ninja Ryukenden e Resident Evil Gaiden, ou Biohazard, na Europa, para o título original japonês Baiohazado.
Deve ser lembrado, no entanto, que uma side story não é exatamente o
mesmo que spin-off. Neste, alguns personagens podem ser retomados, em geral
personagens secundários, e são envolvidos em histórias ou séries transformando-se em personagens principais.
Spin-off (“derivado”, “subproduto”)
É importante destacar, como veremos, que assidequels feitas com a intenção

de lançar uma nova série de histórias são chamadas de spin-offs. A tradução
livre para spin-off seria “derivagem”, ou melhor, “derivado”, ou num sentido
mais amplo, um subproduto. O termo é muito comum na área empresarial,na
qual novas empresas nascem a partir de um determinado grupo de pesquisa
de uma empresa, universidade, ou centro de pesquisa, para explorar um novo
produto ou serviço derivado do trabalho que estava sendo desenvolvido. É o
processo comum de incubadoras de empresas ou em áreas de concentração de
empresas que empregam alta tecnologia.
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Na mídia, que é o que nos interessa mais diretamente, o termo é utilizado
para indicar uma franquia criada a partir de outra, ou então títulos da mesma
franquia, mas com histórias e personagens diferentes, mesmo não tendo muita relação um com o outro, a não ser pela ideia geral. Obviamente associado à
criação dos spin-offs está o forte interesse comercial, como se pode ver pelos
exemplos dados em seguida:
•
O animeDragon Ball GT, é um spin-off de Dragon Ball , mangá de
1984, em 42 volumes. Os animesDragon Ball e Dragon Ball Z são baseados
nos primeiros 16 e nos 26 últimos volumes, respectivamente, da história original do

mangá em 42 volumes de Akira Toriyama, iniciado em 1984 e indo até 1995,
publicado originalmente na revista Weekly Shonem Jump;
•
Série de desenho animado Eu Sou o Máximo (I Am a Weasel), 1997-2000
(Série de TV, animação) do Cartoon Network, spin-off de A Vaca e o Frango
(Cow and Chicken), 1995-2004 (Série de TV, animação), do mesmo canal;
•
Séries de desenho animado como Os Apuros de Penélope Charmosa
(The Perils of Penelope Pitstop), 1969-1971 (Série de TV, animação), Dick
Vigarista &, Muttley– Máquinas Voadoras (Dastardly and Muttley in their Flying
Machines), 1969 (Série de TV), As Aventuras de Rabugento, o Cão Detetive
(Droopy: Master Detective), 1993 (Série de TV, animação), são spin-offs do
desenho animado de muito sucesso, Corrida Maluca (Wacky Races), 19681970 (Série de TV, animação);
•
Lei & Ordem (Law & Order), 1990-2010 (Série de TV), provavelmente
é a série que produziu mais spin-offs, mantendo sempre a qualidade da série
original: Law & Order– Special Victims Unit, 1999- (Série de TV), Law &
Order– Criminal Intent, 2001- (Série de TV), Law & Order– Trial by Jury,
2005-2006 (Série de TV), Law & Order– Los Angeles, 2010- (Série de TV)
e Law & Order– UK, 2009- (Série de TV), e mais os vídeo-games Law &
Order– Dead on the Money, 2002, Law & Order II– Double or Nothing, 2003
e Law & Order– Justice Is Served, 2004;
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•
Frasier, 1993-2004 (Série de TV), foi derivada de personagens que
estavam em Cheers, 1982-1993 (Série de TV);
•
Séries Batman do Futuro (Batman Beyond), 1999-2001 (Série de TV),
The Batman, 2004-2008 (Série de TV), The New Batman Adventures, 19971999 (Série de TV), spin-offs do desenho Batman (Batman– The Animated
Series), 1992-1995 (Série de TV, animação);
•
Séries CSI– Miami, 2002- (Série de TV) e CSI– NY, 2004- (Série de
TV) são spin-offs da série de muito sucesso CSI– Crime Scene Investigation,
2000- (Série de TV);
•
Joey, 2004-2006 (Série de TV), projeto fracassado comercialmente,
que tentou usar a imagem bem-sucedida de Joey Tribbiani, de outra série
televisiva de grande sucesso comercial e de público, Friends (1994-2004);
•
O filme de animação Star Wars– The Clone Wars, 2008, é um spin-off
de Star Wars: Episódio II– Ataque dos Clones, de 2002 e Star Wars– Clone
Wars, 2003-2005 (Série de TV, animação) da saga Guerra nas Estrelas (Star
Wars), de George Lucas, iniciada em 1977;
•
Série Planet Sheen, 2009 (Série de TV, animação) como spin-off de
Jimmy Neutron (The Adventures of Jimmy Neutron– Boy Genius), 2002-2006
(Série de TV, animação);
•
Série Ben 10– Supremacia Alienígena (Ben 10– Ultimate Alien),
2010- (Série de TV, animação), spin-off de Ben 10– Força Alienígena (Ben
10– Alien Force), 2008- (Série de TV, animação) e Ben 10, 2005-2007
(Série de TV, animação);
•
Sharpay’s Fabulous Adventures, 2011 (Série de TV), spin-off da trilogia
High School Musical; 2006 (TV),High School MusicalII, 2007 (TV) e High School
Musical III– Ano da Formatura (High School Musical III– Senior Year), 2008.
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Sequências Distantes (“afastadas”, “longínquas”)
Se as sidequels aumentam o grau de liberdade das histórias com relação
a um determinado trabalho original, as sequências chamadas de “distantes”
ampliam ainda mais o horizonte de conexões com uma história original. A
sequel distante apresenta um intervalo cronológico grande entre os eventos
do trabalho original já completado e a sua proposta de continuidade. A liberdade de criação é ampliada ainda mais, já que os personagens e cenários
não precisam ter muito em comum. Uma sequência distante permite que
novos conflitos se desenvolvam tendo pouco a ver diretamente com a obra
original. Algumas das sequências e prequels da série Crônicas de Nárnia estão separadas por séculos na cronologia da terra da fantasia, ou décadas na
cronologia do mundo real.
Exemplo extremo é a história Speaker for the Dead, escrita em 1986
por Orson Scott Card, e que acontece 3. 000 anos depois do romanceEnder’s
Game, 1985, escrito originalmente por Orson Scott Card em 1977 e publicado como historieta na revista Analog Science Fiction and Fact. A própria
história de Ender’s Game foi retrabalhada por Scott Card numa novela “paralela” chamada de Ender’s Shadow, em que os mesmos eventos são vistos
por outro personagem chamado Bean. O personagem e outros são acompanhados em outros livros da série Shadows (Shadow of the Hegemon, Shadow
Puppets e Shadow of the Giant).
O livro Ender’s Game estava roteirizado desde o ano de 2003, pelo próprio Scott Card, mas após várias revisões de roteiros e de autores diferentes, o
provável diretor (à época), Wolfgang Petersen, se retirou do projeto em 2008.
A filmagem foi retomada sob batuta de Gavin Hood e, finalmente, lançada em
2013, dez anos depois da concepção do roteiro.
A série de televisão Jornada nas Estrelas – A Nova Geração (Star Trek –
The Next Generation), 1987-1994, segue os eventos da série de televisão Jorna60
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da nas Estrelas (Star Trek), 1966-1969, original depois de um século. Distâncias cronológicas mais moderadas podem resultar de trabalhos ajustados ao
“presente”, mas lançados em anos distantes entre si, como no filme O Exterminador do Futuro (The Terminator), de 1984, e suas sequências dos anos 1991,
2003 e 2009 (O Exterminador do Futuro 2 – O Julgamento Final (Terminator
2 – Judgment Day), O Exterminador do Futuro 3 – A Rebelião das Máquinas
(Terminator 3 – Rise of the Machines) e O Exterminador do Futuro – A Salvação (Terminator Salvation), respectivamente). A franquia, inclusive,já tem o 5º
filme da série, Terminator Genisys, lançado em 2015.
Outro projeto que está trazendo muita expectativa, pelas possibilidades
criativas da história original é a adaptação para o cinema do épico de Isaac
Asimov Fundação. Em razão do tipo de história – é uma série de ficção
científica em sete volumes composta por uma trilogia básica e mais 4 livros
complementares –, do seu próprio tamanho e de suas implicações histórico-filosóficas, está sendo considerada como um novo Senhor dos Anéis, em
termos de desafio criativo.
A Série da Fundação, na sua trilogia básica, composta por Fundação
(Foundation), Fundação e Império (Foundation and Empire) e Segunda Fundação (Second Foundation), mais os livros complementares Fundação II (Foundation’s Edge), A Fundação e Terra (Foundation and Earth), Prelúdio para
Fundação (Prelude to Foundation) e Crônica da Fundação (Forward the Foundation), descreve em detalhes a história de um futuro distante e de como o
destino de seus habitantes é influenciado por uma instituição chamada Fundação Enciclopédica. O objetivo de Asimov ao escrever o primeiro livro da série
era descrever em detalhes a queda de um Império Galáctico e o surgimento de
outro, tomando como inspiração a queda do Império Romano. O personagem
central da série chama-se Hari Seldon,que, embora só apareça pessoalmente
em três dos livros, influencia todas as obras da Fundação através da ciência
que desenvolveu: a Psico-História que é um misto de sociologia e matemática.
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Aplicando fórmulas matemáticas a acontecimentos de seu presente, Seldon
conseguia calcular acontecimentos futuros e assim permitir ou tentar evitar
que viessem a se confirmar, o que é um prato cheio para as múltiplas formas
de sequências possíveis.
O que poderia ser uma boa notícia, se revela não tão boa assim, pois a
versão para o cinema poderá, acaso ainda aconteça,ser dirigida por Roland
Emmerich (dos filmes Soldado Universal (Universal Soldier), 1992; Independence Day, 1996; O Dia Depois de Amanhã (The Day After Tomorrow), 2004
e 2012, de 2009) e não por um Peter Jackson. O projeto é considerado como
em desenvolvimento pelo site do IMDB, sem previsão de lançamento e talvez
mude de formato de filme para série, o que já demonstra o tamanho dos problemas enfrentados.
Outros trabalhos de continuidade têm pouco a ver com as questões discutidas aqui até o momento. Parecem ser muito mais uma necessidade comercial e de marketing extrema do que propriamente relacionada com as “necessidades” artísticas de uma obra já terminada. De qualquer modo, há mais
três termos de uso corrente neste meio, se bem que de uso bem mais restrito:
a companion piece, ou “sucessor espiritual” (imaginando-se que esses produtos
materiais possam ter “alma”), o reboot, do qual falamos um pouco anteriormente e as sequências stand-alone.
Companion piece, reboot e sequências stand-alone
A sequência companion piece (ou “peça acompanhante”, numa tradução
direta) é o trabalho produzido como obra complementar a outro projeto “único”, ou autônomo (stand-alone) já realizado, mas não tem nada a ver com o seu
predecessor diretamente. Se isso pode ser compreendido como sequência é
uma discussão enorme dentro desse campo de neologismos relacionados com
a continuidade de determinados filmes ou séries. Enquanto “peça acompanhante” pode, ou não, ocorrer no mesmo universo ficcional de seu antecessor,
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no entanto, deve necessariamente usar temas e ideias encontradas no trabalho
“original”. Podem ser realizadas no mesmo momento do trabalho original,
ou em outros, mas devem ser realizadas pelo mesmo criador, para que sejam
vistas ou acompanhadas dentro do mesmo contexto do trabalho anterior. São
sequências chamadas também de “sucessor espiritual”, pois mantêm o espírito, mas não necessariamente a forma das histórias contadas ou recontadas.
Um dos melhores exemplos do conceito de companion piece é o filme
de Clint Eastwood, de 2006, Cartas de Iwo Jima (Letters from Iwo Jima) que
“acompanha” necessariamente o seu outro filme da mesma época (de produção e história) A Conquista da Honra (Flags of Our Fathers). Ambos usam o
mesmo evento – a Batalha de Iwo Jima, no Pacífico, durante a 2ª Guerra Mundial – mas de perspectivas completamente diferentes e antagônicas: a visão
dos japoneses no primeiro filme e a dos americanos no segundo. São filmes
independentes na feitura, mas complementares na visão do diretor e do espectador. Outro exemplo, agora feito em épocas diferentes, são os filmes Fantasia,
de 1940 e Fantasia/2000. Ambos usam a mesma ideia básica, a mesma forma
ao tratar a música, de compositores diversos, na forma de animação. São independentes um do outro, mas “companheiros” na ideia e na realização.
O sucessor espiritual, chamado também de “sequência espiritual” e companion piece, como vimos, não contribui diretamente com o enredo estabelecido pelo trabalho anterior, como acontece com as prequels e sequências, mas
apresentam vários dos mesmos elementos, temas e estilos de seu antecessor.
Outros exemplos tornam mais claro o que falamos aqui:
•
O filme Máscara da Ilusão (Mirror Mask), 2005, foi concebido pelo
diretor Dave McKean como um sucessor espiritual dos filmes O Cristal Encantado (The Dark Cristal), 1982 e Labirinto – A Magia do Tempo (Labyrinth),
1986, produzidos pela mesma companhia, Jim Henson Company, e pelo mesmo diretor, Jim Henson;
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•
Ferocidade Máxima (Fierce Creatures), 1997, é uma “continuidade”
relativa do filme Um Peixe Chamado Wanda (A Fish Called Wanda), 1988,
incluindo, inclusive a mesma equipe de criação e o mesmo elenco, mas com
personagens completamente diferentes;
•
O Labirinto do Fauno (Pan’s Labyrinth), 2006, foi considerado pelo seu
diretor Guillermo Del Toro como a sequência espiritual do filme A Espinha
do Diabo (The Devils’s Backbone), 2001, usando termos como sister story e
companion piece;
•
Os filmes daTrilogia da Vingança (The Vengeance Trilogy), do diretor
Park Chan-wook, Mr. Vingança (Boksuneun Naui Geot, Sympathy for Mr. Vengeance, título internacional) 2002, Oldboy (Oldeuboi), 2003 e Lady Vingança
(Chinjeolhan Geumjassi, Sympathy for Lady Vengeance, título internacional),
2005, têm os mesmos temas de vingança, violência e salvação.
Uma variação do “sucessor espiritual” ou companion piece é a chamada
“sequência informal” (do inglês informal sequel) que é uma sequência não autorizada, ou não oficial. Ela é produzida, sem consentimento dos criadores ou
proprietários legais do material original, como continuidade a uma novela,
filme, série de televisão, ou videogame. A produção de sequências informais a
trabalhos que já estão em domínio público foi comum ao longo do tempo. Algumas vezes é feita a ligação entre as duas obras. Muito frequentemente, não.
Isso porque não há possibilidade de ações legais por parte dos criadores contra os autores de sequências informais. Em outros casos, os autores do novo
trabalho preferem até enfrentar constrangimentos legais, devidos ao copyright
da obra em apreço, em razão de interesses comerciais mais amplos.
A questão da “informalidade” é tão intencional em certos casos que os
autores da nova obra mudam nomes e personagens da obra anterior, já com o
intuito de evitar ações legais. Na área do cinema, talvez um dos diretores que
mais sofreu com a feitura de informal sequels foi George A. Romero, autor do
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hoje cultA Noite dos Mortos-Vivos (Night of the Living Dead), que teve dezenas
de imitações (WETMORE, 2011). Outros exemplos incluem Happily Ever After, 1993, sequencia não oficial da animação de Walt Disney, de 1937, Branca
de Neve e os Sete Anões (Snow White and the Seven Dwarfs). Outro exemplo,
que chegou aos tribunais inclusive, foi o do filme De Volta ao Vale das Bonecas
(Beyond the Valley of the Dolls), de 1970, uma continuidade não autorizada
do filme O Vale das Bonecas (Valley of the Dolls), de 1976. Nesse caso, foi Jacqueline Susann, autora doromance original Valley of the Dolls, que acionou o
estúdio por não envolvê-la na continuidade da história, além de mudar a história original. O estúdio foi judicialmente obrigado a colocar na apresentação
do filme um comunicado de não relacionamento entre os dois filmes.
Na área da literatura talvez o exemplo mais emblemático seja o do livro
The Wind Done Gone, escrita por Alice Randall, como continuidade não autorizada do romance de Margareth Mitchell E O Vento Levou (Gone with the
Wind) que levou a primeira autora às barras do tribunal.
Quando sequências acontecem no mesmo universo ficcional, mas têm
pouco a ver com seus antecessores, o trabalho é chamado de sequência stand
-alone ou sequência autônoma. É difícil pensar nesses casos que estamos trabalhando realmente com sequências. Seria melhor pensar em “produto (s)”
independente (s).
Em geral há um interesse comercial muito forte nesses casos. Por exemplo, os filmes levados diretamente ao vídeo, sem passar por circuitos de exibição comerciais, ou mesmo lançados em circuito comercial secundário, que
se seguem a trabalhos de sucesso mediano. Exemplos são variados: Luzes do
Além (White Noise 2– The Light), filme que seguiu o anterior de 2005, Vozes
do Além (White Noise); Boogeyman 2, seguindo a trilha de O Pesadelo (Boogeyman), de 2005; que foi seguido, por sua vez porBoogeyman 3, já diretamente para o vídeo em 2008; Arquivo X – Eu Quero Acreditar (The X-Files – I
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Want to Believe), de 2008, vindo diretamente da série original de televisão, de
1993-2000, Arquivo X (The X Files), que foi seguida, por sua vez, pelo filme
Arquivo X – O Filme (The X Files), de 1998; de George A. Romero, seguindo
o seu filme, hoje cult, A Noite dos Mortos Vivos (Night of the Living Dead),
de 1968, a série Dead, de muitos filhotes, Zombie – O Despertar dos Mortos
(Dawn of the Dead), 1978, Dia dos Mortos (Day of the Dead), 1985, Terra dos
Mortos (Land of the Dead), 2005, Diário dos Mortos (Diary of the Dead), 2007,
Survival of the Dead, 2009.
Outro exemplo interessante são os filmes feitos com um determinado
personagem, como na série de Sherlock Holmes, personagem clássico de
Arthur Conan Doyle. Há muitas séries já realizadas, mas cada filme da série
existe no mesmo universo, porém são tratados como aventuras únicas, autônomas (stand-alone) e cada uma delas pode ser vista de forma independente
da outra, ou mesmo em qualquer ordem. Por exemplo: TheMemoirs of Sherlock Holmes, 1994 (Série de TV, direção de Peter Hammond e Sarah Hellings), The Adventures of Sherlock Holmes (Série de TV, 1984-1985, direção
de Alan Grint, Paul Annet, John Bruce e David Carson), Sherlock Holmes
(Minissérie de TV, 1968, Guglielmo Morandi, diretor), Sherlock Holmes (Série de TV, 1967-1968, direção de Paul May), Sherlock Holmes (Série de TV,
1964-1968, direção de Anthony Kearey, Viktors Ritelis e outros), Sherlock
Holmes (Série de TV, 1954-1955, direção de Steve Previn, Sheldon Reynolds
e Jack Gage), Sherlock Holmes (Minissérie de TV, 1951, sem indicação de diretor). Ou mesmo nos diferentes filmes de diretores, e de épocas diferentes,
com o mesmo personagem Sherlock Holmes: As Aventuras de Sherlock Holmes (The Adventures of Sherlock Holmes), 1939 (Alfred L. Werker, diretor),
Sherlock Holmes – Chave Escarlate (The Scarlet Claw), 1944 (Roy William
Neill, diretor), The Private Life of Sherlock Holmes, 1970 (Billy Wilder, diretor), Sherlock Holmes, 2009 (Guy Ritchie, diretor), Sherlock Holmes, 2010
(vídeo, Rachel Goldberg, diretora).
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Como complemento de finalização do ensaio, e para se ter uma ideia relativa da pujança e extensão dos estudos relacionados com a questão do remake
e de todos os tipos de sequências apresentadas fizemos pesquisas por “unitermo (s)” no site da Amazon, uma das maiores distribuidoras de livros do mundo. O resultado é curioso, tanto pela possibilidade de comparação do número
de títulos de livros e ensaios abrangidos por cada “unitermo” (mesmo que, em
muitos casos, haja títulos repetidos), quanto pela pujança relativa, cada vez
maior, adquirida por estudos envolvendo o mundo da TV, comparativamente
ao mundo do cinema (AMAZON, 2011):
Unitermo
“film remakes”
“film sequels”
“film serials”
“film prequels”
“film reboots”
“film franchise”
“TV series remakes”
“TV series sequels”
“TV series prequels”
“TV series reboots”
“TV series franchise”

Número de entradas
Remakes de filmes
95
154
279
25
4
41
Remakes de Séries de TV
6
74
26
2
11

Pode-se acompanhar também o número e os títulos de filmes e de séries
de TV através de pesquisa semelhante no site do IMDB como se pode ver nas
tabelas a seguir (IMDB, 2011):
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Unitermo
“Film remake”
“of-french-film”

“of-american-film”
“color-of-black-and-white-film”
“of-cult-film”

“of-asian-film”

“of-danish-film”
“of- japanese-film”
“of-italian-film”

“of-british-film”
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Número de títulos (e exemplos)

61 (The Bad Boy and the Gardener,
1896, sem indicação de diretor, James H. White, produtor, de L’Arroseur Arrosé, 1895, Louis Lumière)
46 (Yes Boss, 1997, Aziz Mirna, de
For Love or Money, 1993, Barry Sonnenfeld)
36 (The Opposite Sex, 1956, David
Miller, de The Woman, 1939, George
Cukor)
37 (A Prometida (The Bride), 1985,
Franc Roddam, de A Noiva de
Frankenstein (Bride of Frankenstein),
1935, James Whale)
24 (Sempre ao Seu Lado (Hachiko:
A Dog’s History),2009, Lasse Hallström, de Hachiko Monogatari, 1987,
Seijiro Koyama)
22 (Solstice, 2008, Daniel Myrick,
de Midsommer, 2003,Carsten Myllerup)
21 (Si J’Etais Toi, 2007, Vincent Perez, de Himitsu, 1999, Yojiro Takita)
17 (Misunderstood, 1984, Jerry
Schatzberg, de Quando o Amor É
Cruel (Incompreso), 1966, Luigi Comencini)
7 (And Soon the Darkness, 2010,
Marcos Efron, de And Soon the
Darkness, 1970, Robert Fuest)

“of-swedish-film”
“of-european-film”

“of-austrian-film”
“of-chinese-film”

“of-german-film”
“of-Hitchcock-film”

“of-korean-film”
“of-spanish-film”
“of-norwegian-film”
“3D-remake-of-2D-film”

7 (A Woman’s Face, 1941, George
Cukor, de En Kvinnas Anksite, 1938,
Gustaf Molander)
6 (An American Werewolf in Paris,
2011, Anthony Waller, de Um Lobisomem Americano em Paris (An
American Werewolf in Paris), 1997,
Anthony Waler)
4 (Bachelor Mother, 1939, Garson
Kanin, de Kleine Mutti, 1935, Henry
Koster)
4 (Naina, 2005, Shripal Morakhia,
de Gin Gwai (The Eye, título internacional), 2002, Oxide Pang e Danny
Pang)
4 (The Experiment, 2010, Paul
Scheuring, de A Experiência, 2001,
Oliver Hirschbiegel)
4 (Hou Chuang, 1955, Chan Pei,
Wui Ng e Ji Zhu, de Janela Indiscreta
(Rear Window), 1954, Alfred Hitchcock)
4 (Espelhos do Medo (Mirrors), 2008,
Alexandre Aja, de Espelho (Geoul
Sokeuro), 2003, Sung-ho Kim)
4 (Vanilla Sky, 2001, Cameron
Crowe, de Abra os Olhos (Abre los
Ojos), 1997, Alejandro Amenábar)
3 (Amor Alucinante (Head Above
Water), 1996, Jim Wilson, de Hodet
Over Vannet, 1993, Nils Gaup)
2 (Frankenwennie, 2012, Tim Burton, de Frankenweenie, 1984, Tim
Burton)
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“of russian-film”
“of-thai-film”

“of-australian-film”

“of-canadian-film”
“of-filipino-film”
“of-hongkongese-film”
“of-iranian-film”

“of-malayalam-film”
“of-tamil-film”
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2 (Solaris, 2002, Steven Soderbergh,
de Solyaris, 1972, Andrey Tarkovskiy
2 (Perigo em Bangkok (Bangkok
Dangerous), 2008, Oxide Pang e
Danny Pang, de Bangkok Dangerous,
1999, Oxide Pang e Danny Pang)
1 (Long Weekend, 2008, Jamie
Blanks, de Um Longo Fim de Semana (Long Weekend), 1978, Colin
Eggleston)
1 (Train, 2008, Gideon Raff, de O
Trem do Terror (Terror Train), 1980,
Roger Sppotiswoode)
1 (The Echo, 2008, Yam Laranas, de
Sigaw, 2004, Yam Laranas)
1 (Irreversi, 2010, Michael Gleissner,
de Hui Lu, 2007, Michael Gleissner)
1 (Bumm Bumm Bole, 2010, Pryadarshan, de Filhos do Paraíso (Bacheha-Ye Aseman), 1997, Majid
Majidi)
1 (Khatta Meetha, 2010, Pryadarshan, de Vellanakalude Naadu, 1988,
Pryadarshan)
1 (Rehnaa Hai Terre Dil Mein, 2001,
Gautham Menon, de Minnale, 2001,
Gautham Menon)

Unitermo
“3D-sequel-to-2D-film

“sequel-to-cult-film”

“prequel-to-cult-film”

“serial-filmmaking”
“series-films”

“film-series”

Número de títulos (e exemplos)
“Film sequels”
16 (Jackass 3D, 2010, Jeff Tremaine,
de Jackass: Cara-de-Pau – O Filme,
(Jackass – The Movie), 2002, Jeff
Tremaine)
11 (Stripped to Kill II – Live Girls,
1989, Katt Shea, de Strip-Tease da
Morte, (Stripped to Kill), 1987, Katt
Shea)
6 (1-Ichi, 2003 (vídeo), Masato Tanno, de Koroshiya 1, (Ichi – The Killer,
título internacional), 2001, Takashi
Miike)
“Film serials”
1 (Irma Vep, 1996, Olivier Assayas,
de Les Vampires, 1915, Louis Feuillade)
26 (Escape from New Jersey, 2010,
Chris R. Notarile, de Fuga de Nova
York (Escape from New York), 1981,
John Carpenter)
19 (Melodia Fatal (Dressed to Kill),
1946, Roy William Neill e mais seus
outros 8 filmes dirigidos a partir de
1943)
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“Film prequels”
“prequel-to-cult-film”

“3D-sequel-to-2D-filme”

“sequel-to-cult-film”

Unitermo
“film reboots”
“film franchise”
Unitermo

6 (Dragão Vermelho (Red Dragon),
2002, Brett Ratner, de O Silêncio dos
Inocentes (The Silence of the Lambs),
1991, Jonathan Demme e Hannibal,
2002, Ridley Scott)
16 (Happy Feet 2 in 3D, 2011, George
Miller, de Happy Feet – O Pinguim,
(Happy Feet), 2006, George Miller,
Warren Coleman e Judy Morris)
11 (Santos Justiceiros II – O Retorno,
(The Boondock Saints II – All Saints
Day), 2009, Troy Duffy, de Santos
Justiceiros (The Boondock Saints),
1999, Troy Duffy)
Número de títulos (e exemplo)
zero
zero

Número de títulos (e exemplo)
“TV series remakes”
“remake-of-Quebec-TV-series”
3 (Les Bougon, 2008, Sam Karman,
Michel Hassan e Christian Merret-Palmair, de Les Bougon – C’Est
Aussi Ça La Vie, 2004-2006, Alain
Desrocher e Daniel Grou)
“TV-mini-series”
6132 (The Price, 1985, Peter Smith)
“TV-series-pilot”
590 (Raffles, 1975, TV, Christopher
Hodson, de Raffles, 1958, Alejandro
Gallindo)
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“based-on-TV-series”

“unsold-TV-series-pilot”

“based-on-british-TV-series”

“partially-lost-TV-series”

“edited-from-TV-series”
“unaired-TV-series-pilot”

“based-on-cult-TV-series”

“TV-series”

529 (All in the Family, 1968-1979,
Paul Bogart, John Rich, Bob LaHendro e outros, de Till Death Us Do
Apart, 1965-1975, Dennis Main-Wilson, Douglas Argent e Colin Strong)
560 (L. A. Confidential, 2003, TV,
Eric Laneuville, de Los Angeles – Cidade Proibida (L. A. Confidential),
1997, Curtis Hanson)
293 (Queer as Folk, 2000-2005, Michael DeCarlo, John Fawcett e outros, de Queer as Folk, 1999, Sarah
Harding e Charles McDougall)
219 (Countdown to 111 Hits, 2008,
Jakub Jacko, de Countdown, 19741987, Walter Boston, Ted Emery e
Rob Weekes)
118 (Massacre Harbor, 1968, John
Peyser, de The Rat Patrol, 1966-1968,
John Peyser, Lee H. Katzin e outros)
63 (Numb3rs, Unaired Pilot, 20052010, Gregor Jordan, de Numb3rs,
2005-2010, Dennis Smith e outros,
menos Gregor Jordan)
42 (The New Avengers, 1976-1977,
Ray Austin, Sidney Ayers e outros, de
Os Vingadores (The Avengers), 19611969, Don Leaver, Peter Hammond e
outros)
42 (A Drop of True Blood, 2010, sem
indicação de diretor, de True Blood,
2008-2014, Michael Lehmann, Scott
Winant e outros)
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“TV-series-reunion”

“based-on-live-action-TV-series”t

“based-on-japanese-TV-series”

Unitermo
“TV series sequels”
“sequel-to-TV-series”

“TV-mini-series”

“TV-series-pilot”

“based-on-TV-series”
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45 (Father Knows Best – Home for
Christmas, 1977, Norman Abbott,
de Papai Sabe Tudo, (Father Knows
Best), 1954-1960, Peter Tewksbury e
William D. Russell)
25 (The New Adventures of Gilligan,
1974-1977, Rudy Larriva, Bill Reed
e outros, de A Ilha dos Birutas (Gilligan’s Island), 1964-1967, Jack Arnold, Leslie Goodwins e outros)
18 (Speed Racer – The Next Generation, 2008, Steven Moverley e outros,
de Mahha Gogogo, 1967-1968, Tatsuo Yoshida)
Número de títulos (e exemplo)
13 (Sex and the City – O Filme (Sex
and the City), 2008, Michael Patrick
King, de Sex and the City, 1998-2004,
Michael Patrick King e outros)
6132 (We Stand Alone Together, 2001,
Mark Cowen, de Band of Brothers,
2001, David Frankel e Mikael Salomon)
590 (Willow B – Women in Prison,
1980, Jeff Bleckner, de Prisoner – Cell
Block H, 1979-1986, Kendal Flanagan, Steve Mann e outros)
529 (Check It Out! with Dr. Steve
Brule, 2010-, Tim Heidecker, Jonathan Krisel e Eric Wareheim, de Tim
and Eric Awesome Show, Great Job!,
2007-, Tim Heidecker, Jonathan Krisel e Eric Wareheim)

“unsold-TV-series-pilot”

“based-on-british-TV-series”

“partially-lost-TV-series”

“edited-from-TV-series”

“unaired-TV-series-pilot”

“based-on-cult-TV-series”

“TV-series”

560 (Episódios 6. 25 e 6. 26, “Hawaiian Honeymoon” e “The Ex-Secretary” de Green Acres, 1965-1971,
Richard L. Bare e Ralph Levy, de
Petticoat Junction, 1963-1970, Ralph
Levy, Charles Barton e outros)
293 (The Office, 2005-, Paul Feig,
Randall Einhorn e outros, de The Office, 2001-2003, Ricky Gervais e Stephen Merchant)
219 (The Best of. . . What’s Left of. .
. Not Only. . . But Also, 1990, Jim
Franklin, de Not Only. . . But Also,
1965-1970, Dick Clement, Joseph
McGrath e James Gilbert)
118 (Upstairs, Downstairs, Remembered – 25th Anniversary, 1996,
vídeo, Richard Marson, de Upstairs,
Downstairs, 1971-1975, Bill Bain e
outros)
63 (Episódio “Unaired Pilot”, 2005,
sem indicação de diretor, de E-Ring,
2005-2006, David McKenna e outros)
42 (Lou Grant, 1977-1982, Alexander Singer, Roger Young e outros,
de Mary Tyler Moore, 1970-1977, Jay
Sandrich, Peter Baldwin e outros)
42 (Galileo Mistery, 2007-, Gero Von
Braunmühl, Tira Tiel e Esther Gronenborn, de Galileo, 1998-, Gabor
Arrach e Wolfgang Lanzenberger)
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“TV-series-reunion”
“based-on-live-action-TV-series”

“based-on-japanese-TV-series”

“remake-of-Quebec-TV-series”

Unitermo
“TV series prequels”
“sequel-and-prequel-to-TV-series”

“based-on-cult-TV-series”

Unitermo
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45 (Happy Days Reunion Special,
1992, Malcolm Leo, de Happy Days,
1974-1984, Jerry Paris e outros)
25 (My Favorite Martians, 19731975, Hal Sutherland, de My Favorite
Martian, 1963-1966, Oscar Rudolph,
Leslie Goodwins e outros)
18 (Most Extreme Ellimination
Challenge, 2003-, sem indicação de
diretor, de Fûun! Takeshi Jo, 19861989, sem indicação de diretor)
3 (Sophie, 2008-, Éric Tessier, Lyne
Charlebois e outros, de Les Hauts et
les Bas de Sophie Paquin, 2006, François Bouvier, Claude Desrosiers e Richard Lahaie)
Número de títulos (e exemplo)

13 (Smallville, 2001-2011, James
Marshall, Greg Beeman e outros,
de Lois & Clark – As Novas Aventuras do Superman (Lois & Clark– The
New Adventures of Superman), 19931997, Philip Sgriccia, Randal Zisk e
outros)
42 (Jornada nas Estrelas – Enterprise (Enterprise), 2001-2005, David
Livingston, Allan Kroeker e outros,
de Jornada nas Estrelas (Star Trek),
1966-1969, Marc Daniels, Joseph Pevney e outros)
Número de títulos (e exemplo)

“TV series reboots”
“reboot-of-series”

“unaired-TV-series-pilot”
“TV-pilot-not-ordered-to-series”
“feature-version-of-TV-series”

“TV series franchises”

20 (Doctor Who, 2005- Graeme Harper, Euros Lyn e outros, de Doctor
Who, 1963-1989, Douglas Camfield,
David Maloney e outros),
63 (The Best TV Shows That Never
Were, 2004, Steve Gerbson, de Jake’s
Journey, 1988, Hal Ashby)
10 (Manchild, 2007, Stephen Gyllenhaal, de Manchild, 2002-2003, Audrey Cooke)
1 (Earth, 2007, Alastair Fothergill e
Mark Linfield, de Planet Earth, 2006,
Alastair Fothergill)
Zero
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A BUSCA DA HUMANIDADE POSSÍVEL
Josimey Costa da Silva
Professora da UFRN, escritora, videomaker
jcostadasilva@hotmail. com
Pinóquio (Pinocchio), 1940, Ben Sharpsteen (animação), EUA; As Aventuras de Pinóquio – O
Filme (The Adventures of Pinocchio), 1996, Steve Barron (animação), EUA; Pinóquio e a Fada
Azul (Pinocchio), 2002, Roberto Benigni, Itália/EUA.

Os Estúdios Walt Disney produziram a primeira versão de Pinóquio (Pinocchio)
em 1940 para contar a história de Gepeto e seu boneco de madeira, Pinóquio,
que se anima e busca tornar-se humano. Em meio a tentações e decepções, o
boneco descobre o certo e o errado e, assim, acaba realizando o seu desejo. Essa
filmagem, ganhadora do Oscar em 1941 (melhor trilha sonora e melhor canção),
trouxe a consciência externalizada de Pinóquio na forma de um grilo falante,
e a sua redenção possível encarnada em uma fada. As versões seguintes, As
Aventuras de Pinóquio – O Filme (The Adventures of Pinocchio), de 1996, e
Pinóquio e a Fada Azul (Pinocchio), de 2002, mantiveram esse roteiro básico,
fiéis ao livro homônimo de Carlo Collodi.

A

os cinco ou seis anos de idade, eu assistia pela primeira vez em
minha vida a um filme numa verdadeira sala de cinema. O filme
era Pinóquio, uma animação da Disney, e meu coração quase pulava pelos
olhos arregalados para não perder nada daquele sonho que se realizava
fora da minha cabeça e que, estranhamente, também emergia de dentro de
mim. Mesmo fascinada, eu não estava muito contente com o que via. Só não
entendia o porquê, já que as imagens eram belíssimas; a música, primorosa;
a animação, irrepreensível.
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A história de Pinóquio era contada pelo personagem Grilo Falante, a
consciência exterior do protagonista, por meio de figuras que saltavam do livro
de Carlo Collodi, mágicas em seu movimento, imponderáveis e, ao mesmo
tempo, tão verdadeiras quanto a angústia que o filme, cheio de conflitos e
lições de moral, causou em mim na década de 1960. A impressão opressiva
daquela primeira vez perdurou até mesmo quando o filme, nunca esquecido,
foi visto pela segunda vez em 2002, com meus olhos de adulta que se esforçava
para entender a conquista dessa estranha condição: a humanidade.
Carlo Collodi (1826-1890) era o pseudônimo de Carlo Lorenzin, escritor
e jornalista italiano imortalizado não somente pela história de ficção que
escreveu, mas principalmente pelas adaptações feitas a partir da sua obra para
o cinema. Filho de pais humildes, ele iniciou sua carreira no jornalismo aos 22
anos, trabalhando para periódicos de teor político e outros de cunho satírico.
Editou revistas, escreveu comédias e traduziu contos infantis de Charles
Perrault, para logo começar a escrever suas próprias histórias para crianças.
Embora, para Collodi, a história de Pinóquio não passasse de tagarelice
juvenil, a complexa rede de questões morais que a compõe marcou todas as
versões cinematográficas da obra, bem como as incontáveis animações que só
foram exibidas pela TV ou estão disponíveis apenas em lojas e locadoras de
vídeo. Em 2009, o clássico da Disney foi relançado em formato blu-ray, o que
permite comparações com as adaptações cinematográficas posteriores.
Um dos filmes mais tristes da Disney, o Pinóquio de 1940 tem ambiência
europeia, ritmo lento e metáforas delicadas. O boneco de madeira nasceu de
um anseio de Gepetto, que mesmo já velho, desejava um filho. Uma fada anima
o boneco, que anda, fala, mas segue sendo de madeira. Pinóquio desobedece
as recomendações da fada – e esse é o plot do enredo. Ele mente e vê seu nariz
crescer; ele bebe e fuma, já pré-adolescente, e ganha orelhas de burro. Não
cumpre as promessas feitas ao pai humano e, por isso, ambos são engolidos
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por uma baleia, como o Jonas bíblico. De nada adiantaram os conselhos do
Grilo Falante; Pinóquio precisava aprender com os próprios erros.
Ainda que sombrio, o filme da Disney é belo; os cenários, os personagens,
os movimentos são repletos de cores, detalhes minuciosos, cadência
harmoniosa. Um verdadeiro idílio campestre na representação da natureza e
na naturalização dos movimentos dos personagens, animais fabulosos.
As músicas são pueris e não há contextualização política ou social. A
inocência do filme não encontra fundamento na obra de Collodi, que apresenta
um Pinóquio mais egoísta e agressivo que o boneco da Disney. Em versões
atuais, como a de Shrek 21, o personagem tem mais textura: veste calcinha e é
afeminado, ridicularizando o universo de personagens da Disney. A referência
satírica ao personagem, as constantes refilmagens, as continuações, tudo isso é
prova de que a obra, seja em livro ou em filme, é um clássico, com matizes de
narrativa mítica, constantemente reatualizada, modelar.
Além da densidade de seu conteúdo, perceptível mesmo através da
diluição característica da marca Disney, o filme representa um marco de
evolução técnica e estrutura narrativa, seguida desde então pelos desenhos
animados em longa-metragem. O Grilo Falante, personagem inexistente
no conto original italiano, é responsável pela empatia com a plateia, o que a
minha experiência de criança numa sala de cinema em São Paulo comprovou.
Ele não aponta apenas o certo e o errado para Pinóquio; ele ensina à plateia,
dirigindo-se diretamente para ela, o que era uma inovação à época, assim
como a câmera subjetiva e os elementos fora de quadro (personagens, ruídos).
Há a ilusão de profundidade de campo, dando mais realismo aos cenários
desenhados em lâminas de vidro, e o roteiro e a montagem competentes
fazem a história fluir, mesmo em meio às angústias dos dilemas morais do
1

mação).

Shrek 2, 2004, dir. de Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon, EUA (ani-
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personagem principal. A canção de abertura do filme, que ganhou o Oscar em
1941, When You Wish Upon a Star, de Ned Washington e Leigh Harline, foi
regravada por Renato Russo, do Legião Urbana, e por Gene Simmons, do Kiss.
Mais uma demonstração da longevidade de filme clássico.
Considerado como o melhor filme da Disney, pela própria empresa,
que escolheu Pinóquio para inaugurar sua venda de DVDs, inspira obras
como A. I. – Inteligência Artificial2, sobre um menino robô que reivindica
tratamento humano, ou, mais recentemente, Síndrome de Pinocchio –Refluxo3,
apropriação nacional da história arquetípica. O filme participou da 33ª Mostra
Internacional de Cinema de São Paulo em 2009, e conta a vida de Achim Aaron
Adoniram, que é um funcionário público oprimido pelo chefe, apaixonado
pela irmã e que acredita viver em um universo paralelo com pessoas que falam
em inglês de forma antinatural.
Em meio às diversas versões da história de Pinóquio que lotam o site
Youtube, uma desperta curiosidade: o animêAs Aventuras de Pinóquio4,
produzido pela Tatsunoko Studio em parceria com a norte-americana Saban
Entertainmente exibido pelas redes de TV Tupi, Record, SBT e Globo. Soturna,
a série de mais de 50 episódios enfatizava o sofrimento do boneco de madeira,
que teve até seus pés e parte da sua perna consumidos pelo fogo. No cinema,
uma refilmagem controversa é a animação Pinochio and the Emperor of the
Night,5 pouco conhecida no Brasil. Fracasso comercial, acusado de ser cópia
da animação da Disney, teve também críticas positivas e ganhou até uma aura
cult por sua estranheza, tons escuros e surrealistas, com cenas consideradas
pouco apropriadas para criança por insinuarem abuso sexual infantil e
consumo de drogas.
2
3
4
5
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2001, dir. de Steven Spielberg, EUA.
2008, dir. de Thiago Moyses, Brasil.
Mock, the Oak Tree, 1972, dir. de Kashinoki Mokku, Japão/EUA.
1987, dir. de Hal Sutherland, EUA.
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As Aventuras de Pinocchio – O Filme (The Adventures of Pinocchio), de
1996, mistura animação e atuação de atores, com destaque para Martin Landau
no papel de Gepetto. Pinóquio é uma complexa criação animatrônica, que usa
eletrônica e robótica na animação de bonecos e fantoches; o grilo é animado
por computador; a música conta com Stevie Wonder. Landau tem atuação
marcante e o Pinóquio-menino (o ator-mirim Jonathan Taylor Thomas)
materializa bem a metáfora da condição humana adquirida. A superprodução,
com uso de alta tecnologia cinematográfica para a época, é mais sombria que
o desenho da Disney, criando ambiguidade no que se refere a sua destinação
de público e repercutindo negativamente junto a considerável parte da crítica.
Ainda que fiel ao clássico de Collodi, ela teve uma continuação: As Aventuras
de Pinocchio 26, que manteve grande parte do elenco da primeira filmagem,
inclusive Martin Landau como Gepetto. Na sequência, Gepetto e Pinóquio
são enfeitiçados e se transformam em bonecos de madeira, que só podem ser
salvos dessa condição por Pinóquio, que consegue se livrar das armadilhas dos
seus perseguidores no filme, mas não das críticas negativas dos especialistas
fora da tela.
A última refilmagem é Pinóquio e a Fada Azul (Pinocchio), de 2002,
dirigido e protagonizado por Roberto Benigni, que contracena com sua
mulher, Nicoletta Braschi. Benigni é Pinóquio, Braschi é a Fada Azul do título.
A crítica especializada foi impiedosa com o filme, mesmo na Itália, ainda que
tenha conseguido também elogios por lá, e a comunidade norte-americana de
cinéfilos respondeu indicando o filme ao prêmio Framboesa de Ouro, paródia
do Oscar que premia os piores filmes de cada ano. O Pinóquio de Benigni
ganhou o prêmio indesejado na categoria de Pior Ator, recebendo indicações
também para Pior Diretor, Pior Dupla (Benigni e Braschi), Pior Filme, Pior
Remake ou Sequência e Pior Roteiro.

6

The New Adventures of Pinocchio, 2000, dir. de Michael Anderson, EUA.
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Nessa versão, por pena, a fada azul transforma Pinóquio em uma criança
matriculada em uma escola, que deixa de frequentá-la para ir à Terra dos Prazeres,
onde todas as crianças ganham orelhas de burro. Pinóquio procura a fada azul,
mas conta-lhe mentiras e isso faz com que seu nariz cresça. Seguem-se os atropelos
da história de Collodi até o final já conhecido. Em toda a duração da película, a
atuação de Benigni está risível, a começar pela sua evidente maturidade, expressa
nas linhas abundantes do rosto que deveria ser infantil para fazer jus à personagem.
Por autocomplacência, o ator/diretor erra a mão, e feio.
Na Itália, Benigni é bastante popular e mobiliza todo um comércio
de franquias em torno das suas produções. Este, que foi um filme bastante
caro para os padrões italianos (US$ 45 milhões) atraiu outros milhões
de espectadores, e ocupou percentual alto de salas de cinema na Itália; foi
lançado no natal nos Estados Unidos como filme para as famílias e, no Brasil,
foi exibido um mês depois nos grandes centros metropolitanos.
A película possui méritos: mesmo tendo sido considerado uma fracassada
tentativa de reproduzir a atmosfera lírica dos filmes de Federico Fellini, há
beleza no cenário construído em uma cidade medieval italiana (Papigno)
e o figurino é notável, mesmo o do Pinóquio que Benigni encarna. A
caracterização da fada azul é teatral, mas a carruagem de ratos é encantadora,
mágica, com centenas de ratinhos puxando o imenso veículo. A maquiagem
dos malfeitores-animais (raposa, gato) é soberba. Só que nada disso inibe o
tom de farsa de toda a produção, que não reproduz o clima atormentado de
conto moral do livro. Assim, essa refilmagem perde por comparação com as
versões anteriores, especialmente com a da Disney, que permanece inabalável
em seu lugar de honra.
De qualquer modo, todas as versões que respeitaram o fio condutor
de Collodi mantiveram a virtude da crítica ao mundo instituído dos
adultos humanos onde Pinóquio deveria ingressar. A consciência externa
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representada pelo animal de fábula (grilo, em interação com outros animais
como raposa, gato, coruja), permite que Pinóquio, egoísta, ingênuo,
desobediente, inconsequente, passe do princípio do prazer ao princípio da
realidade. A madeira de que Pinóquio é feito remete à nossa própria natureza
humana, moldável pela cultura. Mas chegar a ela é uma conquista que requer
o reconhecimento de que, para haver luz, tem que haver sombra. E é disso que
os bons filmes são feitos.
Pinóquio. 1940. Direção: Ben Sharpsteen e Hamilton Luske; Roteiro: Carlo
Collodi (história), Ted Sears (adaptação), Otto Englander (adaptação), Webb
Smith (adaptação), William Cottrell (adaptação), Joseph Sabo (adaptação),
Erdman Penner (adaptação); Estúdio: Walt Disney Company; Elenco: Dickie
Jones (Pinóquio/Alexander, voz), Mel Blanc (Cleo/Figaro/Gideon/outros, voz)
Walter Catlett (João Honesto,voz) Don Brodie (Barker, voz) Christian Rub
(Gepeto, voz) Evelyn Venable (Fada azul, voz) Cliff Edwards (Grilo Falante,
voz) Frankie Darro (Espoleta, voz); Animação, 88 minutos, cor.
As Aventuras de Pinocchio. 1996. Direção: Steve Barron; Roteiro: Sherry
Mills, Steve Barron, Tom Benedek, Barry Berman; Produção: Heinz Bibo,
Raju Patel, Jeffrey M. Sneller; Fotografia: Juan Ruiz Anchía; Estúdio: New
Line Cinema, Savoy Productions, Allied Pinocchio Productions Ltda. ; Trilha
Sonora: David Goldsmith, Lee Holdridge, Stevie Wonder, Craig Taubman;
Elenco: Jonathan Taylor Thomas, Martin Landau, Rob Schneider, Corey
Carrier, John Sessions, Steve Barron; Animação, 95 minutos, cor.
Pinóquio e a Fada Azul. 2002. Direção: Roberto Benigni; Roteiro: Roberto
Begnini e Vincenzo Cerami; Produção: Gianluigi Braschi, Nicoletta Braschi,
Mario Cotone, Elda Ferri; Música original: Nicola Piovani; Cenografia: Diego
Maria Giorgetti; Figurino: Danilo Donati; Direção de arte: Maurizio Sabatini;
Estúdio: Miramax; Elenco: Roberto Benigni, Nicoletta Brashi, Carlo Giuffré,
Kim Rossi Stuart, Peppe Barra; Fantasia, 108 minutos, cor.

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

89

Saiba mais
BETTELHEIM, Bruno. A Psicanálise dos Contos de Fada. Trad. Arlene
Caetano. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.
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A COZINHA DELAS
Fernanda Laís de Matos
felais@gmail. com

Simplesmente Marta (Bella Martha), 2001, Sandra Nettelbeck, Alemanha; Sem
Reservas (No Reservations), 2007, Scott Hicks, EUA.

Simplesmente Martha é uma comédia romântica em que a obcecada cozinheira
Martha, a qual trabalha em um renomado restaurante em Hamburgo, aprende
a ser menos controladora quando, após a morte da irmã, precisa cuidar da
sobrinha (Lina) e acaba apaixonando-se pelo novo cozinheiro do restaurante, o
italiano Mário. Sem reservas é a refilmagem do filme anterior, com adaptações.
Além de os dois cozinheiros (Kate e Nick) serem ambos americanos, a sobrinha
de Kate (Zoe) não tem, como na primeira versão, um pai que mora na Itália.

M

artha e Kate são dedicadas, controladoras e perfeccionistas.
Ambas são chefs de prestigiosos restaurantes, respectivamente,
em Hamburgo e Nova Iorque. As duas têm uma rotina fechada e rigorosa, mas
não abrem mão do trabalho, que realizam com primor e que é reconhecido
por uma exigente clientela. Ao contrário dos refinados pratos que preparam,
no entanto, parecem faltar alguns ingredientes nas suas vidas, tanto que as
donas dos restaurantes em que trabalham lhes impuseram acompanhamento
psicológico como condição para continuarem no trabalho e na expectativa
de diminuírem a tensão. Elas, todavia, apenas desvirtuam qualquer conversa
a respeito de suas vidas pessoais e de seus relacionamentos afetivos,
demonstrando fixação com a arte de cozinhar.
91

As diferenças entre a alemã e a norte-americana aparecem à medida que
surge o desafio de superar a morte da irmã, paralelamente à obtenção da guarda
da sobrinha e da entrada de um subchef na equipe dos restaurantes em que
trabalham. Se, para Martha, Lina representa um momento de reflexão sobre a
vida e termina por resgatá-la da vida que levaria com o verdadeiro pai na Itália;
para Kate, a presença de Zoe acaba por acentuar a ansiedade, até o ponto em que
Kate percebe que precisava de uma mudança no rumo da sua vida.
Para compensar a ausência da nacionalidade italiana, percebida em
Mário, Carol Fuchs – roteirista de Sem reservas – caracteriza Nick como um
chef apaixonado por ópera e culinária italianas. Um dos pontos altos nas
duas obras cinematográficas é a ocasião em que Martha e Kate retornam aos
seus postos de trabalho e deparam com a presença efusiva de Mário e Nick.
Tanto um quanto o outro passam a ser o canal de comunicação entre a tia e
sobrinha, já que aquela não consegue estabelecer comunicação eficiente com
esta. Eventualmente, a postura rígida das chefs dá lugar à ternura e ao afeto,
não sem que antes disso, os subchefs tenham de enfrentar alguns percalços.
É interessante notar que algumas das faixas musicais dos dois filmes são
iguais, como no caso da célebre “Via com me”, de Paolo Conte. Esta música
marca a virada (turning point) da trama, isto é, o momento em que Mário e
Nick começam a sensibilizar suas chefs. Daí por diante, seja por meio da ida
de Lina para a Itália ou de Nick para São Francisco, Martha e Kate veem-se
impelidas a tomar uma decisão de abrirem espaço em suas vidas para relações
afetivas. Finalmente, Lina, Mário e Martha reconciliam-se, com o retorno da
sobrinha para a Alemanha. Zoe, Nick e Kate, por sua vez, abrem um simpático
novo restaurante que serve café da manhã, após a decisão de Kate de abandonar
a austeridade do restaurante gourmet em que trabalhava. Uma cena de Kate
com o seu analista é emblemática dessa virada: o momento em que ele lhe
pergunta se ela não estaria hesitando em se relacionar com Nick por medo de
que alguém realmente gostasse dela.
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Sem reservas recebeu diversas críticas, por supostamente não ter
conseguido reinterpretar a delicadeza e a beleza da produção de Sandra
Nettelbeck. Adaptou-se, contudo, à agitada realidade nova-iorquina, uma vez
que soube levar à tela a agitação daquela metrópole, sem perder o espírito da
obra original.
Simplesmente Martha. 2001. Direção: Sandra Nettelbeck; Roteiro: Sandra
Nettelbeck; Produção: Karl Baumgartner e Christoph Friedel; Música: David
Darling, Keith Jarrett e Arvo Pärt; Fotografia: Michael Berthl; Edição: Mona
Bräuer; Figurino: Bettina Helmi; Elenco: Martina Gedeck, Maxine Foerste,
Sergio Castellito, August Zirner, Sibylle Canonica; Comédia, 105 minutos, cor.
Sem Reservas. 2007. Direção: Scott Hicks; Roteiro: Carol Fuchs, baseado
em roteiro de Sandra Nettelbeck; Produção: Sergio Aguero e Kerry Heysen;
Edição: Pip Karmel; Música: Philip Glass; Fotografia: Stuart Dryburgh;
Figurino: Melissa Toth; Elenco: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart, Abigail
Breslin, Patricia Clarkson, Jenny Wade; Comédia romântica, 104 minutos, cor.
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A Dama das Camélias
Rosana Kamita
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
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A Dama das Camélias (Camille), George Cukor, 1937, EUA; A Dama das
Camélias (La Storia Vera della Signora delle Camelie, original italiano, ou La
Dame aux Camélias, na versão francesa), Mauro Bolognini, 1981, França/Itália.

Marguerite, uma cortesã da capital francesa do século XIX, causa profunda
impressão em Armand, um jovem em ascensão social. O envolvimento de
ambos chega a um ponto em que passa a incomodar a moral da época. O tom
melodramático acentua-se no desfecho da história, mostrando Marguerite
deixando que sua doença se agrave sem a ela resistir. Na segunda versão, a
essência é a mesma, mas o filme conta a vida de Alphonsine Duplessis desde
o início de sua juventude no interior da França em uma vida de privações, até
tornar-se uma famosa cortesã em Paris. Ao apaixonar-se por Dumas Filho, em
referência ao autor do romance e da peça A Dama das Camélias, ela sente o peso
da sociedade e as exigências das pessoas que a cercam, além de estar bastante
debilitada e sentindo-se cada vez mais doente.

A

lexandre Dumas Filho publicou A Dama das Camélias em 1848 e desde
então a obra se tornou referencial ao se discutir os valores burgueses.
A história originalmente concebida no gênero romance foi levada aos palcos
pelo próprio autor, que a adaptou para o teatro. Giuseppe Verdi também levou
a obra ao teatro, na ópera La Traviata. No Brasil, José de Alencar publicou
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Lucíola, obra na qual se percebem vários aspectos semelhantes de enredo,
como a cortesã apaixonada que sacrifica seu amor para não conspurcar a
sociedade com sua presença. No cinema, há várias incursões cinematográficas
a partir da literatura; neste texto, porém, destacaremos duas delas: a adaptação
de George Cukor e a de Mauro Bolognini.
A história foi inspirada em acontecimentos da vida do autor, o qual ainda
bem jovem se relacionou com a cortesã Marie Duplessis, cuja morte, alguns
anos depois, levou-o a escrever o romance. Justamente esse viés autobiográfico
de Dumas foi a vertente explorada na versão dirigida por Mauro Bolognini. O
filme inicia ambientado em um teatro onde se encena A Dama das Camélias
e envolto pelas sombras está o autor do drama, que surge para falar com a
atriz que interpreta Duplessis. Após, será apresentado um longo flashback
contando a vida da cortesã, desde o início de sua juventude até sua morte, para
encerrar na retomada do presente da narrativa, com Dumas Filho recebendo
os cumprimentos pela estreia da peça.
Nesse sentido as duas versões enfocam diferentes momentos da história,
uma vez que George Cukor apresenta a vida mundana, por assim dizer, da
cortesã que em seu filme recebe o nome de Marguerite. Interpretada por Greta
Garbo, a vida da personagem e seu amor dedicado a Armand ocupam a maior
parte do filme, explorando-se à exaustão toda a capacidade da atriz de lançar
olhares de angustiado amor para as câmeras.
Esse fato, dentre outros que serão destacados no decorrer do texto, explica
o motivo de se ter registrado duas sinopses, uma vez que os filmes possuem
traços em comum, inclusive a mesma fonte de argumento, mas apresentam
enfoques próprios, com a visão particular de cada cineasta. Apesar de ser uma
história originalmente do século XIX, ela encontrou no cinema do século
XX um olhar ainda bastante preso ao passado, pois as duas versões estão
ambientadas no tempo original do romance. O que se pode inferir disso é
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que a estrutura da história e seus principais componentes, ou seja, o grande
amor impossível de uma cortesã por um jovem em ascensão na escala social,
não teria o mesmo impacto fora de seu tempo de criação. A narrativa resvala
para o tom melodramático, em especial pela abnegação da personagem vivida
por Greta Garbo, a qual, por amor, desiste de Armand, para que ele não se
deslustrasse na relação com ela. Porém, ainda que todas essas nuanças sirvam
como reflexão, as obras produzidas em 1937 e 1981, respectivamente, a de
George Cukor e Mauro Bolognini, apresentam não apenas uma manutenção
do tempo da narrativa original, mas uma postura que não traz uma ótica
diferenciada do momento da produção dos filmes. As principais personagens
e situações foram mantidas, não há um olhar mais crítico em relação a essa
história tão conhecida, que ainda é apresentada para “emocionar”. A proposta
mais recente procura ainda apresentar Alphonsine sob prisma diferenciado,
defendendo sua vida e considerando-a como uma decisão própria, mas o
filme mostra justamente o contrário, ela desde muito nova sendo manipulada
pelo pai para conseguir dinheiro. O que se destaca é que a marca maior
continua sendo a de Alexandre Dumas Filho, autor do romance e da peça.
Os dois cineastas, Cukor e Bolognini foram envolvidos pela história e tentam
representá-la ainda muito próxima dos moldes originais.
A marca que caracteriza a história é a de uma mulher sempre manipulada,
por mais que se considere no controle da situação, e que morre, ou se deixa
morrer, por não se considerar capaz de ser novamente aceita devido à vida
que manteve, pelo caminho sem volta que escolheu anos atrás. Esse clichê
do passado sobrevive nas obras cinematográficas aqui analisadas. Se, na
aparência, Bolognini apresenta uma proposta diferenciada ao utilizar os
elementos biográficos de Dumas em seu filme, na essência, se mantém a
visão tradicionalista revestida pelo sentimento amoroso. Ainda que no
filme apareçam pessoas “reais”, como Dumas pai e filho, o estatuto ficcional
permanece, pois eles foram “recriados” na narrativa a partir de informações
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do autor, de que teria se inspirado em fatos de sua própria vida para compor
a história. Há uma engenhosidade maior, ao aliar aspectos biográficos com a
ficção, o que Cukor não faz explicitamente, mas o princípio permanece o mesmo,
inclusive a morte da protagonista ao final, a qual encerra os problemas que ela
estivera causando. Ou seja, enquanto a Dama das Camélias ficou em seu papel de
cortesã, relacionando-se com homens mais velhos ou descompromissadamente,
sua trajetória segue um rumo tolerado pela sociedade; a partir do momento
em que ela tem a pretensão de viver um caso amoroso e borrar as barreiras
de seu território, sua personagem morre, pois se encontrava em um ponto
crucial de aceitação. Abnegadamente, ela decide sair do palco morrendo e
providencialmente deixando que seguisse tranquilamente sua trajetória o seu
pretendente, seja ele Armand ou Dumas, com a prerrogativa de possuir uma
bela história de amor para contar. Isso deixa no ar uma espécie de cinismo,
pois a narrativa parte de um presente para em longo flashback contar a “triste”
história da cortesã. Isto é, a história já é conhecida, por isso a tranquilidade em
contá-la, pois não foi suficientemente escandalosa para alterar o curso moral de
seu tempo, nem mesmo como exceção.
Essa é uma das razões pelas quais o melodrama aparece como uma das
críticas frequentes tanto ao original quanto às obras adaptadas. Elas não tratam
de sentimentos, mas de sentimentalismos, pairando quase um suspiro aliviado
pela morte da personagem, com a possibilidade de render uma história, mais
uma, de amor impossível.
Muito já se especulou sobre o principal personagem feminino da história,
mas é interessante analisar a figura do personagem masculino, seja ele Armand
ou Dumas. Tanto na obra literária quanto nas obras cinematográficas, ele
tem perfil bastante semelhante, o de um jovem que se sente atraído pela bela
cortesã francesa, mas que não aceita justamente o fato de ela ser cortesã, como
o próprio Dumas Filho escreve, em carta cujo conteúdo aparece no filme de
Bolognini: “não sou rico o suficiente para amá-la como eu gostaria, nem pobre
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o suficiente para ser amado como você gostaria que eu fosse”. É interessante
destacar o momento em que o personagem surge na narrativa. Em todas
as versões aqui referidas, há a preocupação em destacar a vida da Dama
das Camélias, registrando sua trajetória até se encontrar no momento de
ser reconhecida como uma das mais belas e ricas cortesãs. Cukor a enfatiza
como uma mulher que sofreu agruras para ali estar e agora lançava sempre
olhares distantes e angustiados, gastando ao máximo sua fortuna a ponto
de se endividar e já sem perspectivas com o futuro, fosse pela maturidade
que estava ocupando o lugar da juventude, fosse por problemas de saúde.
Bolognini, como anteriormente assinalado, retoma a vida de Alphonsine
desde que era uma garota, morando apenas com o pai e descreve as misérias
e os percalços até conseguir chegar ao status de rica cortesã, igualmente com
dívidas, igualmente adoentada. O jovem que surge, portanto, encontra-a
nesse ponto da vida e da narrativa. O que restava nela de ingenuidade e
romantismo é selado definitivamente com esse relacionamento. Não lhe
era oferecido nada de concreto, um pedido de casamento oficial ou algo
assim, mas nas versões o que se encontra é um pretendente que desejava a
exclusividade, sem poder arcar com ela.
O impasse criado reflete a moral da época, ou seja, a aproximação entre
ambos era prioritariamente ditada por regras sociais e quaisquer que fossem
as perspectivas, a personagem feminina seria mantida à margem, continuando
sua vida como cortesã ou mantendo um relacionamento de exclusividade “por
amor”. De qualquer forma, ela nunca estaria “reabilitada” aos olhos da sociedade
como uma mulher que não tivesse a vida pregressa que tinha. O personagem
masculino representava não o amor devotado, mas o orgulho de não querer
compartilhar a cortesã com outros homens, e um ressentimento por não possuir
essa exclusividade ao não ter fortuna suficiente para tal.
As relações entre os personagens são controversas porque aparecem
nas diferentes versões revestidas por sentimentos “nobres”, mas encobrem
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interesses mais espúrios e imediatos. As atitudes e escolhas dos personagens
de A Dama das Camélias são definidas pela moral da época. Eles agem
conforme os ritos sociais e, por mais que seus gestos sejam revestidos por
outros sentimentos, há uma dicotomia entre fundo e superfície, a qual aparece
velada no romance e na peça e permanece sob camadas melodramáticas nas
narrativas fílmicas.
Sobre as relações controversas entre os personagens, duas delas são
relevantes. No filme de Cukor, refere-se a Marguerite e o pai de Armand.
Quando o relacionamento entre o casal se torna mais próximo, eles vão para o
campo, onde, longe dos olhos da sociedade, vivem como um casal feliz, em uma
vida tão idílica quanto impossível, uma idealização tipicamente romântica. O
pai de Armand, ao perceber as dimensões perigosas do relacionamento, resolve
intervir e em um momento de ausência do filho, conversa com Marguerite. Os
argumentos utilizados por ele revelam sua preocupação com o futuro do filho,
o quanto seria prejudicado por ela, pois estava ultrapassando o aceitável em
situações assim, ou seja, passando da simples diversão para um relacionamento
mais ostensivo. Ao final da cena, a reação dela é a de compreensão, resolvendo
se “sacrificar” por amor e, em meio a peripécias envolvendo desencontros e
mentiras, faz com Armand acredite que ela sempre esteve apenas interessada
em quem estivesse disposto a gastar mais com ela. No filme de Bolognini,
uma relação diferente explorada nessa versão refere-se à Alphonsine e seu
pai. Ainda no início do filme, as cenas retratam a personagem na puberdade,
pedindo auxílio pelas ruas e recebendo olhares significativos de senhores mais
velhos. Ela se mostrava sempre preocupada com o pai, a quem recorria para
entregar o dinheiro conquistado e trocavam carinhos de maneira ambígua.
Essa ambiguidade permanece ao longo do tempo, com seu pai negociando sua
“companhia” e se beneficiando financeiramente dela, até a cena final, quando
consegue ainda extorquir algum dinheiro de Dumas, após a estreia da peça
escrita a partir de seu relacionamento com Alphonsine.
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A morte da personagem feminina é tratada com cuidado pelos cineastas,
porque consiste em um trunfo narrativo importante, uma vez que é através
dessa morte que se lidará com um desfecho de apelo ao público. Apesar
de a doença da cortesã ser pontuada em diferentes momentos nos filmes,
restará sempre a expectativa de que haja um final feliz. Essa expectativa e a
frustração de não vê-la se concretizar constituem um dos momentos mais
relevantes da história.
A vida da protagonista pertence ao seu par amoroso. Assim, a partir do
momento em que seus planos não se concretizam, em que a vida mostra mais
uma vez que não fará a ela concessões, decide deixar-se morrer. No filme
dirigido por George Cukor, com diálogos entremeando acessos de tosse, a
heroína vai aos poucos sucumbindo. Na proposta de Mauro Bolognini, há
também um sofrimento físico, com direito a lenços ensanguentados pela
doença que definha a personagem.
Ao final, depois que a cortesã está morta, nos dois filmes há a
predominância de certa comoção, com alguns rompantes em defesa da
personagem feminina, ressaltando suas virtudes. Claro está que esses
discursos fazem todo o sentido, uma vez que ela esteja morta, pois em vida
não receberia essa condescendência. O final é, portanto, moralizante, pois
mostra um retorno ao antes desestruturado cenário protagonizado por
Marguerite ou Alphonsine: sua morte reflete a purga e a redenção perante a
moral da sociedade da época e, por isso, torna-se merecedora dos panegíricos
recebidos, post mortem, obviamente.
A Dama das Camélias. 1937. Direção: George Cukor; Roteiro: Zoe
Akins, Frances Marion e James Hilton, baseado em livro de Alexandre Dumas
Filho; Produção: Bernard H. Hyman; Distribuidora: MGM; Música: Herbert
Stothart; Fotografia: William H. Daniels e Karl Freund; Direção de arte:
Cedric Gibbons; Figurino: Gilbert Adrian; Edição: Margaret Booth; Elenco:
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Greta Garbo, Robert Taylor, Lionel Barrymore, Elizabeth Allan, Jessie Ralph;
Drama, 108 minutos, preto & branco.
A Dama das Camélias. 1981. Direção: Mauro Bolognini; Argumento:
Jean Aurenche e Vladimir Pozner; Roteiro: Enrico Medioli; Música: Ennio
Morricone; Direção de arte: Mario Garbuglia; Fotografia: Ennio Guarnieri;
Figurinos: Piero Tosi; Edição: Nino Baragli; Elenco: Isabelle Huppert, Gian
Maria Volonté, Bruno Ganz; Drama, 110 minutos, cor.
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A desordem da moral:
desejo e ordem social em O Anjo
Azul e Lola
Gilmar Santana (UFRN)
gsfz@hotmail. com

O Anjo Azul (Der Blaue Engel), 1930, Josef Von Sternberg, Alemanha; Lola
(idem), 1981, Rainer Werner Fassbinder, Alemanha.
No início do século XX, numa pequena cidade da Alemanha, o professor
tirano Rath procura conduzir de maneira rígida a vida moral de seus alunos.
Ao descobrir que estes frequentam um cabaré chamado “O Anjo Azul”, vai até
lá no intuito de acabar com a diversão profana deles. Porém, ao conhecer a
vedete Lola – principal atração do lugar – apaixona-se, mudando invariável e
fatalmente todos os rumos de sua vida. Lola inspira-se neste primeiro. A história
se passa na Alemanha em reconstrução no após a 2ª guerra. Envolvida nos
interesses políticos de seus amantes, a vedete de um cabaré, Lola, se mantém
sempre informada desejando adquirir status de cidadã de respeito em sua
cidade. Ao conhecer o moralizador, comissário de planejamento Von Bohm, vê
as possibilidades de seus projetos se realizarem, mas, para que isso ocorra, será
preciso efetuar ajustes estratégicos no poder.
Temas universais

A

riqueza de uma refilmagem encontra-se justamente naquilo que
ela aparentemente representa, mas que concretamente não se
obriga. Em outras palavras, refilmar não significa refazer uma obra artística,
como se esta fosse uma reforma que, ao fornecer uma roupagem estético-
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formal modernizada, atualizasse seu teor. Não é uma reprodução. A partir do
trabalho original, tudo pode ocorrer nas realizações posteriores: incremento
ou subtração de personagens, mudança do estilo narrativo ou ambientação
em culturas e países distintos. Até a temporalidade em que acontece a história
pode ser modificada. Passado, presente ou futuro é o que menos importa. O que
permanece é a estrutura de seu conteúdo. Assim, amparado sob sua capacidade
contínua para construir infinitas maneiras que visam representar a vida humana
naquilo que lhe é mais inerente – sentimentos e formas de experimentá-los – o
cinema multiplica as possibilidades de uma narrativa e qualifica-se ainda mais
como um veículo que anuncia sempre uma novidade ao olhar.
Nesse sentido, o remake prima por preservar a essência do tema central
para – sobre ele – evidenciar novos aspectos e representá-lo de inúmeros
modos. Não por acaso, por isso, conseguir tocar diferentes públicos e gerações e,
nesse diálogo há mais de um século, redescobrir seus próprios conteúdos na arte
cinematográfica. Esse é o caso impressionante de Lola (1981) do diretor alemão
Rainer Werner Fassbinder, rodado a partir de O Anjo Azul (1930) do diretor
austríaco Josef Von Sternberg, filme inspirador de várias produções inclusive de
outros cineastas (estilo de filmagem, história, fotografia, som), além deste sobre
o qual se realizará a discussão comparativa do presente debate.
A história praticamente universal do poder de sedução feminino diante
das diversas formas de poder – que desde a construção mitológica de Eva no
Gênesis bíblico, outorga à personagem a função de desequilibrar a ordem
cosmológica para ao mesmo tempo inaugurar a ordem social – encontra sua
excelência nesses trabalhos deixando evidente a função mediadora da mulher
frente ao modelo em vigor que também reproduz. Provocando o avanço das
mudanças ou contendo-o, sua prática manifesta-se de uma maneira que não
deixa dúvidas sobre seu papel de causadora dos conflitos sociais, mesmo que
a princípio pareça não ser a protagonista da ação dramática. Nesses filmes,
a construção da personagem Lola, ganha destaque lentamente para só bem
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mais adiante na história revelar sua função articuladora dos vários níveis de
interação com outros personagens e cenas.
À figura da mulher são delegadas atitudes que demonstram possuir
como meta desestabilizar e questionar o homem. Isso está dado na estrutura
narrativa. Claro, a figura deste homem é dimensionada para além de uma
personagem pessoal. Ele encarna as relações sociais institucionalizadas, das
quais foi autor e estabeleceu as regras sem incluir a interlocução feminina.
A dinâmica desse processo, portanto, só ocorrerá quando a ordem social for
rompida pela prática questionadora da mulher e, para isso, esta deverá tocar
nos pontos nevrálgicos sobre os quais se estabilizou a situação dominante.
Desse modo, não há como evitar seu destaque e a ampliação gradual de sua
imagem. Consequentemente, as tramas que percorrem adjacentes o eixo
principal da narrativa acabarão por colocá-la como pivô da história.
As temáticas giram em torno da ordem moral da sociedade e, para
questioná-la, aquela voltada para a discussão do desejo localiza-se em todos os
aspectos que possam suscitar ações e reações relevantes sobre seus personagens.
Nesse aspecto, a imagem iconográfica da mulher funciona – a exemplo de Eva
– como o ponto da discórdia. Porém, diferente do melodrama e outras formas
dramáticas que reservam à mulher o lugar de bode expiatório da humanidade,
polarizando perfis de sua personalidade ora como heroína, ora como vilã, as
obras aqui focadas descentralizam esse modelo, fazendo oscilar continuamente
o lugar do social e da personagem. Esse recurso favorece a visualização constante
do trânsito societário dentro do qual se processa a relação entre os indivíduos e
sua elaboração das regras sociais em passos simultâneos com as divergências de
interesses que anseiam a obtenção do poder.
A trajetória narrativa desses dois filmes ganha maior dimensão social que
não só indica as épocas de suas produções como também a expansão do conflito
entre moral e desejo no processo histórico da sociedade contemporânea. Os
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próprios títulos denotam este caminho. O Anjo azul pode ser um codinome
dado à personagem Lola, pelo cineasta, mas é o nome do cabaré onde a artista
se apresenta. Ou seja, ainda que Lola seja a atração principal, na estrutura
hierárquica ela está subordinada a um patamar mais importante que é o
cabaré, uma instituição, mesmo que este represente a degeneração moral. O
filme baseado na obra literária lançada em 1904, Professor Unrat, de Heinrich
Mann (irmão de Tomas Mann), parte do coletivo, destacando as localidades,
as edificações onde se pratica e se ordena a vida social: a escola, o prostíbulo
– elementos metafóricos contendo valores dispostos dicotomicamente para
realçar formas de repressão e libertação do desejo. Lola é apenas uma parte
deles e alimenta-os servindo de referência para proibições e liberações.
Lola já inicia com um close na personagem que o intitula. Parte dela para
abrir os outros planos, levando gradualmente o espectador para a sociedade
onde a protagonista se insere, já demarcando seu grau de importância na
trama. Num sentido inverso, O Anjo Azul ambienta-se primeiro no cenário
da cidade onde Lola se apresenta e sabe-se dela a partir de um cartaz numa
vitrine. A cantora aparece somente na terceira sequência, já em seu show
no cabaré. Enquanto, no filme de Fassbinder, a personagem abre o filme e
declara literalmente sua intenção em interferir e participar ativamente da
vida pública da cidade onde vive, no filme de Sternberg, ela restringe-se
a satisfazer-se com seus clientes e à vida do cabaré onde sua companhia
artística excursiona. Em Lola, os dilemas da personagem são os da sua
sociedade. Em O Anjo Azul, estes não a preocupam.
Saindo da personagem em particular e olhando para as intenções
críticas dos cineastas, percebe-se que os enfoques direcionados para a vida
social naquilo que mais representa sua dinâmica conflituosa na trajetória
da Alemanha – e que também se adequa para qualquer outra sociedade de
referências culturais similares – possui tratamento sociológico exclusivo. O
filme de Fassbinder se passa na história de uma Alemanha pós-guerra, recém-
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saída do nazismo. Suas marcas e exorcismos são lembrados continuamente
na ação dramática em que o jogo das hipocrisias pela manutenção do poder
se perpetua a partir dali para a posteridade, refletindo inclusive a sociedade
daquele presente do período de rodagem da obra nos anos 1980. O trabalho de
Sternberg, ao girar em torno do binômio “tragédia e degradação, era altamente
suspeito para a época, com o nazismo em plena ascensão. Até o último momento,
corriam boatos de que a exibição de estreia do filme não seria autorizada”7. Sua
tonalidade obscura, casando a fotografia do expressionismo alemão8 com o
perfil autoritário meio bestializado do professor, acentuam o tom repressivo de
um poder que demonstra a todo o momento suas contradições e fraquezas, mas
que parece eterno.
Diante deles, só uma força maior capaz de driblar as regras instituídas
consegue afrontá-las utilizando-se de mecanismos próprios. Ela se localiza
em Lola. Porém, enquanto em O Anjo Azul o poder político-ideológico se vê
7

Disponível em: <http: //www. dw-world. de/dw/article/0,2144,486370,00. html>.
Acesso em: 08/01/2010.
8
“Até onde se sabe, a palavra “expressionismo” foi empregada pela primeira vez, em
1850, pelo jornal inglês Tait’s Edinburgh Magazine, referenciando, num artigo anônimo, uma
“escola expressionista” de pintura moderna. O termo “expressionismo” diz respeito às artes
cujas formas não evocam “diretamente” a realidade observada, mas sim reações subjetivas à
realidade; as convenções do realismo são subjugadas pelo interior do autor ou de um personagem, com distorções de forma e cor. As obras expressionistas, através dessas distorções,
costumam conter uma visão pessimista do mundo, apresentando como temas a frustração,
a loucura, a angústia, a depressão, o insólito tirado do cotidiano, tudo de forma a provocar
forte impacto no fruidor. Esse movimento iniciado na Europa chegou a outros continentes e
influenciou, também, a literatura, gerando narrativas subjetivas e emocionalmente intensas.
No cinema, a Alemanha foi o grande palco do expressionismo, principalmente, durante a
década de 1920. O início do expressionismo alemão foi marcado pelo filme O Gabinete do
Dr. Caligari (Das Kabinett des Doktor Caligari, 1920), de Robert Wiene. Os filmes desse
movimento representam, de modo geral, em clima onírico ou simbólico, as angústias e frustrações do país, vencido belicamente e em crise econômica e social. Uma outra característica
importante do expressionismo cinematográfico é o singular manejo fotográfico; os filmes são
quase inteiramente fotografados com forte contraste entre claro e escuro [. . . ]” (LEITE, Ronaldo). Disponível em: <http: //www. adorocinema. com/filmes/ultima-gargalhada>. Acesso
em: 14/01/2010.
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destruído diante da sedução e dos desejos da personagem, em Lola ocorre
uma negociação. Eles não se contradizem: entre a degradação total do poder
(ou quem sabe, sua lógica de amadurecimento) buscando se moldar às várias
novidades de controle, a protagonista permanece como beneficiária das
hipocrisias sociais das quais ela sofre pressões, mas também usufrui. Seu
encanto prevalece. No espaço entre a relação de forma quase atemporal da
instituição em Sternberg, com os dilemas do mundo moderno (marcados pela
solidão e o individualismo em Fassbinder), o caráter soberbo de Lola, torna
quase enigmático o grau magnetizador do poder feminino, que transtorna os
homens e os submete em diferentes patamares das relações.
A personagem e a instituição
Lola se diverte. Nada pode resumir de maneira mais evidente o caminho
trilhado pela personagem durante toda a narrativa dessas duas obras do que esta
imagem que fica gravada na memória do espectador. Atriz, dançarina, cantora,
prostituta, esposa, cínica, espontânea, astuta, sincera, irônica. Um breve perfil de
uma mulher que busca se realizar naquilo que lhe proporciona prazer, ainda que
por vezes se veja ameaçada. Esse contorno a torna sedutora, e como do próprio
sentido da palavra, retira dos seus caminhos os homens que se aproximam e se
apaixonam por ela. Dessa forma, seu desejo acaba por se transformar na vontade
social de negar o instituído personificando uma subversão que não ataca seu
objetivo; ao contrário, permite que ele venha até ela.
Na construção, basicamente teatral, de O Anjo Azul, Lola não sai de seu
universo. Ou está no cabaré ou circundada por seus colegas de trabalho. Todos
são atraídos a ela, como também será o caso do tirano, o professor apaixonado
Immanuel Rath, que passa a fazer parte de seu mundo assim que perde o
emprego e casa-se com a “musa”. Durante toda a história, Lola praticamente
está no mesmo ambiente. Nele, o espaço da realidade se mistura à arte, ao
lúdico. Ali, a arte é desenhada de modo desestabilizador das virtudes. Suas
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regras sociais diferem do mundo exterior e tornam-se simultaneamente
encantadoras e cruéis, sobretudo quando aplicadas sobre o professor
iludido. As regras do mercado artístico se encontram como normais para a
sobrevivência, ainda que desvalorizem o humano e imponham valores bem
distintos daqueles alimentados por Lola diante de Rath. A presença, no cabaré,
do palhaço que não ri e não faz rir assinala o futuro de Rath. O proprietário
capitalista sem escrúpulos, a conivência e valorização do grupo artístico para
com a prostituição de Lola são imagens de um mundo pervertido onde a arte
fomenta a libertação dos impulsos.
Isso acarretará um choque para alguém que se crê dono das condutas
morais como Rath. Metaforicamente, a retratação dos cabarés alemães do
início do século XX confronta-se com “[. . . ] a progressiva derrocada do que
poderia ser um tirano vendo seu reino ser contestado pelos ventos da História,
mas que personifica um singular estado de espírito: os ares de fim de festa
da Alemanha imperial sob influência prussiana, com tudo o que ela tem de
conservadora e rígida [. . . ]”9 – contexto presente na ambientação do romance
e transportado para o cinema com a inclusão do clima nazista que ascendia.
O diálogo entre personagem e estrutura social é contínuo. Será nesse
cenário que, na mesma medida em que Rath degenera e perde sua autoridade
e autoestima, Lola brilha mais e mantém sua alegria. O rompimento ou
enfraquecimento da tradição cede lugar a um novo que assinala o caos. Mas para
Lola, casar-se, cantar, possuir outros homens, tudo faz parte da mesma forma
de experimentar a vida. É uma diversão. E por não se encaixar nesse modelo,
o então marido sofre as penalidades daquele campo artístico que o arremessa
para a cidade onde viveu e serviu como exemplo de moralidade – detestado
pelos estudantes –, coroando sua derrota.

9

Disponível em: <http: //www. estacaoliberdade. com. br/releases/anjo. htm>.
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Após se apaixonar, a óbvia liberação dos desejos reprimidos e
internalizados em nome de seu papel na sociedade, além de justificar a
autopunição e as tantas subordinações e humilhações pelas quais ele passa,
demonstra os reflexos gerados por uma paixão que retirou dele todas as
estruturas que pudessem firmá-lo novamente ao mundo. Esse momento da
ação dramática – que perpassa toda a trama – rebate alegoricamente o quadro
contraditório, inseguro e dúbio vivido pelo contexto alemão em seus aspectos
políticos, sociais, culturais e ideológicos presentes na história escrita por
Heinrich Mann sobre as contradições do poder no início do século XX.
A assustadora perda de controle, a mulher que desequilibra o social e
não se abala, justamente por estar acostumada a essa função, para depois criar
novas regras. É em razão desse caos sintomático que a moral solicita, de uma
personagem como Lola, os favores para restabelecer-se a cada momento e
impor uma nova ordem. Por isso, não é de se estranhar que justamente uma
prostituta assuma essa tarefa mediadora. Sua figura aglutina intrinsecamente
as contradições sociais e as resolve. Há tempos que sabemos de seu papel
social como apaziguadora das tensões familiares ao satisfazer fantasias de
maridos infelizes, de relaxar a rigidez de políticos, negociantes ou empresários,
modificando seus planos de poder. Há uma função estratégica da sedução
feminina que dialoga diretamente com as instituições e, conscientes ou não,
suas agentes cumprem a tarefa de reproduzi-las. Em O Anjo Azul, Lola é uma
dessas que se mantêm alienadas de sua função e a cumprem.
Um detalhe especial. Como se não bastasse a força ideológica da história,
da forma envolvente de sua narração imagética e da personagem central, o
próprio cinema cria sua Lola cinematográfica dotada de glamour, de sedução e
fatalidade ao descobrir a atriz de teatro Maria Magdalena von Losch, que pela
insistência do diretor mudou o seu nome para Marlene Dietrich. Mesmo que
nos dias atuais os apelos de sensualidade e erotismo tenham se modificado,
buscando inclusive formas estéticas bem diferentes da atriz alemã, rapidamente
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transformada em estrela hollywoodiana na época, é impossível não perceber
como ali já se encontram as bases que inauguram um modelo de mulher fatal.
Esta percorrerá toda a trajetória mitológica da produção de vários cinemas no
mundo, sobretudo nos Estados Unidos.
A riqueza de interpretação de Dietrich corporifica ainda mais aquilo que
antes só poderia fazer parte do imaginário de leitores criativos. Sua densidade
interpretativa ao mesmo tempo dotada de uma leveza que preenche a cena,
com seus movimentos sedutores e convincentemente autênticos, nos faz
quase acreditar que ela é a própria personagem. Em cena, seu despojamento
e riso contrastam com a vida exterior firmada na rigidez social e repressiva
representada por Rath, vivida pelo ator alemão Emil Jannings.
Esta estrutura, dispondo frente a frente desejo e poder, pode ser
transportada para qualquer época histórica. Numa situação concreta, a
necessidade de negociação pede um perfil como o de Lola para que um novo
ciclo venha a ser iniciado. Ela corrompe ao mesmo tempo em que purifica.
Assim, derruba o despotismo que cai vítima de suas próprias idiossincrasias,
enquanto segue seu caminho sedutor. A moral prevalece e o diálogo entre
esta e as inúmeras “Lolas” arquetípicas se perpetua. Ou seja, a moral se nutre
e precisa dessa “desordem”, desse lado tido como degenerado pela vida social;
porém, mediador da manutenção ou geração de novos padrões sociais.
Ainda nessa perspectiva, munida de mais elementos sociológicos e
contrastes narrativos que se revelam nas nuances das várias personagens bem
talhadas pela direção de Fassbinder, também roteirista, juntamente com Prea
Fröhlich e Peter Märthesheimer, a protagonista em Lola se enriquece por
acumular as tantas tonalidades anteriores cunhadas em inúmeras personagens
e atrizes firmadas no mesmo perfil de Lola depois de Marlene Dietrich.
Na abertura do filme, o close nos cabelos e a forma de pentear-se da atriz
Barbara Sukowa, não deixam dúvidas sobre a relação e a homenagem feitas
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a Gilda (1946), de Charles Vidor, interpretada por Rita Hayworth. Percebese não só a evolução da personagem na própria história do cinema, como
o desdobramento e a reprodução progressiva de novas imagens sobrepostas
de atrizes que o cinema lança ao público. Sobre o já conhecido, as novas
roupagens criam suas formas inéditas de atração.
Na versão de Fassbinder, o sombrio expressionismo alemão que tanto
influenciou os filmes noir10 posteriores, cede lugar a uma estética kitsch,
carregada em cores quentes, sobretudo do vermelho realçando o ícone
da paixão e da sensualidade que a cor representa na cultura ocidental.
Iconograficamente, amplia-se, assim, a ambientação sedutora. Em tudo,
essa versão inspirada em O Anjo Azul ganha maiores proporções. De uma
elaboração geral sobre o poder tirânico simbolizado no professor Rath, partese para Von Bohm (Armin Mueller-Stahl), um comissário de urbanismo.
Este passa a trabalhar na prefeitura de uma pequena cidade na Alemanha,
demonstrando inicialmente querer moralizar a especulação imobiliária
centrada nas mãos de Schuckert (Mario Adorf) e membros da elite local
igualmente corrompida. Lola não só circula no cabaré como se aproxima e faz
parte dos círculos de poder político e econômico que dominam a trama. Sua
ação alterna continuamente o desejo por participar das discussões públicas
com a vontade de ser amada nos padrões tradicionais da sociedade.
A chegada de Von Bohm personifica para ela numa só pessoa esses
anseios. Encantada, Lola desenvolve uma relação com ele que proporciona
densidade gradual à história, revelando reciprocamente para o espectador as
10
O gênero noir ou filme negro teve origem nas ficções policiais no cinema dos anos
1930, dos Estados Unidos, caracterizando-se por uma visão amarga e desiludida da sociedade
liberal na época da depressão. Nesse gênero, a investigação do mistério é mais interessante
do que a forma como se mergulha nele. Marcado por personagens característicos, como detetives viris – mas sentimentais –, mulheres fatais, uma estética que recorre a um acentuado
jogo de luzes e sombras e uma narrativa que confunde pistas ou sua compreensão, o filme
noir fixou-se como um subgênero do filme policial; ainda mais, e talvez, pelo seu caráter de
decifração, um dos mais apreciados pelo público.
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várias faces da personagem que nomeia o filme e sua vinculação – na evolução
de suas atitudes – com o caráter multifacetado da teia de elementos sociais
atrelados ao poder, que se multiplica à medida que ela se envolve no jogo
de interesses. Para cada um dos personagens-chave da narrativa, ela possui
um envolvimento emocional, sexual e político. Pertence como propriedade a
Schuckert, sendo sua mercadoria de desejo ao prostituir-se para ele e outros
homens. Cultiva seu espírito crítico com o revolucionário Esslin (Matthias
Fuchs), que pretende desmascarar de vez toda corrupção existente na cidade.
Almeja sua redenção religiosa e social saindo e mantendo-se imaculada por
Von Bohm. Com todos revela-se inteligente e segura de seus atos, mesmo
quando se vê desrespeitada por eles. É à sua personalidade marcante que
tantos homens se curvam.
Esse perfil da personagem, conjugado aos temas de interesse do cineasta
possibilita-o articular desejo, moral, corrupção, poder, amor num todo
indissociável, para estabelecer sua análise crítica sobre a vida contemporânea
marcada por hipocrisias e manutenção do status quo. Nesse quadro, Lola
configura-se como essencial para alinhavar a ação dramática. Seu magnetismo
provém de um ethos que congrega sedução sexual, beleza, seu canto e dança no
cabaré e sua determinação em colocar-se como mulher dotada de direitos sociais
a serem equiparados aos outros cidadãos. Numa época de forte emergência do
indivíduo e reconstrução da Alemanha, a ênfase na protagonista ironiza papéis
sociais e reivindica um lugar de igualdade para todos, afrontando os muitos
discursos demagógicos típicos de períodos de abertura e reestruturação política.
O contexto histórico do filme transcorre no período de reconstrução, do
chamado milagre econômico – do segundo período administrativo de Konrad
Adenauer, chanceler da República Federal da Alemanha entre 1949/63. Neste
período, foram aplicados no país milhões de dólares provenientes do Plano
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Marshall11, o que é retratado por Fassbinder, sob vários ângulos políticos que
sugerem os diversos níveis de corrupção, seja dos agentes moralizadores,seja
daqueles que já dominam as estruturas sociais, mesmo em épocas de grande
propaganda em nome da justiça e ações honestas.
Ao contrário de uma renovação eficaz, o que se presencia é uma
rearticulação ou reorganização das formas de controle e exercício do poder,
garantindo a manutenção da antiga ordem vigente. Por já conhecer este
caminho e ter claros seus objetivos, Lola consegue dialogar com seu entorno e,
mesmo tendo seu segredo descoberto por Von Bohm, restabelecer a realização
de seus interesses, casar-se com ele e continuar seu modo de vida. Não
existe culpa ou ressentimentos. Tudo se apresenta como um grande campo
de estratégias em que a cada momento os personagens que atuam revelam
surpresas sobre suas metas e obtêm vantagens sobre elas.
Nessa lógica, Von Bohm não se distingue nem da protagonista, nem
dos outros agentes corruptos. Lola sai ilesa, não porque foi redimida por
algum efeito deus ex-machina, mas por conhecer as regras nas quais pratica
seu papel e é vista dentro de sua condição social. Se, no final de O anjo azul,
não se sabe ao certo seu paradeiro, em Lola, a personagem abre e encerra
a narrativa quase da mesma maneira que começou o filme, acompanhada
e feliz com um homem na intimidade. Um final irônico que destoa com o
modelo do happy end, pois nada se realizou como moralmente se esperaria
acontecer num modelo clássico, firmado na virtude e exemplo redentor para
o espectador. Como sempre, Lola se diverte. Ela é a própria instituição que
por seu exercício pouco democrático se sobrepõe aos membros da sociedade,
ainda que individualmente lute por seu espaço social.

11

Disponível em: <http: //www. millarch. org/artigo/em-lola-uma-visao-critica-da
-alemanha>. Acesso em: 11/01/2010.
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Sem catarse – a quase contradição entre ordem social e moral
Os dois filmes partem de uma situação aparentemente trivial. Enquanto os
diferentes universos sociais não se encontram e não se envolvem, tudo parece
funcionar como leis da natureza. Porém, a dinamização desses trabalhos só
começa a ocorrer quando os agentes das histórias executam seus papéis fora
de suas competências predeterminadas. A ampliação dos espaços de ação
de um filme para outro torna possível observar o processo extremamente
ativo entre atitudes individuais e coletivas que se desdobram em regras para
serem cumpridas por todos. No entanto, sua execução demonstra a constante
contradição resultante de cada fato apresentado em cena. O Anjo Azul
restringe-se ao movimento escola-casa-cabaré, Lola, ao cabaré-casa, cidadepolítica, país-história (as referências à guerra apontam a consciência pessoal
do autor em vincular o que ocorre em cena com a história política do país),
ambos permeados pela necessidade de questionar e restabelecer a ordem.
A cenografia barroca e a predominância dos tons contrastantes claros/
escuros da fotografia, oriundos do expressionismo alemão em O Anjo Azul,
influências claras de Friedrich Wilhelm Murnau (Nosferatu, 1922; A Última
Gargalhada, 1924), Robert Wiene (O Gabinete do Dr. Caligari, 1920) e Fritz
Lang (M. , O Vampiro de Düsseldorf, 1931), já transitando e inaugurando o
expressionismo realista, se opõem ao excesso do colorido e cenografia de
Fassbinder. Existe – o que pretendo chamar de – uma fotografia descendente
de O Anjo Azul. Este revela as circunstâncias do contexto econômico e
político de uma Alemanha em crise no início do século XX, que se opõe à
luz ascendente de Lola, que se passa num clima de esperanças de saída para o
país nos anos 50. Nesse filme, o projeto de reurbanização reforça os mitos do
progresso, do consumo e da felicidade resultante deles, seguindo a ideologia
da modernidade como solução para os problemas. No entanto, o autor
utiliza-se da contradição social centrada numa personagem marginalizada
para desvendar as hipocrisias da sociedade. Portanto, o brilho de sua
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fotografia revela-se intencional: soando como excessivo, podemos concluir
que tudo, enfim, naquele contexto é falso.
Nesses filmes, o espaço da arte associa-se à liberdade e à promiscuidade,
um emocional que contrasta com o racional da sociedade jurídica. Porém, o
que poderia ser uma dicotomia acaba por adquirir conformações harmoniosas,
haja vista que fazem parte do mesmo jogo. Tanto a moral quanto a ordem
social precisam do discurso da desordem como termômetro de suas ações
e projetos futuros. Ela os regula e os anima. Esta vida marginal, que tanto
influenciará posteriormente o universo do cinema noir, exerce um fascínio
especial nos dois diretores, ambos com histórias de vida pessoal marcadas
por esses ambientes. Além de falarem, portanto, com conhecimento de causa,
conseguem – por isso – fazer uma crítica mais aguda sobre as estruturas e
contradições que suas sociedades desenvolvem.
Outros cineastas como Renoir e Buñuel já efetuaram também de maneira
brilhante essa tarefa, porém partiram e se fixaram em seus universos sociais
centrados no mundo de personagens burgueses e seus dilemas. De maneira
bastante irônica eles denunciaram valores e mediocridades da burguesia,
mostrando como esses foram introjetados pela vida moderna em todas as
camadas sociais. Sternberg e Fassbinder de forma mais aguda indicam a
relação entre as classes e os níveis de troca de interesse possíveis na medida
em que estas se aproximam. Fassbinder ainda acentua mais sua crítica ao
desfilar pelo filme personagens diversos, como no seu cabaré erotizado, bem
menos ingênuo que o de Sternberg, com garçonetes nuas, frequentado por
homossexuais, bissexuais, políticos e membros da elite da cidade.
Os prováveis ecos do avanço das lutas femininas também chegam
a Fassbinder, numa Lola emancipada e atuante que contrasta com a de
Sternberg, que se restringe à esfera do desejo e da sexualidade. Uma prostituta
que se impõe pela consciência de seu valor pessoal e social. Que questiona o
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lugar da mãe, uma governanta submissa, representando o modelo clássico
das “Fraus” exportadas pelo mundo como sinônimo de educação exemplar
civilizatória. Há uma sobreposição de tonalidades do desejo feminino que
começa na resignada secretária de Von Bohm, passa pela mãe de Lola, ambas
apaixonadas por ele, pela esposa de Schuckert, preocupada em manter-se no
seu padrão social, e Lola, superando todas e, de certa forma, uma síntese
bem-sucedida de todas elas.
Para chegar a isso, Lola precisou se apropriar de cada elemento desses
papéis sociais, inclusive dos masculinos, todos focados na luta pelo poder. Por
essa razão, torna-se necessário evidenciar inevitavelmente a vida política do
país e o jogo imoral de sua política. O recurso cinematográfico se traduz na
apresentação de um microcosmo da corrupção imobiliária de uma pequena
cidade onde Fassbinder não poupa nem os planos de conjunto, de estarem
comprometidos com os descaminhos sociais que impedem a sociedade de
transformar-se. Na primeira reunião na prefeitura e na saída da igreja onde
Von Bohm e Esslin conversam, todos os ícones institucionais envolvidos
compõem o segundo plano, fortalecendo e dialogando imageticamente com
os dois personagens.
Não existe catarse aristotélica12 nesses filmes. Se, em O Anjo Azul, o
drama culmina com a morte autopunitiva de Rath, causando uma mescla de
pena e alívio no espectador, sentimentos nada complementares e nobres, em
Lola, todo desejo de mudança presente em potencial, sobretudo em Lola, Von
Bohm e Esslin se esvai quando a instituição casamento concilia sentimentos e
interesses de estabilidade. Em nenhum dos filmes, o público tradicional se vê
contemplado com suas perspectivas de satisfação pessoal, sejam elas de justiça,
12
O filósofo Aristóteles em sua obra Poética, ao discutir a forma da tragédia, apresenta a catarse como sendo uma representação narrativa que provoca no espectador o terror e a
piedade, a fim de purificar suas emoções. Na república, isso possuía uma função ao mesmo
tempo político-educadora para a vida na polis, como também servia de padrão moral sobre a
conduta individual dos cidadãos.
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desejo sexual, caridade ou vingança. Talvez por esses motivos permaneçam tão
atuais para nossos dias. Desafios a serem repensados e enfrentados diante dos
valores em vigência e daqueles incipientes que já demonstram suas siluetas
ainda disformes. Belas obras que fazem olhar para o desejo como algo além de
um impulso: uma ferramenta que alerta para seus perigos, mas que assinala
pistas passíveis de libertar o ser humano de suas amarras.
O Anjo Azul, 1930; Direção: Josef von Sternberg; Roteiro: Carl Zuckmayer,
Karl Vollmöller, Heinrich Mann, Robert Liebmann; Produção: Erich Pommer;
Edição: Walter Klee e Sam Winston; Fotografia: Günther Rittau; Direção de
Arte: Otto Hunte; Distribuição: Paramount Pictures, Kino International;
Elenco Emil Jannings, Marlene Dietrich, Kurt Gerron, Rosa Valetti, Hans
Albers, Reinhold Bernt; Drama, musical, 100 minutos, preto e branco.
Lola, 1981; Direção: Rainer Werner Fassbinder; Roteiro: Prea Fröhlich,
Rainer Werner Fassbinder e Peter Märthesheimer; Produção: Horst Wendlandt;
Edição: Rainer Werner Fassbinder e Juliane Lorenz; Música: Freddy Quinn
e Peer Raben; Figurino: Barbara Baum e Egon Strasser; Fotografia: Xaver
Schwazenberger; Direção de arte: Helmut Gassner; Desenho de produção:
Raúl Gimenez e Rolf Zehetbauer; Distribuição: United Artists Classics;
Elenco: Barbara Sukowa (Lola), Armin Mueller-Stahl (Von Bohm), Mario
Adorf (Schukert), Matthias Fucks (Esslin), Helga Feddersen (Frau Hettich),
Karin Baal (Mãe De Lola), Ivan Desny (Wittich), Elisabeth Volkmann (Gigi),
Hark Bohm (Volker), Karl-Heinz Von Hassel (Timmerding), Rosel Zech (Frau
Schuckert), Sonja Neudorfer (Frau Fink), Christine Kaufmann (Susi), Y Sa Lo
(Rosa); Drama, musical, 113 minutos, cor.
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A desumanização do homem em
Invasores de Corpos
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Vampiros de Almas (Invasion of the Body Snatchers), 1956, Don Siegel, EUA;
Invasores de Corpos (Invasion of the Body Snatchers), 1978, Philip Kaufman,
EUA; Invasores de Corpos – A Invasão Continua (Body Snatchers), 1993, Abel
Ferrara, EUA; Invasores de Corpos (The Invasion), 2007, Oliver Hirschbiegel,
EUA e Austrália.

Em pacata cidade americana, habitantes são pouco a pouco substituídos por
cópias perfeitas de si próprios (saídas de enormes vagens de ervilhas, pelo menos
na primeira versão). As cópias são destituídas de sentimentos, de alma e de
consciência

C

om a persistência das guerras, os massacres étnicos, os cataclismos
ambientais, a escalada da violência urbana, a proliferação da pornografia,
estaríamos vivendo hoje – mais do que nunca – num período de “desumanização
da sociedade”, ou como pensam os ultrapessimistas, tudo isso não passaria da
própria manifestação da civilização ocidental, ou do Humanismo. A questão da
desumanização social tem sido interrogada por filósofos, sociólogos, psicólogos
e também por historiadores e antropólogos. Alguns procuram caracterizá-la
como um fenômeno moderno relacionado ao endurecimento das emoções, a
laicização da sociedade e ao avanço do racionalismo tecnicista; outros, como
sendo muito mais uma das ambivalências da modernidade.
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Uma pergunta se apresenta: quais seriam as implicações para a
humanidade, caso fosse retirada nossa capacidade emocional e nos
transformássemos em seres capazes de viver apenas guiados por princípios
“racionais”, ou mais precisamente, por uma razão totalmente desprovida de
sentimentos? Independentemente das explicações que possam vir a ser dadas
à questão, acho pertinente tomá-la como um problema central de análise do
filme Invasores de corpos nas suas diferentes versões.
No romance de Jack Finney, Invasores de Corpos (The Body Snatchers,
1955), a causa dessa desumanização é resultado da invasão alienígena, que
ao contaminar os seres humanos produziria duplicatas deles. Essas cópias,
entretanto, são desprovidas de qualquer tipo de emoção e logo que ganham
vida causam o desaparecimento do ser original. A disseminação desses
invasores extraterrestres vai gerando um estado de medo entre os parentes
das vítimas, pois muitos temem serem os próximos da lista.
As diversas versões feitas pelo cinema trataram da questão de diferentes
maneiras. Podemos vê-las como explicação para esse terrível fenômeno dentro
dos contextos históricos em que cada uma delas foi produzida.
O primeiro filme, de 1956, dirigido por Don Siegel, que recebeu o título
no Brasil de Vampiros de Almas, foi sem dúvida o mais fiel à obra literária.
A película em preto e branco se distancia dos filmes de extraterrestres do
período, como A Guerra dos Mundos (War of the Worlds, 1953), Os Invasores
de Marte (Invaders from Mars, 1953), A Invasão dos Discos Voadores (Earth
Vs. The Flying Saucers, 1956) entre outros, que procuraram retratar a invasão
alienígena por humanoides vindos em objetos voadores não identificados.
O filme de Don Siegel guarda muito mais relação com o gênero de
suspense do período, sobretudo, com a obra de Alfred Hitchcock. Há uma
presença muito forte do tom sinistro, com muita exploração das sombras, da
música orquestral e dos espantos e gritos, muito comum nas produções da
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época. Numa sequência de cenas, a senhora Belicec está apreensiva por ter
em sua casa sobre a mesa de bilhar um sinistro corpo desfalecido. Ao acordar,
percebe que alguma coisa está diferente. Ela dirige-se até a mesa. A câmera
foca o seu rosto que vai se enchendo de pavor. Os olhos da criatura estão
abertos e uma das mãos começa a sangrar e a mexer. O grito é inevitável.
A trama do filme se desenrola em Santa Mira, uma pequena cidade do
interior da Califórnia. Nela se procurou relacionar a invasão alienígena à vida
em comunidade, onde as atividades agrárias ainda se fazem muito presentes. O
cotidiano dos moradores é marcado por relações de proximidade, em que todos
aqueles do lugar parecem se conhecer. Por outro lado, seu caráter semirrural
fica demonstrado,no enredo, no papel desempenhado pelos fazendeiros, que
surgem como responsáveis pelo cultivo dos vegetais invasores.
Na primeira sequência de cenas do filme, o Dr. Bennell está detido em
um hospital psiquiátrico de uma cidade vizinha. Ele, apavorado, procura
alertar as autoridades locais do perigo de uma invasão alienígena. Seu estado,
no entanto, faz com que todos acreditem que está louco.
Em flashback, o médico narra toda sua história e a causa do seu temor.
Tudo teve início em Santa Mira, uma pequena cidade há poucos quilômetros
dali. Alguns dias antes ele, que participava de um congresso médico, foi
chamado para retornar à sua cidade devido à insistência de algumas pessoas
que queriam urgentemente se consultar. Os pacientes se queixavam que
alguns dos seus parentes não eram eles mesmos, mas impostores tentando se
passar por estes. Bennell procurou investigar as denúncias, mas não descobriu
nada que desse crédito às reclamações dos queixosos. Entretanto, como as
reclamações prosseguiram, ele mesmo procurou ajuda de um especialista, o
médico psiquiatra Dr. Kauffman (Larry Gates). O psiquiatra revelou que já
havia tomado ciência dessa “onda” de reclamação “sem sentido”, levando a crer
que tudo não passava de um delírio coletivo, uma “histeria de massa epidêmica”,
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conforme denominou. Sobre as causas desse mal, ele diagnosticou: “A mente
é uma coisa estranha e maravilhosa. Você acaba de ter conhecimento de
uma curiosa e inexplicável epidemia de histeria em massa, então sua mente
começou a pregar peças e a realidade tornou-se irreal”. Havia uma ideia na
explicação de Kauffman, a de que qualquer pessoa, independente de ser sã
ou não, estava sujeita a esse distúrbio, pois seriam essas alucinações próprias
da mente humana.
As descrições do processo se mostram semelhantes àquelas apresentadas
em estudos da época, como no livro do historiador Norman Cohn The
Pursuit of the Millennium, de 1957, que descreve as paranoias como distúrbios
psíquicos que acompanham momentos apocalípticos. Para ele, o processo
tem início com um pequeno grupo de “verdadeiros crentes”, os quais “podem
infundir tanta confiança, energia e sectarismo ao novo movimento que esse
atrairá multidões de indivíduos que não sofrem de paranoia, mas estão
simplesmente atormentados, famintos ou atemorizados”. Uma fase mais
preocupante estaria na possibilidade dessas unidades difusas assumirem a
forma de um movimento de massa e tomarem o poder político. 13
Muitos estudiosos do período em que o filme foi produzido acreditavam
que a propagação de histerias coletivas estava muito mais associada à
uma deficiência da personalidade do que à simples propagação de ideias
escatológicas. Alguns psicólogos e psicanalistas defendiam o pensamento de
que a sociedade contemporânea ocidental havia produzido uma forma de
personalidade mais vulnerável a distúrbios mentais. Em meados dos anos
1940, o psicanalista freudiano-marxista Erick Fromm falava em “patologia da
normalidade”, para definir que o problema da sanidade mental não poderia ser
visto como algo circunscrito apenas ao número de “desajustados”, mas como

13
Apud SHOWALTER, Elaine. Histórias histéricas: a histeria e a mídia moderna. Rio
de Janeiro: Rocco, 2004, p. 19.
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um problema cultural de grande escala. 14 Assim, uma grande quantidade de
pessoas no mundo civilizado moderno necessitaria de cuidados terapêuticos,
mesmo que não apresentasse qualquer tipo de desajustamento em relação à
maioria da população. No filme, essa ideia apareceria na fala do Dr. Kauffman
ao tranquilizar uma jovem perturbada: “Até mesmo nestes dias não é tão fácil
ficar louca como você possa pensar. Mas você não precisa estar ficando louca
para precisar de ajuda psiquiátrica”.
No filme, o fator desencadeador desses distúrbios seria, segundo o próprio
Kauffman, as “preocupações com o que aconteceu no resto do mundo”. Assim,
até que ponto as notícias que circulavam sobre o mundo eram capazes de
provocar nos indivíduos transtornos psíquicos, como ansiedades, hostilidades
e até alucinações? Será que Daniel Mainwaring e Richard Collins, roteiristas
do filme, estavam se referindo ao clima político conturbado dos anos 50,
quando a Guerra Fria tomou impulso, sobretudo, depois da Guerra da Coreia,
da construção da bomba de hidrogênio pelos soviéticos e pelo crescente perigo
de uma hecatombe nuclear?
Muitos intérpretes do filme associam esse drama à pregação anticomunista
do macarthismo e do medo da instalação de regimes comunistas nas
Américas. Uma passagem dele permite essa interpretação. Nela, um dos
“vampiros” procura convencer o Dr. Bennell dos benefícios da transformação,
associando-a a um “mundo em que todos serão iguais” e não mais existiriam
sentimentos de “amor, nem desejo, nem ambição, nem fé”.
O remake de 1978 representa uma mudança significativa em relação ao
primeiro projeto. Seu diretor Philip Kaufman procurou dar à trama uma leitura
mais sombria e cosmopolita; a história já não mais se localiza na pacata e ensolarada
Santa Mira, mas na vanguardista San Francisco, nos fins dos anos setenta.
14
FROMM, Erick. Psicanálise da sociedade contemporânea. 10. ed. Rio de Janeiro:
Zahar, 1983, p. 19.
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Nos Estados Unidos, o contexto foi marcado pela explosão da contracultura
e da ideologia new age; pela onda de cultos e crenças messiânicas que culminaram
em episódios trágicos como o massacre de Jonestown, onde uma comunidade
de fanáticos liderada pelo pastor Jim Jones chegou a cometer suicídio coletivo
como forma de antecipação do Juízo Final.
A década de 1960 e, sobretudo a de 1970, presenciaram uma onda de
permissividade nos costumes. 15 Era o tempo das revistas masculinas Playboy,
Penthouse, Hustler, entre outras, dos filmes pornôs, que conquistavam
grandes bilheterias, como o filme, agora clássico, Garganta Profunda
(Deep Throat, 1972). A obra do psicanalista austríaco Wilhelm Reich, que
preconizava uma revolução sexual, ganhava admiradores em todo o mundo
e oferecia fundamentos teóricos para uma mudança profunda na sexualidade
e nas relações afetivas. Assim, no contexto da Guerra do Vietnã, fundava-se
o slogan “faça amor, não faça a guerra”, denotando a repressão sexual como
a causa dos impulsos de destruição.
O feminismo também tomava lugar na sociedade. As militantes, baseadas
nos escritos de Laing, Cooper e outros teóricos, preconizavam um ataque à
domesticidade. A descoberta e o uso da pílula anticoncepcional permitiram,
definitivamente, a separação entre sexo e procriação. Assim, nos Estados
Unidos de 1967, eram 6 milhões o número de usuárias, independentemente
das convicções morais ou religiosas. 16 Alguns psicólogos passaram a falar
em “casamento aberto” e “divórcio criativo” como atitudes para a formação
de uma personalidade autônoma.
O cerne do filme de Kaufman gira em torno do triângulo amoroso
entre a doutora Elizabeth Driscoll (Brooke Adams) e seu marido Stan
15
Para um estudo mais detalhado da questão, ver TALESE, Gay. A mulher do próximo: uma crônica da permissividade americana antes da Aids. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002.
16
Ibidem, p. 167.
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(Stan Ritchie) e o amigo do serviço de inspeção sanitária, Matthew Bennell
(Donald Sutherland).
Logo no início da trama, Elizabeth relata ao psicólogo Dr. David Kibner
(Leonard Nimoy) que a pessoa que todos acreditam ser seu marido, nada mais
é do que um estranho. O terapeuta tenta logo dissuadi-la de suas queixas,
declarando que casos semelhantes têm sido apresentados a ele diariamente.
Para o psicólogo, tudo isso não passaria de uma espécie de “gripe alucinatória”,
resultado de uma mudança abrupta nos referenciais sociais no mundo atual.
“As pessoas estão entrando e saindo muito rápido dos relacionamentos. Elas
não querem a responsabilidade. Por isso, o casamento já era. Todo o conceito
de família já era”, explica ele a Elizabeth.
Assim, Kibner conclui o seu diagnóstico: “Você está partindo para uma
conclusão muito bizarra que esse homem que vive com você foi trocado
por alguém. Não é mais provável acreditar que ele mudou, porque você está
procurando uma desculpa para sair?” Frente aos argumentos plausíveis do Dr.
Kibner, Elizabeth recua e chega a duvidar de si mesma.
A sexualidade aparece como elemento importante na trama apresentada
por Kaufman. Numa sequência de fuga, Elizabeth e Mathew percorrem as ruas
do centro da cidade, onde se localizam os serviços de entretenimento erótico.
Agenciadores em frente aos estabelecimentos oferecem as mais variadas
apresentações dessa diversão: “O famoso Big Al’s. Tudo acontece aqui. Tudo
ao vivo, nudez total. Ação garantida!”. Um deles tenta persuadir o próprio
Mathew convidando-o: “Você se sentirá como um novo homem”. Uma atriz,
em traje luxurioso, cativa o público transeunte e cartazes, ao lado, informam
“Homens e mulheres. Seis shows diferentes. Sem covers. ”
A questão também aparece na exploração do nu na estética do filme.
Se no filme de Don Siegel esse é mostrado por meio de uma cena rápida,
numa imagem desfocada dos seios de Dana Wynter, na obra de Kaufman ele
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ganha lugar no desencadeamento do enredo. Na sequência de cena em que
o alienígena assume o corpo de Elizabeth, ela aparece nua para Matthew e
procura convencê-lo a aceitar a mudança: “Não há o que temer. Eles estavam
certos. É indolor. É bom. Venha. Durma. Mathew. . . Mathew. . . Mathew. . .
”. Vendo tudo aquilo, ele fica transtornado, mas foge, tentando se salvar de
qualquer maneira. 17
É possível perceber a conotação erótica da sequência. Nela o indivíduo se
apresenta vulnerável entre ceder aos seus impulsos sexuais e abrir mão de sua
própria autonomia, ou conter seus desejos e preservar sua liberdade. Nesses
tempos de permissividade, o sexo livre apresenta-se como o paradoxo, que
se por um lado propicia ao indivíduo a satisfação do prazer, por outro pode
dominá-lo, torná-lo cativo, dependente.
O filme de Kaufman faz várias referências a esse ambiente “alternativo”
dos anos 70. O cenário é marcado pelas casasdemassagens e banhos de lama
vulcânica, da expansão das redes de pornografia e entretenimento sexual, das
psicologias alternativas. É nesse clima que prolifera a febre do aconselhamento
sentimental, criando figuras como o próprio Kibner, uma espécie de guru em
questões afetivas.
A produção de 1993 mistura projetos secretos militares com dramas
adolescentes, problemas ambientais, conflitos nos relacionamentos familiares,
muita explosão e fugas mirabolantes. Sob a direção de Abel Ferrara, o filme
está fortemente voltado para o público teen. Não só porque os heróis são os
jovens Timbo Young (Billy Wirth) e Carol Malone (Meg Tilly) e os personagens
17

Uma sequência semelhante aparece também no remake de Abel Ferrara de 1993,
quando o piloto Timbo (Billy Wirth) encontra o corpo de sua amada já em estado de metamorfose e tenta interromper o processo retirando os condutores que o ligam à cópia alienígena. Ao seu lado, a cópia da garota despida pede a ele que pare, mas mesmo amedrontado,
Timbo liberta a jovem desfazendo a transformação; outra cena de nudez, mas com sentido
diferente, aparece na sequência em que a cópia alienígena da jovem mãe Martin Malone
(Gabrielle Anwar), recém-transformada, surge diante do seu filho menor.
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adultos são desprovidos de qualidades, mas porque todo o enredo apela
muito mais para a aventura contagiante, marcada por escapadas impossíveis e
manobras voadoras espetaculares. As interpretações são pobres, exceção para
Forest Whitaker, no curto papel do Dr. Major Collins.
A questão da adolescência surge através da dificuldade dos filhos em
vivenciar os novos relacionamentos da família contemporânea, sobretudo
aqueles provenientes do segundo casamento dos pais. Assim, Carol Malone
tem de suportar o convívio com uma inoportuna madrasta e o controle de sua
vida por seu pai. Não se tratam mais dos jovens problemáticos e arruaceiros
das décadas de 50 e 60, representados em filmes como O Selvagem (The Wild
One, 1954), Vidas Amargas (East of Eden, 1955), Juventude Transviada (Rebel
Without a Cause, 1955), Vidas Sem Rumo (Outsider, 1983) e O Selvagem da
Motocicleta (Rumble Fish, 1983); mas, muito mais, de uma ansiedade juvenil,
advinda da dificuldade de se adaptar às novas situações familiares. 18
A trama se desenvolve tendo como fundo o clima da Guerra do Golfo. O
próprio piloto de helicóptero, Timbo, havia servido no Kuwait e matado um
inimigo lá. Há uma forte conotação, que aparece em muitos filmes da época,
e também nos atuais, de colocar sempre em suspeita às intenções militares
norte-americanas. No entanto, o centro da questão gira em torno do problema
ambiental e da emergência das ideologias ecológicas, motivos pelos quais o
químico Steve Malone é enviado para uma base militar a fim de investigar
uma possível contaminação do lugar por substâncias tóxicas.

18
Sobre a questão ver: PASSERINI, Luisa. A juventude, metáfora da mudança social.
Dois debates sobre os jovens: a Itália fascista e os Estados Unidos da década de 1950. In:
LEVI, Giovanni; SCHMITT, Jean-Claude (Org.). História dos jovens: a Época Contemporânea. v. 2. São Paulo: Cia. das Letras, 1996; VIANA, Hélder do N. O Selvagem da Motocicleta. In: SILVA, Marcos; CHAVES, Bené (Org.). Clarões da tela: o cinema dentro de nós.
Natal: EDUFRN, 2006.
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A invasão alienígena já não é mais explicada como um surto psicótico
decorrente da proliferação de notícias apocalípticas, nem de transformações
radicais nos costumes, mas de uma possível contaminação causada por
produtos químicos. Para o Dr. Major Collins tais substâncias seriam
responsáveis não só por proporcionar efeitos físicos nocivos nos indivíduos,
mas, principalmente psicológicos, já que tais substâncias além de afetarem
“os padrões cerebrais, interferem nos processos quimioneurológicos podendo
criar psicoses, paranóias e narcofobias”.
As preocupações de Collins casam-se bem com os estudos realizados
desde os anos 60 sobre a descoberta dos efeitos malignos causados pelo uso
do “dicloro difenil tricloroetano”, mais conhecido pela sigla DDT, apresentado
pelo trabalho da bióloga Rachel Carson, no seu livro Primavera Silenciosa
(Silent Spring, 1962). Segundo o estudo de Carson, o amplo uso do DDT
como pesticida poderia ser a principal causa da redução populacional de
diversas aves; muitas delas encontradas no topo de cadeia alimentar, como
o falcão peregrino e a águia calva, animal símbolo dos EUA. Posteriormente,
se descobriu que a substância química atuava no sistema nervoso central dos
humanos, resultando em alterações de comportamento, distúrbios sensoriais,
do equilíbrio, da atividade da musculatura involuntária e depressão dos
centros vitais. Outros sintomas, como fotofobia, cefaleias persistentes,
fraqueza, vertigem, alterações de equilíbrio, tremores, ataxia, convulsões
tônico-clônicas e até a morte, ocorrem também.
Hollywood já havia chamado atenção para os problemas causados pela
radiação nas pessoas em filmes como A Síndrome da China (The China Syndrome,
1979) e Silkwood – O Retrato de uma Coragem (Silkwood, 1983), mas explorar os
efeitos nocivos do uso impróprio de substâncias químicas era algo novo.
O filme de 2007, o mais recente de todos, foi dirigido por Oliver
Hirschbiegel e contou com astros de Hollywood de peso, como Nicole
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Kidman, no papel da psiquiatra Dra. Carol Bennell e Daniel Craig como o
bioquímico Ben Driscoll. A história passa-se na multicultural Nova Iorque,
centro da globalização e dos ataques terroristas de 11 de setembro.
Seu roteiro procurou tornar a história da invasão alienígena mais clara e
retirar algumas incongruências das versões anteriores. Ela tem início com a
catastrófica descida de um ônibus espacial, que ao entrar na atmosfera terrestre
se desintegra, produzindo uma série de destroços, que carregam esporos com
um vírus alienígena. Uma equipe de infectologistas procura identificar os
restos do material vindo do espaço e, ao mesmo tempo, impedir qualquer
forma de contato desse material com a população. Porém, apesar de todas
as medidas de segurança, o cientista-chefe da operação, Dr. Tucker Kaufman
(Jeremy Northam) é infectado por acidente.
No novo filme, o vírus alienígena aparece como um agente que infeta o
sistema nervoso, causando, quando a vítima cai no sono e atinge o estágio REM,
uma reprogramação do código genético, o que levaria as pessoas atingidas
a perderem os estímulos ligados às emoções. Assim, a questão não foi mais
tratada através da duplicação de corpos como nas versões anteriores, mas
como uma alteração profunda no corpo da vítima, que se mantém consciente
da sua existência, mas perde qualquer possibilidade de externar algum tipo de
sentimento ou emoção.
Não se pode negar que o medo do terrorismo e das pandemias na era da
globalização tenha influenciado bastante o tratamento dado à história. Assim,
no novo enredo, a imprensa aparece como um sujeito importante na trama,
pois são as notícias televisionadas que criam um clima de mobilização e medo
não só nos moradores da cidade, mas de todo o país e do mundo. Ela está
presente desde as primeiras coberturas do acidente com o ônibus espacial,
passando pelo acompanhamento dos esforços dos cientistas para debelar a
epidemia de gripe, que muitos acreditam ser resultado de um ataque terrorista.
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É também a imprensa que informa, posteriormente, sobre uma inacreditável
mudança nas relações políticas internacionais.
As referências podem ser remetidas para os tempos atuais em que a
mídia, sobretudo a norte-americana, tem desempenhado um papel muito
forte na comunicação social, mas também pelos problemas ocasionados por
esses novos meios, como aqueles que os comunicólogos denominaram de
“fadiga da informação”: a produção desenfreada de informações, que termina
por dificultar a compreensão da própria realidade ou, no pior dos casos, gerar
uma nova realidade, uma hiper-realidade.
O aumento dos atentados terroristas e o perigo constante de uma
contaminação em massa por vírus como ebola, SARS, influenza, entre outros,
tem ganhado forte dimensão social através da comunicação midiática. Se,
por um lado, ela ajuda a alertar as autoridade desses perigos e mobilizar
a população para a tomada de medidas preventivas, por outro, também
contribui, enormemente, para a fadiga da informação e o despertar de novas
histerias coletivas. 19
O filme também faz referências ao contexto de desaquecimento da
economia mundial, cujos efeitos podem ser encontrados até mesmo nos
países ricos. A vida cotidiana é retratada pela presença da mendicância
nas ruas de Nova York, resultada do aumento do desemprego, ou pelas
reivindicações de manifestantes sindicais que bradam palavras de ordem:
“Trabalho duro! Salário justo!”
Todas as versões de Invasores de Corpos procuraram, de algum modo,
oferecer uma definição de humanidade. Ela se apresenta como a capacidade
dos indivíduos de manifestarem sua vontade, sua liberdade, que se expressam
através dos sentimentos. Tanto para a heroína de Siegel, quanto para a de
19
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Kaufman, a maior perda dessa humanidade seria esta ser desprovida de
sentimentos como o amor, o desejo, a fé, mas também, a dor e a ambição. “Eu
não quero um mundo sem amor, dor ou beleza. Eu prefiro morrer”, revela a
jovem Becky Driscoll (Dana Wynter) diante da situação de ser transformada
numa réplica alienígena.
No filme de Abel Ferrara, a humanidade se revela muito mais por
sentimentos negativos como a vingança e o medo. É assim que a protagonista,
Carol Malone, se mostra frente ao assassinato de seu pai e de seu irmão pelos
invasores alienígenas: “Eles destruíram todos a quem eu amava. Nossa reação
foi apenas humana”. Dentro do helicóptero que sobrevoa a base militar e
depois em um comboio de caminhões que transporta plantas alienígenas,
o casal lança foguetes sobre os invasores. Sua voz em off expressa todo seu
sentimento, diante daquele cenário de destruição: “Vingança, ódio, remorso,
desprezo, pena e, acima de tudo, medo. Lembro de ter sentido tudo isso ao ver
as bombas explodirem. Como eu os odiava!”
O filme de Hirschbiegel dá à noção de humanidade uma leitura mais
complexa, ao mesmo tempo que situa a questão dentro de um momento
histórico cultural específico. Não se trata de explorar o sentido metafísico
de humanidade, mas de remeter a uma reflexão sobre a humanização do
homem, do qual o processo civilizatório é uma de suas dimensões centrais.
Tais interrogações aparecem de maneira exemplar no diálogo estabelecido
entre o embaixador russo em Washington, Yorish Kaganovich e a doutora
Bennell. Nele o diplomata advoga que “uma aparente civilidade esconde
nossos verdadeiros interesses. O mundo é assim, concorda? Para mim, a
civilização é uma ilusão, uma farsa. A verdade é que ainda somos animais
guiados por instintos primitivos”. E conclui: “Imaginar um mundo que não
seja assim, onde cada crise não resulte em novas atrocidades, onde os jornais
não noticiem guerra e violência, é imaginar um mundo onde os humanos
não sejam humanos. ”
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Todavia, a psicóloga, procura dissuadi-lo argumentando que, mesmo que
o homem moderno tenha preservado alguns instintos animais básicos, não é
possível deixar de reconhecer que houve evolução e que a própria consciência
está mudando. “Quinhentos anos atrás, não existiam feministas pós-modernas,
mas tem uma sentada ao seu lado. Embora este fato não desfaça todas as coisas
terríveis que foram feitas no mundo, pelo menos me dá motivos para crer que,
um dia, tudo será diferente”, sentencia ela.
As conclusões de Kaganovich parecem encontrar confirmação nos
acontecimentos que se seguem, depois da disseminação do vírus alienígena em
grande parte do planeta. Os telejornais começam a dar notícias estarrecedoras
como a de que “o líder Kin Jong-ll assinou o primeiro tratado unilateral de
desarmamento. A Coreia do Norte foi o último país a assinar o tratado”, ou de
que “os líderes do Paquistão e da Índia comemoram o novo acordo de paz, que
pôs fim a uma disputa que custou a vida de milhares de inocentes”, ou ainda:
“Os presidentes Bush e Chaves encontraram-se hoje para estreitar os laços
entre os EUA e a Venezuela”.
Posteriormente, quando finalmente a gripe alienígena é debelada, as
antigas notícias, como a de um atentado terrorista em Bagdá que vitimou 83
pessoas, retornam às primeiras páginas dos jornais. Em meio a tais notícias,
as afirmações de Kaganovich aparecem na última cena do filme na lembrança
da Dra. Carol Bennell, nos interrogando sobre até que ponto o rumo tomado
pelas coisas foi o melhor para nós.
Vampiros de Alma. 1956. Direção: Don Siegel; Roteiro: Daniel
Mainwaring, Jack Finney, Richard Collins; Elenco: Kevin McCarthy, Dana
Wynter, Larry Gates, King Donovan, Carolyn Jones; Ficção científica, 80
minutos, pretoebranco.
Invasores de Corpos. 1978. Direção: Philip Kaufman; Roteiro: Jack Finney,
W. D. Richter; Elenco: Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldbum,
136

SE SSÃ O DU P LA

Veronica Cartwright, Leonard Nimoy, Lelia Goldoni, Kevin MaCarthy; Ficção
científica, 115 minutos, cor.
Invasores de Corpos. 1993. Direção: Abel Ferrara. Roteiro: Stuart Gordon,
Raymond Cistheri e Lary Cohen; Elenco: Gabrielle Anwar, Terry Kinney, Billy
Wirth, Christine Elise, R. Lee Ermey, Reilly Murthy, Forest Whitaker, Meg
Tilly; Ficção científica, 87 minutos, cor.
Prêmio: Palma de Ouro no Festival de Cannes.
Invasores. 2007. Direção: Oliver Hirschbiegel. Roteiro: Jack Finney, David
Kajganich. Elenco: Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northan, Jackson
Bond, Jeffrey Wright, Veronica Cartwright, Josef Sommer, Celia Weston,
Roger Rees; Ficção científica, 99 minutos, cor.
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A evolução da espécie: King
Kong e o cinema de mercado
Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Prof. Dr. Departamento de História – UERN
ffabianofmendes@hotmail. com

King Kong (idem), 1933, Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack, EUA; King
Kong (King Kong – The Legend Reborn), 1976, John Guillermin, EUA; King
Kong (idem), 2005, Peter Jackson, EUA.

Com algumas variações, o enredo do King Kong de 2005 é similar ao de 1933.
Um diretor ambicioso planeja um filme de aventura numa ilha desconhecida.
Sem uma atriz importante para fazer o papel, escolhe uma bela jovem sem
experiência no cinema. Ao chegarem à misteriosa ilha, nativos oferecem a jovem
a Kong, o rei daquela terra esquecida no tempo. Encantado pela moça, o gorila
gigante é capturado após enfrentar muitos perigos para salvar sua “paixão”. Em
Nova York, exibido como uma joia exótica, Kong espalha o terror após se livrar
das amarras. O fim trágico espera pela fera no alto do Empire State Building.
A versão de 1976, embora traga o mesmo desenrolar, baseia-se em argumento
diferente: a moça que encanta Kong, sobrevivente de um naufrágio, é levada
à ilha por um ambicioso empresário do petróleo que busca riquezas em terras
desconhecidas.

S

ão três as histórias trazidas para o cinema das aventuras de Kong, o
rei de uma ilha perdida no oceano Pacífico e cujo tempo particular
provocou a coexistência do primata gigante com seres humanos, dinossauros
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e insetos enormes. História típica de aventura, baseada num argumento
de Merian C. Cooper e Edgar Wallace, tem como fonte, contudo, não as
histórias de aventura e sim o conto de fadas francês do século XVIII que se
desdobrou em várias versões literárias e nessa variante aventuresca para o
suporte cinematográfico. Ainda assim, todos os enredos trazem um ponto em
comum: uma fera que se encanta por uma bela. E aí reside a questão central a
ser tratada adiante nesta análise desse produto típico do cinema de mercado,
qual seja: os diferentes ângulos desse processo de sedução/destruição do outro
nos filmes de 1933, 1976 e 2005. Mas antes, um pouco da história dos filmes.
Macacos sábios: não fale, não veja, não ouça
O primeiro ponto que merece destaque é o caráter geral dos filmes,
sobretudo em relação ao original de 1933. Comecemos por este. O King
Kong original, a despeito dos avanços tecnológicos nos efeitos especiais
experimentados por Willis O’Brien – responsável também pela movimentação
dos dinossauros d’O Mundo Perdido (1925), usando técnica de balões infláveis
sob a pele das maquetes – não deixou de ser cru, quase direto demais,
dependente mesmo da técnica. O enredo e o mistério são quase que deixados
de lado, a existência da lenda de Kong e a estrutura da ilha com sua muralha
enorme são elementos revelados sem preparo, sem surpresa, ainda no navio.
O desenrolar da trama parece tanger o expectador exclusivamente para o
aparecimento das feras, aparentemente, o único trunfo do filme. O período
de forte depressão econômica nos EUA pedia o aparecimento de realizações
grandiosas para acalmar, esperançar e entreter a sociedade estadunidense, daí
o Empire State Building e o próprio Kong como símbolos gigantescos contra o
gigantismo da crise. 20 Nesse sentido, a fala é o que menos importa no filme. E
20
O Empire State Building começou a ser construído em 1929, em pleno contexto da
crise econômica; King Kong tem a pré-produção iniciada em 1930. O edifício ficou pronto
em 1931, figurando como a estrutura mais alta do mundo até o início da década de 1970. Já
o filme estreou nas telas em março de 1933, ou seja, Kong e o Empire State são contemporâneos que se flagram como grandes feitos de uma sociedade cujos alicerces estavam abalados.
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não há mesmo quase falas entre a senhorita Darrow e seu estranho par. O King
Kong de 1933 é um filme para ser praticamente só visto, não havendo quase
nada a ser ouvido, embora algumas falas preciosas desse filme espetacular
mereçam destaque.
O filme de 1976, após quarenta e três anos da estreia do original, não
conseguiu inovação significativa no que tange a efeitos especiais. Se em 1933 o
público se empolgava com um gorila de movimentos nitidamente robotizados
para os olhos de hoje da era digital, o Kong da década de 1970 não consegue
esconder, nem do olhar menos treinado, que se tratava de um homem vestindo
roupa acolchoada de gorila. Era um flagrante constante a postura quase sempre
ereta da fera, ainda mais se lembrarmos que o público já havia experimentado
O Planeta dos Macacos (1968) e tinha o primeiro King Kong como parâmetro.
Até o cenário da ilha com a enorme muralha e o figurino da tribo deixam a
desejar, em termos de toque realístico, se comparado ao original. Ou seja, o
filme de 1976, com quase 40 minutos a mais que o primeiro é bem menos
espetáculo. A cena do combate entre Kong e o T-Rex foi suprimida; se a luta
entre Kong e aquilo que muito se assemelha a uma salamandra é o ponto
menos convincente em 1933, o que dizer do único confronto entre monstros
da versão de quarenta e três anos depois, com o gorila gigante se enroscando
todo numa serpente de borracha? Salvam-se apenas a montagem para dar a
dimensão do tamanho da fera e as maquetes de várias áreas de Nova York.
Mas algo precisava preencher a tela, já que Kong não iria fazê-lo sozinho.
Apelou-se para uma saída em duas vias: a primeira, caprichar no elenco – se
Jeff Bridges ainda não era astro, já tinha feito algumas comédias de sucesso e
protagonizado ao menos um grande filme, A Última Sessão de Cinema (1971);
e Jessica Lange, estreando, encarnou perfeitamente o papel que parecia ser um
pouco sua própria condição de estreante, com o talento a ser posto à prova,
focando-se o belo corpo, infinitamente mais explorado que o das colegas
de 1933 e de 2005. A segunda via foi encharcar o filme de falas inúteis, por
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exemplo, Dwan (Lange) conversando com Kong sobre horóscopo. Assim, o
King Kong de 1976 parece depender muito mais das falas que das imagens,
à exceção das cenas com forte apelo erótico, com Jessica Lange sem efeito
especial algum.
Contudo, uma característica foi muito bem explorada em 1976, simulando
o efeito que o filme original causara: a Nova York de então como cenário.
O mundo, e sua potência ocidental, estavam vivendo outra crise, a chamada
crise energética de 1973. Não à toa, a expedição que chega à ilha de Kong está
à procura de poços de petróleo fora do círculo árabe. E como tempos de crise
parecem pedir o surgimento de grandes feitos, Nova York havia inaugurado
há pouco o World Trade Center, estrutura que superava o Empire State como
o ponto mais alto da cidade. 21 A citação aos dois edifícios do complexo
financeiro representados por duas montanhas íngremes da ilha preparam
a cena clássica que sofrerá a alteração em um de seus principais elementos.
Kong divide sua grandiosidade com as torres gêmeas, como o fizera anos antes
com o Empire State. No fim das contas, de um jeito ou de outro, celebra-se a
onipotência da “força da grana que ergue e destrói coisas belas”.
Beleza. Talvez fosse isso o que o filme de 2005 buscasse ao tentar
equacionar tudo o que fora feito até então sobre a saga de Kong num resultado
que amarrasse espetáculo a roteiro. O sucesso é parcial na medida em
que o filme se leva a sério demais, já que se trata, em última instância, de
puro entretenimento. Mas é inegável o poder de convencimento que todos
os avanços tecnológicos, a atuação dos protagonistas e a recuperação de
praticamente todo o roteiro original, acrescido de mais mistério, tensão e
violência emprestam ao filme, que ao final se mostra eficiente como filme de
21
O World Trade Center é fruto de projeto do início dos anos 1960, mas sua construção só começou no final daquela década, terminando em 1970. A inauguração só viria em
1973. Mais uma vez o encontro dos monstros se dá num momento de necessária afirmação
estadunidense, agora num contexto de crise energético-econômica e em plena Guerra Fria
com a URSS.
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aventura e cinema de mercado, muito embora suas três horas de duração o
empurrem numa direção oposta. Seus 187 minutos são, contudo, sob medida
para a celebração do exagero que é essa versão fruto da era digital. A longa
preparação para as cenas de aventura se ocupa em mostrar a Nova York da
crise dos anos 1930, numa reconstituição que procura também seu substrato
humano. Na apresentação dos personagens e no desenrolar da trama a
crise e o cinema aparecem como verdades indissociáveis, com o segundo a
se alimentar da primeira num processo que envolve o papel fundamental
que o cinema – o King Kong de 1933 – exerceu naquele período de poucas
expectativas. Nesse caso, o filme de 2005 acaba por homenagear o primeiro e
todos os filmes espetaculares de entretenimento. Esse King Kong é o único dos
três que não olha para seu presente, mas não se pode dizer que o fantasma de
1976 não esteja nele, lembrando um presente recente, no qual aviões numa
manhã de setembro impediram qualquer possibilidade de o gorila gigante
escalar novamente as torres gêmeas nova-iorquinas. Desse filme de 2005, o
único gigante que sobra de pé é o cinema “arrasa-quarteirão”, que enche a tela
de cores, movimentos e sons numa cena de luta cheia de superlativos entre
três T-Rex, Kong e uma Naomi Watts que é jogada para todos os lados. Filme
para ser visto e ouvido obteve, como os outros dois o fizeram, o que almejava:
ser falado para poder ser mais visto e ouvido, para ser falado. . .
Três maneiras de seduzir e destruir o outro
Kong e seu mundo são o outro, se tomarmos como ponto de vista a cultura
ocidental, branca, cristã, masculina, dita civilizada. E é, na verdade, esse o ponto
de vista que tomamos, pois é o que os três enredos nos apresentam, o único do
qual dispomos. Não dá para entender o mundo de Kong, não dá para entender
o mundo do outro e, com efeito, o outro. O encontro do mundo “civilizado”
com o outro inominável é semelhante a tantos outros encontros dramáticos
que podemos encontrar nos livros de história. Juntam-se a uma empresa (fazer
um filme, descobrir petróleo – no caso dos filmes em questão –; descobrir
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ouro e prata, levar a palavra monoteísta cristã e civilizadora – no encontro
entre a Europa e o chamado novo mundo), juntam-se a ela inúmeras visões
preestabelecidas e estruturantes de uma nova ordem que empurra o mundo
encontrado para a negação, seguida da destruição e adaptação do derrotado que
sobra. 22 Nos filmes, as empresas estabelecidas não sugeriam longo prazo, pois
coincidiam nos três contextos de realização do filme a práticas exploratórias de
outro tipo de imperialismo, menos territorialistas e mais do universo financeiro.
Em todo caso, a negação é fator essencial nesse processo.
A beleza loira das três moças vividas por Fay Wray, Jessica Lange e Naomi
Watts opera como a novidade abaladora do sistema de troca ritualística entre a
tribo da ilha e Kong, seu temido deus. O deus encantado (no sentido submisso
da expressão) faz desmoronar a harmonia existente e Kong se enfraquece,
pois se antropomorfiza diante da beleza de uma mulher diferente, diante de
uma “religião” nova cuja condição de adorado de antes é substituída pela de
adorador. Kong torna-se paladino de uma lei que não entende plenamente,
mas que lhe preenche os olhos, os desejos. Em cada um dos filmes, essa
adoração se desenvolve de um modo, mas em todos eles há o consenso de que
foi a beleza (do outro), e não as balas, o que matou a fera.
Do ponto de vista da moral, pode-se dizer que o filme de 2005 é o que
menos explora esse lado da sedução, ou o faz de modo sutil, apelando para a
beleza, para a arte e para o conhecimento. Aliás, o filme é todo ele contido no
que se refere ao grotesco, à corrupção humana; e expansivo no que tange ao
elogio da beleza. Das três moças, a única que realmente demonstra talento
para o encantamento através da beleza da arte é a personagem vivida por
22
O exotismo do conquistado, o que no fundo se quer destruído, mas
sobrevivente nos registros da conquista, ou convertido na vontade do conquistador, é pratica corrente no processo de conquista: Pocahontas (do norte
do novo mundo) e um grupo tupinambá (do sul) foram o exotismo a encher
os olhos de londrinos e parisienses no início do século XVII.
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Naomi Watts, afinal ela já encarava o difícil público dos shows de variedades
daqueles anos difíceis da depressão econômica estadunidense. Kong será
um público difícil que, no fim das contas, se encanta pela beleza da atriz
que sapateia, faz malabarismos, e se impõe quando o brutamontes exige
diversão além da conta. Kong aprende que não quer dizer exatamente não.
Ou seja, a mulher de 1933, aos olhos do cinema de 2005, é uma sonhadora
que se apaixona por um escritor de peças (o roteirista do filme cujo
visionário e não muito honesto, porém simpático diretor deu um jeito de
levar a bordo do navio que rumava para a ilha desconhecida); um homem
menos bonito que gentil, honesto, idealista. Ou seja, os EUA são mostrados
no filme como um país menos monobloco, em outras palavras, há um ar
de pureza, de honestidade, de humanismo que os outros dois filmes não se
preocupam em trazer. Exemplos disso são a recusa do casal de mocinhos
em participar do show em que Kong é apresentado como joia do mundo
perdido – essa recusa aparece somente nesse filme; e o apelo emocional do
filme direcionado também à tripulação do navio, explorando as relações
de amizade e companheirismo destruídos pela ira de Kong. Diante de duas
guerras cujas vitórias não significaram livrar-se da derrota, a construção
dessa autoimagem passa ao largo daquela construída em 1933: um país em
crise, mas que acabara de sair vitorioso e fortalecido da primeira guerra
mundial e cuja saída da crise dependia levar na esteira praticamente
todos os países ocidentais para os quais as saídas totalitárias não haviam
empregado perigosa esperança. Os EUA de então precisavam ser perigosos,
os de agora necessitavam ser cautelosos diante do mundo que acumulava
antipatia ao “Tio Sam”.
A pouca preocupação na construção da autoimagem diante do outro
é flagrante nos filmes de 1933 e 1976, mais ainda no último. No primeiro
filme, há uma passagem interessante quando da apresentação de Kong em
Nova York. Uma moça pergunta para seu par qual será a atração do show.
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O rapaz responde que se trata de um gorila. E a moça mais que depressa: já
não há gorilas suficientemente em Nova York? A virilidade animalesca de
soldados em potencial, de homens rudes que não temem a nada e podem
e devem subjugar a todos que se interpuserem em seu caminho alicerça a
conduta e a imagem de si. O outro, por maior que seja, pode ser destruído;
a fera pode habitar mais fortemente o homem.
Mas a construção de autoimagem mais surpreendente é a do filme
de 1976. Hollywood não se importou em construir a imagem dos Estados
Unidos oferecendo ao mundo um prato raso, mas cheio, de superficialidade,
ambição quase infantil, e, sobretudo, pornografia. 23 A personagem de
Jessica Lange é sobejamente vestida dessas “qualidades” enquanto Kong
tira-lhe a roupa e faz cara de lascívia, numa das sequencias mais lamentáveis
da história do cinema. 24 O traço erótico atravessa, de certo modo, as três
produções. A sequencia de Kong rasgando a roupa de seu objeto de desejo
foi pensada já para o filme de 1933, e impedida, claro, pelo Código Hays. 25
Entretanto, nenhuma das produções chega perto da sugestão grotesca que
faz o filme da década de 1970.
Pela beleza da arte, do conhecimento, da tecnologia; pela força bruta,
bélica; pela promessa de prazeres mundanos, o outro, no processo de
conquista, precisa ser seduzido. Na recusa inflexível ou na impossibilidade de
23
O filme pornô Garganta Profunda (1972) é citado no filme como o pano de fundo
das negociações de um filme que Dwan (Lange) iria protagonizar após o cruzeiro que ela e o
amante estavam fazendo.
24
Em 1996, um comercial argentino de gel lubrificante usou imagens do filme de
1933. O comercial passeia muito rápida e alternadamente nos universos da criatividade e do
mau gosto, mostra a enorme bisnaga de gel, sacada por Kong sabe-se de onde, o que abafa os
temores de sua deusa loira. Mesmo utilizando imagens do original, decerto o comercial foi
fortemente influenciado pelo apelo sexual que tomou conta da versão de 1976.
25
Criado na década de 1930 por comissão formada pelos estúdios de Hollywood, o
Código Hays controlaria até 1968 as produções cinematográficas estadunidenses a partir de
uma censura prévia amplamente driblada, tanto pela via da criatividade quanto pela da ilegalidade.
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assimilação, o caminho é a aniquilação. Kong representa a impossibilidade da
conquista plena em certos casos e a decisão que costuma tomar o conquistador
afrontado.
King Kong. 1933. Direção: Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack;
Roteiro: James Ashmore Creelman, Ruth Rose, baseado em estória de Merian
C. Cooper e Edgar Wallace; Produção: Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack;
Música: Max Steiner; Fotografia: J. O. Taylor; Direção de arte: Carroll Clark,
Alfred Herman, Van Nest Polglase; Edição: Ted Cheesman; Efeitos especiais:
Willis O’Brien; Elenco: Fay Wray (Ann Darrow), Robert Armstrong (Carl
Denham), Bruce Cabot (John Driscoll), Frank Reicher (Capitão Eaglehorn),
Sam Hardy (Charles Weston), Noble Johnson (Chefe nativo); Aventura, 94
minutos, preto e branco.
King Kong, 1976. Direção: John Guillermin; Roteiro: Lorenzo Semple Jr. ,
baseado em roteiro de Jame Asmore Creelman e Ruth Rose; Produção: Dino De
Laurentiis; Música: John Barry; Fotografia: Richard H. Kline; Direção de arte:
Archie J. Bacon, David A. Constable, Robert Gundlach; Figurino: Moss Mabry,
Anthea Sylbert; Edição: Ralph E. Winters; Efeitos especiais: Glen Robinson, Joe
Day. Elenco: Jeff Bridges (Jack Prescott), Jessica Lange (Dwan), Charles Grodin
(Fred Wilson), John Randolph (Capitão Ross), Rene Auberjonois (Bagley),
Julius Harris (Boan), Jack O’Halloran (Joe Perko), Dennis Fimple (Sunfish),
Ed Lauter (Carnahan), Jorge Moreno (Garcia), Mario Gallo (Timmons), Rick
Baker (King Kong); Aventura, 134 minutos, cor.
King Kong. 2005. Direção: Peter Jackson; Roteiro: Fran Walsh, Philippa
Boyens, Peter Jackson, baseado em estória de Merian C. Cooper e Edgar
Wallace; Produção: Jan Blenkin, Carolynne Cunningham, Peter Jackson, Fran
Walsh; Música: James Newton Howard; Fotografia: Andrew Lesnie; Direção de
arte: Simon Bright, Dan Hennah; Figurino: Terry Ryan; Edição: Jamie Selkirk;
Efeitos especiais: Weta Digital Ltd. , EYETECH Optics, Gentle Giant Studios
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Inc. Elenco: Naomi Watts (Ann Darrow), Jack Black (Carl Denham), Adrien
Brody (Jack Driscoll), Andy Serkis (King Kong, Lumpy), Jamie Bell (Jimmy),
Kyle Chandler (Bruce Baxter), Lobo Chan (Choy), Thomas Krestschmann
(Capitão Englehorn), Evan Parke (Hayes), Colin Hanks (Preston), John
Sumner (Herb); Aventura, 187 minutos, cor.
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A fantástica aventura de um
barão fanfarrão: Münchausen
Nelson Marques, biólogo
nmarquesnel@gmail. com

Münchhausen (idem),1943, Josef von Báky, Hungria. Aventuras do Barão
de Münchausen,As (Adventures of Baron Munchausen, The),1989, Terry
Gilliam, EUA.

Um relato das supostas viagens e aventuras do Barão de Münchausen que sai em
busca de seus amigos para salvar sua cidade, sitiada pelos turcos.

O

Barão de Münchausen talvez seja um dos personagens do mundo da
literatura e do entretenimento de maior característica internacional. A
sua “ação” e aventuras, todas elas contadas de forma “verdadeira” pelo próprio
personagem (ou seriam mentiras “verdadeiras”, ou “verdades” mentirosas?),
se inicia com o livro Baron Munchausen, de Rudolph Erich Raspe, publicado
em 1785, em Londres, contando as histórias de Karl Friedrich Hieronymus
Von Münchausen.
Karl Friedrich Hieronymus Von Münchausen foi um militar e senhor
rural alemão. Nasceu em 11 de maio de 1720, em Bodenwerder, e morreu
aos 77 anos, em 22 de fevereiro de 1797. Alguém bastante longevo para os
padrões da época. Durante a juventude serviu como pajem de Anthony Ulrich
II, Duque de Brunswick-Lüneburg e, mais tarde, entrou para o exército russo,
149

onde serviu até 1750. Nesse período, participou de duas campanhas contra
os turcos. Ao voltar para casa começou a espalhar várias histórias sobre as
suas aventuras. De acordo com as histórias, recontadas por outros (e sabemos
do dito popular que quem conta um conto, acrescenta um ponto!), os feitos
incríveis do Barão incluíam viagens em balas de canhão, jornadas para a Lua,
a fuga de um pântano ao puxar a si mesmo pelos próprios cabelos, ou pelo
cadarço das botas, dependendo da versão, e por aí vai. . .
São os relatos de suas aventuras, como militar e explorador, que serviram
de base para a série As Aventuras do Barão de Münchausen, publicadas, em 1781,
por um autor anônimo (o próprio barão, talvez?) e que foram compiladas por
Rudolph Erich Raspe e publicadas, originalmente, em 1785. Como podemos
ver nas várias versões e edições do livro e nas diferentes versões realizadas para
o cinema, são histórias fantásticas, muito exageradas e propagadas, sobretudo,
no gênero de literatura juvenil.
É provável, no entanto, segundo a tradutora e adaptadora de histórias
para crianças Heloisa Prieto, que as aventuras do Barão circulassem pela
Europa, muito antes dessa data formal. Como ele acabou sendo conhecido
como o maior mentiroso de todos os tempos, é muito provável que fossem
histórias populares circulando de forma oral, ainda no tempo em que não
havia preocupações com autoria, com uma concepção de tempo diferente, e
mesmo de público e de obra.
A vida do Barão de Münchausen está muito longe de ser convencional
e rotineira. O seu dia a dia de narrador-personagem é marcado por perigos
incomuns, fugas impossíveis, fatos extraordinários, viagens fantásticas.
Heloisa Prieto, no seu livro adaptado para crianças As Loucas Aventuras do
Barão de Münchausen (publicado pela Salamandra, de São Paulo, em 2003),
diz, em razão dessa forma de vida do Barão: “[. . . ] ou seja, por tudo que faz
uma vida na Terra ser excepcional. Vida na Terra sim, pois o Barão escreve
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de seu refúgio na Lua [. . . ]”. Segundo Câmara Cascudo, no seu Dicionário
do Folclore Brasileiro, publicado em 1954, tendo diversas edições posteriores,
“[. . . ] as histórias mentirosas, pilhérias, anedotas, casos estupefacientes [. . .
] são muito populares e constituem um gênero especial, onde a imaginação
exagerada e livre se liberta dos limites da lógica [. . . ]”. De forma irônica, a
veracidade das aventuras e “[. . . ] atestada e comprovada por outros grandes
aventureiros da história da literatura mundial: Gulliver, Simbad, Alladin [. .
. ]” (segundo Heloisa Prieto, em entrevista publicada no You Tube em 15 de
julho de 201026,), e brasileira, acrescento eu, na figura de Pedro Malasartes.
Este é o herói preferido das gentes simples, que adoram suas artes, quase
sempre contra os mais ricos e poderosos. Explica-se assim a sua preferência
pelo homem do povo. Através de Malasartes, os mais simples e humildes,
“vingam-se” da sua posição subalterna vendo o personagem Pedro sair
sempre ganhando, por sua astúcia e suas artes (nem sempre “boas”), dos que
lhe são superiores. Torna-se uma figura semelhante à de Robin Hood, mas
sem armas, apenas com a sua astúcia.
Pedro Malasartes (ou Pedro das Malasartes) é um personagem da cultura
portuguesa e que faz parte da cultura brasileira também. Apesar de que,
fundamentalmente, é um personagem universal, existindo de formas variadas
em praticamente todos os países e em todas as épocas (lembro-me aqui da
figura de Pedro Urdemalas, de Cervantes). Ele se destaca sempre por sua
lábia, suas mentiras e o seu “jeitinho” (no caso, bem à brasileira), o que o
torna o maior enganador ou mentiroso em todas as suas histórias escritas,
ou contadas. Malasartes (ou das Malas-Artes, o que já indica o tom de suas
histórias, pois é um vocábulo derivado de “artes más”, que designa pessoa
trapaceira ou arruaceira) é uma das figuras mais importantes da tradição
oral portuguesa e brasileira. É também curioso que as características físicas
de Pedro, mesmo variando de região a região, é sempre a de um menino ou
26

Disponível em: <http: // www. youtube. com/watch?v=CNc_cbKB8OY>.
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jovem de origem humilde, que vive (ou “sobrevive”) com muita malandragem
e consegue quase tudo o que quer, aproveitando-se de algum distraído. A sua
figura já foi objeto de um filme, realizado por Mazzaropi, e filmado em 1960
(As Aventuras de Pedro Malasartes, 95 minutos, preto e branco, com Geny
Prado, Genésio Arruda e o próprio Amácio Mazzaropi).
Como vimos, e ao que tudo indica, o Barão de Münchausen existiu
de verdade. Ele ficou conhecido pelas mentiras que contava nas rodas das
altas cortes europeias do século XVIII. Deve ter ficado tão satisfeito com
a repercussão do livro de Raspe publicado em 1785, que não fez questão
nenhuma de vir a público para condenar a publicação do livro, já que havia
uma edição anterior (de autor anônimo, como vimos, provavelmente ele
mesmo), e nesta exageravam-se ainda mais os seus feitos, incluindo até
mesmo a famosa viagem à Lua. Não é à toa que um personagem com essas
características tenha interessado Terry Gilliam, o diretor responsável pelas
extravagâncias do lendário sexteto cômico Monty Python, da Inglaterra.
As Aventuras do Barão de Münchausen foi a quarta produção
cinematográfica realizada por Terry, depois de Monty Python em Busca
do Cálice Sagrado (Monty Python and the Holy Grail), 1975, Jabberwocky
– Um Herói por Acaso (Jabberwocky), 1977, Os Bandidos do Tempo (Time
Bandits), 1981 e Brazil – O Filme (Brazil), de 1985. Mas é a terceira como
obra solo, sem o envolvimento do grupo Monty Python. É difícil dizer
qual deles é o melhor, mas o filme As Aventuras. . . acabou sendo uma das
produções mais interessantes.
O que se pode dizer mais é que este foi um legítimo filme de Terry Gilliam,
com todas as virtudes e defeitos que isso possa representar. A aventura cômica
possui a extravagância visual e o senso de humor que irá caracterizar toda
a obra solo do diretor. Apresenta ainda um dos temas centrais de Gilliam e
que percorre toda a sua filmografia até o presente: a dualidade razãoxfantasia,
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dando ênfase nesta última para a sobrevivência dos indivíduos numa sociedade
decadente e doentia. Atrevo-me a dizer que o personagem Münchausen tem
muito a ver com a personalidade do próprio diretor.
Isso fica ainda mais evidente se traçarmos um paralelo entre a jornada um
tanto quixotesca do personagem e a figura de Gilliam na realização do filme.
Nos dois casos, temos um sujeito um tanto adoidado, pelo menos de acordo
com as descrições do que acontecia no set e fora dele, que enfrenta a tudo e a
todos por um objetivo que parece racionalmente impossível. No entanto, a fé
na fantasia termina por superar barreiras e, aparentemente, vencer no final.
A produção de As Aventuras do Barão de Münchausen está repleta de
brigas, demissões, interrupções, atrasos e estouros no orçamento. O custo do
filme, de US$ 46 milhões, bateu todos os recordes em 1988. Foi a terceira
produção mais cara da história do cinema, pelo menos para aquele tempo
(não tínhamos chegado ainda às produções supermilionárias do tipo Missão
Impossível, Titanic e, mais recentemente, Avatar).
Ao lado das brigas internas entre os diversos membros da equipe,
aconteceu também um desentendimento com a Columbia, que era o estúdio
que sustentava a produção. O resultado disso foi que o lançamento do filme
nos cinemas foi feito sem um trabalho competente de marketing e com uma
quantidade de cópias absolutamente subdimensionada. O fracasso comercial,
previsível; aconteceu de fato, mas não o de público que passou a cultuar o
filme transformando-o, em curto espaço de tempo, num clássico cult.
Em termos de direção e roteiro, Gilliam procurou evitar que o filme se
tornasse uma compilação de histórias ou casos engraçados. É uma narrativa
coerente e bem-amarrada, em que a criação de um personagem (uma menina,
Sally Salt – Sarah Polley) funciona como centro emocional do enredo. Ela
tem um espírito aventureiro e um senso adequado de fantasia, que funciona
como fio condutor para as séries de aventuras do Barão de Münchausen
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(John Neville). O velho aristocrata precisa encontrar e reunir os seus antigos
companheiros de aventuras, que estão dispersos pelo mundo, para liderar
a resistência dos moradores da cidade onde mora a menina. A cidade está
cercada e sendo bombardeada pelos turcos.
As aventuras incluem um passeio com um balão, a tal da viagem à Lua,
encontros com o deus Vulcano e com Vênus e a indefectível passagem pelo
ventre de um monstro marinho. Obviamente os efeitos especiais, com mais de
20 anos agora, parecem ultrapassados para o século XXI. Mas é interessante
que, mesmo à época, eles foram feitos à moda antiga, o que, de certa forma,
funciona a favor do filme (é só nos lembrarmos de uma das frases ditas
pelo Barão “[. . . ] num mundo sem fantasia não há lugar para o Barão de
Münchausen [. . . ]”). Essa frase parece resumir a filosofia de Terry Gilliam
para este filme e que se aplica, creio eu, para toda sua filmografia. No filme
deve ser destacada também a fotografia de Giuseppe Rotunno e os fantásticos
figurinos de Gabriela Pescucci.
O filme Münchausen, de von Baky, realizado quase 50 anos antes da
versão de Terry Gilliam, é uma preciosidade de estilo e de forma. O diretor
narra as aventuras do Barão (que na sua versão tem cerca de 200 anos de
idade e começa a contar as suas aventuras num baile promovido por um nobre
alemão em pleno século XX) como um longo flashback, pois ele começa a
contar as aventuras de sua juventude. O filme é uma sequência contínua de
eventos maravilhosos e fantásticos. O Barão passeia pela Rússia, onde tem
um affair com nada menos do que Catarina, a Grande; luta contra os turcos,
e é preso pelo Sultão; faz a sua famosa visita à Lua. Tudo isso apresentando
uma variedade enorme de experiências impossíveis. Faz uma visita, ainda,
ao mágico Cagliostro, que tem o poder de se tornar invisível. É ele que dá a
Münchausen a sua imortalidade! Se isso já não bastasse, o Barão “viaja” no ar
sobre uma bala de canhão disparada numa das cidades turcas. Finalmente,
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ele escapa da cidade de Veneza num balão. O filme é uma sucessão de ações e
invenções muito interessantes e agradáveis de se ver.
Com relação ao filme propriamente dito, um destaque deve ser dado
às ambientações e ao figurino, com roupas luxuosas e riquíssimas. São
impressionantes e fabulosos, permitindo uma caracterização adequada para
o senso de fantasia do Barão. Tudo isso é ainda mais realçado pelas cores
delicadas e em tom pastel propiciadas pelos filmes Agfacolor utilizados na
filmagem, o que dá uma aparência de sonho permanente. As atuações,
apesar de não serem extraordinárias, são suficientemente boas. Hans Albers
representa Münchausen, de forma suave e como um aristocrata refinado, mas
mesmo não chegando a uma boa comparação com o Münchausen de John
Neville, no filme de Terry Gillian, pelo menos não compromete o personagem.
Quem acompanha os filmes de Gilliam, e particularmente este
Münchausen, e já viu o filme de von Baky, perceberá o quanto Terry se
apropriou de ideias, cenários e figurinos. Desde o início, tanto um quanto
o outro, com diferença de quase cinquenta anos, transformaram o livro de
Raspe, de uma simples compilação de pequenas histórias e incidentes, numa
narrativa coesa e consistente de uma “única” história fantástica. São décadas
de separação entre eles o que dá, minimamente, o direito de precedência a von
Baky. O mesmo poderia ser dito com relação a cenários e roupas. O melhor
exemplo é a comparação entre os dois filmes no item “palácio do sultão” e
as roupas utilizadas pelo sultão e a sua corte e os visitantes. É perfeitamente
“visível” a inspiração de Gilliam para o seu próprio filme.
Feitas as ressalvas, os dois filmes são um prato cheio para quem gosta de
aventuras em que uma narrativa criativa, com um visual belíssimo e agradável,
ilustra de maneira clara a importância da fantasia para uma satisfação cultural
e intelectual.
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Curiosidades
1. Erich Kästnert, o autor do roteiro do filme húngaro de 1943, é
conhecido também como Berthold Bünger, principalmente neste filme. Esse
pseudônimo foi usado em razão dele ter sido banido na Alemanha Nazista e
seus livros alimentarem as fogueiras de livros durante os anos 30 na Alemanha.
2. O filme Münchhausen foi filmado a cores, apesar de ser produzido
em plena 2a Guerra Mundial. Foi uma opção do diretor que resolveu investir
os parcos recursos financeiros no produto colorido, em vez do figurino e do
set onde não se investiu muito (mesmo com aparência de luxo), em razão
de considerar que o filme não era sobre roupas e cenários, mas, sim, sobre o
caráter mágico de Münchausen, e a cor ajudava bastante nesse sentido.
3. Outros filmes que tratam do mesmo personagem: Baron Prásil, de
Karel Zeman, uma animação tchecoslovaca, realizada em 1961, mesclando
preto e branco com cor, com duração de 83 minutos; Les Fabuleuses Aventures
du Légendaire Baron de Munchausen, de Jean Image, animação, colorida,
realizada na França, em 1979, com 78 minutos; Priklyucheniya Myunkhauzena,
de Anatoliy Solin, outra animação a cores, desta vez realizada na União
Soviética, em 1982.
4. Antes de 1961, há quatro outras versões com o mesmo personagem:
Monsieur de Crac (título nos EUA, The Wonderful Adventures of Herr
Munchausen), curta-metragem de Émile Cohl, realizado na França, em
1910; Les Aventures de Baron de Munchausen, de 1911, outro curta realizado
na França, por ninguém menos que Georges Méliès; mais um curta, desta
vez italiano, Le Avventure del Barone di Münchausen, de 1914, realizado por
Paolo Azzuri e um curta-metragem de animação de Hans Helel, realizado na
Alemanha, no mesmo ano de 1943, quando foi feito o filme de von Baky.
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5. Em 2008, foi lançado, apenas no mercado de vídeo, um documentário
da produtora e diretora americana Constantine Nasr, que é especializada em
documentários sobre cinema e seus personagens. O documentário – The
Madness and Misadventures of Münchausen – é sobre a filmagem do filme de
Terry Gilliam, de 1988, e contém entrevistas com o diretor, equipe técnica e
atores.
6. Há no mercado um RPG chamado Extraordinárias Aventuras do
Barão de Münchausen, da Devir Livraria. Neste, através de regras completas,
um cenário histórico, mais de duzentas aventuras e de um inteligente sistema
de resolução, que joga fora os dados e as cartas, usando apenas dinheiro e o
mais fino vinho, vive-se aventuras extraordinárias em várias nações.
7. Há uma graphic novel– The 120 Days of Münchausen– com o
personagem Barão de Münchausen, realizada por um dos grandes ilustradores
brasileiros, conhecido como Adriano the Merciless, que está no exterior já há
bastante tempo, depois de fazer ilustrações para jornais aqui no Brasil. No
exterior, ele trabalhou com a equipe do primeiro episódio de Matrix.
8. Há uma desordem psiquiátrica – Síndrome de Münchausen – que se
apropria da principal característica do Barão em sua descrição: as pessoas afetadas
“fingem” doença ou trauma psicológico para chamar atenção ou simpatia para
elas. O paciente, de forma compulsiva, deliberada e contínua, causa, provoca
ou simula sintomas de doenças, sem que haja uma vantagem óbvia para essa
atitude que não seja a de obter cuidados médicos e de enfermagem. É diferente
da hipocondria, pois o paciente com a Síndrome de Münchausen sabe que
está exagerando, enquanto o hipocondríaco acredita que está doente de fato.
A Síndrome (ainda sem esse nome) foi descrita pela primeira vez em 1950
pelo médico Richard Asher, em razão de um padrão de autodano no qual os
indivíduos fabricavam histórias, sinais e sintomas de doença.
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Münchausen, 1943. Direção: Josef von Báky; Roteiro: Erich Kästnert;
Produção: Eberhard Schmidt; Desenho de produção: Otto Guelstorff e Emil
Hasler; Estúdio e Distribuição: Universum Film (UFA); Música original:
George Haentzschel; Direção de Arte: Werner Klein; Figurino: Manon
Hahn; Efeitos especiais: Konstantin Irmen-Tschet, Ernst Kunnstmann e Theo
Nischwitz; Elenco: Hans Albers (Baron Münchausen), Wilhelm Bendow
(Der Mondmann), Brigitte Horney (Zarin Katharina II), Michael Bohnen
(Herzog Karl von Braunschweig), Ferdinand Marian (Graf Cagliostro), Hans
Braunsewetter (Freherr von Hartenfeld), Hermann Speelmans (Christian
Kuchenreutter), Marina von Ditmar (Sophie von Riedesel), Andrews
Engelmann (Fürst Potemkin), Käthe Haack (Baronin Münchhausen),
Waldemar Leitgeb (Fürst Grigorij Orlow), Walter Lieck (Der Läufer), Hubert
von Meyerinck (Prinz Anton Ulrich), Jaspar von Oertzen (Graf Lanskoi),
Werner Scharf (Prinz Francesco d’Este); Aventura, fantasia, comédia, 134
minutos (119 minutos na versão restaurada), cor.
As Aventuras do Barão de Münchausen,1988. Direção: Terry Gilliam;
Roteiro: Terry Gilliam e Charles McKeown sobre o livro de Rudolph Eric Raspe;
Produtor: Thomas Schühly; Desenho de produção: Dante Ferretti; Música
original: Eric Idle e Michael Kamen; Edição: Peter Hollywood; Direção de Arte:
Maria-Teresa Barbasso, Giorgio Giovannini, Nazzareno Piana e Massimo Razzi;
Figurino: Gabriella Pescucci; Maquiagem: Iole Cecchini; Efeitos Especiais:
Brian Mann; Efeitos Visuais: Michael Lamont; Elenco: John Neville (Barão de
Münchausen), Eric Idle (Desmond/Berthold), Sarah Polley (Sally Salt), Oliver
Reed (Vulcan), Charles McKeown (Rupert/Adolphus), Winston Dennis (Bill/
Albrecht), Jack Purvis (Jeremy/Gustavus), Valentina Cortese (Rainha Ariadne/
Violet), Jonathan Pryce (Horatio Jackson), Bill Paterson (Henry Salt), Peter
Jeffrey (Califa), Uma Thurman (Afrodite/Rose), Alison Steadman (Daisy), Ray
Cooper (Funcionário), Robin Williams (Rei da Lua), Terry Gilliam (cantor
irritado), Sting; Aventura, comédia, fantasia, 126 minutos, cor.
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Prêmios
Oscar 1990
Indicações: Melhor Direção de Arte, Melhor Maquiagem; Melhor Figurino,
Melhores Efeitos Visuais.
BAFTA 1990
Melhor Figurino: Gabriella Pescucci; Melhor Maquiagem: Maggie Weston,
Fabrizio Sforza e Pam Meager; Melhor Desenho de Produção: Dante Ferretti.
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A Guerra dos M undos, tempos
futuros
Lisabete Coradini
Departamento de Antropologia e PPGAS – UFRN
lisacoradini@gmail. com. br

Guerra dos Mundos, A (War of the Worlds, The), 1953, Byron Haskin, EUA;
Guerra dos Mundos, A (War of the Worlds, The), 2005, Steven Spielberg, EUA.

A Terra é invadida por máquinas de guerra marcianas, que visavam o domínio
completo do planeta. O mundo vira um caos. Readaptação da obra de H. G.
Wells publicada em 1898. A Guerra dos Mundos ganhou duas versões para o
cinema, a primeira dirigida por Byron Haskin em 1953 e a segunda dirigida por
Steven Spielberg em 2005.

“[. . . ]nós estamos no começo da evolução, cujo fim os marcianos já atingiram”
(A Guerra dos Mundos, H. G. Wells)

H

erbert George Wells (1866-1946) foi um dos precursores da ficção
científica. O seu livro mais conhecido é, sem dúvida, A Guerra dos
Mundos, publicado em 1898, que narra a invasão de marcianos à Terra. Wells
é contemporâneo de Júlio Verne, autor de Vinte Mil Léguas Submarinas e A
Volta ao Mundo em 80 dias, e de Robert Louis Stevenson, que escreveu O
Médico e o Monstro, em 1885. Tal qual outros livros de seus contemporâneos,
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sua obra foi adaptada para o cinema, pela primeira vez, em 1953, pelo Diretor
Byron Haskin e, mais recentemente, em 2005, pelo Diretor Steven Spielberg.
Wells foi o primeiro escritor a imaginar uma invasão extraterrestre
e a descrever um ser alienígena. Era um autor comprometido com o
conhecimento científico da sua época. A obra A Guerra dos Mundos foi
influenciada pelo astrônomo Schiaparelli, que não gostava de ser chamado
de escritor, mas sim de um divulgador da ciência.
Esse livro, que é o terceiro de uma trilogia, da qual fazem parte A
Máquina do Tempo, de 1895, e O Homem Invisível, de 1896, conta uma história
ambientada em Londres, Inglaterra, numa época em que o transporte era o
cavalo e a iluminação era a gás. Seu autor estava preocupado em entender o seu
tempo, a Revolução Industrial, as máquinas, as fábricas, as cidades, os bairros
operários, o trabalhador, o eletromagnetismo e a biologia evolutiva. Enfim,
em ver o presente com olhos no futuro próximo ou distante. É uma leitura
instigante, inovadora. Wells escreve contra a guerra, contra a intolerância e
contra a falta de esperança.
Vale a pena lembrar que a obra de Wells foi adaptada para o rádio por
Orson Welles, indo ao ar na véspera do “Dia das Bruxas”, em 30 de outubro
de 1938, no programa de radioteatro Mercury. Esse programa, ouvido por
cerca de seis milhões de pessoas, acabou provocando um grande susto, pois
milhares delas, mesmo as que tinham ouvido, na abertura do programa,
tratar-se de uma produção de radioteatro, tomaram a coisa como um fato e,
por isso, foram invadidas por um medo tal, que provocou um pânico nas ruas
de Nova York. A peça radiofônica trazia características do radiojornalismo
da época, quais sejam, entrevistas com testemunhas, reportagens, opiniões
de especialistas, que davam ares de veracidade à narrativa.
A primeira versão cinematográfica de A Guerra dos Mundos foi dirigida,
em 1953, por Byron Haskin e produzida por George Pal. Ganhou o Oscar de
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Melhores Efeitos Especiais e foi indicada nas categorias de Melhor Montagem
e Melhor Som. Embora não tenha conseguido ocultar os fios que suspendiam
os discos voadores, esse filme impulsionou outras conquistas técnicas nas
décadas seguintes.
O filme de 1953 provoca emoção e suspense quando um objeto cai em um
campo na Califórnia e ninguém supõe que possa ser o início de uma invasão
marciana. Os protagonistas, Dr. Clayton Forrester (Gene Barry) e Sylvia Van
Buren (Ann Robinson), são testemunhas de uma cena interessante: de um
objeto que parecia ser um meteorito emerge uma espécie de olho, que começa
a disparar um raio letal. Tudo o que está à frente é destruído. É uma nave
espacial marciana que chega à Terra para conquistá-la. A humanidade está
perdida?
O filme mostra que, pouco a pouco, começam a chegar ao local umas
pessoas. Primeiro, um famoso cientista, que se aproxima da cratera. Depois, a
polícia e outras pessoas, que também se aproximam. E, por fim, uma jovem,
que logo se junta ao cientista. A jovem está acompanhada do seu tio, que é um
reverendo, um homem muito conceituado na comunidade. Sylvia Van Buren,
o nome da jovem, representada por Ann Robinson, anuncia estar esperando
o famoso Dr. Forrester e começa a dizer tudo o que sabe a respeito dele. O
famoso cientista, que era nada mais nada menos que o próprio Dr. Clayton
Forrester, representado pelo ator Gene Barry, se apresenta, então, à jovem.
Ela naturalmente expressa surpresa. A partir daí, a trama se desenrola entre
encontros e desencontros. Primeiramente ele, o Dr. Clayton, a leva para o seu
pequeno avião e parte com ela, numa tentativa de vir a escapar daquilo que
parecia ser um ataque, antes que as naves marcianas aniquilassem a região. É
um voo frenético, pois, no afã de livrar-se dos raios da morte, o cientista voa
perigosamente baixo, entre as árvores.
Chegando em Los Angeles, Clayton Forrester é separado de Sylvia,
enquanto a multidão, de forma insana, passa a roubar os automóveis que
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tentam trafegar pelas ruas. Sylvia aparece depois dirigindo um ônibus escolar,
no qual estavam pessoas da própria cidade, o qual foi logo parado e saqueado.
O cientista, por sua vez, parte com um caminhão carregado de materiais
científicos importantes. Essa parece ser a última esperança para se alcançar
uma solução científica. Porém, a multidão saqueia e leva o caminhão
quando este passa por uma rua de Los Angeles lotada de pessoas, deixando
o cientista jogado ao chão. Na sequência, o Dr. Forrester encontra, numa das
ruas da referida cidade, apenas restos do ônibus escolar. Preocupadíssimo,
ele, então, procura encontrar Sylvia. O cientista sabe da devoção da jovem e algo
lhe diz que ela deve estar em alguma igreja. Depois de entrar em três igrejas,
finalmente a encontra. Eles se abraçam no meio de um mundo em ruínas.
De repente, surge um clima diferente – um silêncio súbito. Os raios
mortíferos, que disparavam à distância, não são mais ouvidos. A multidão
tenta abrir caminho, em meio aos escombros, até chegar em frente à igreja.
As luzes coloridas das máquinas dos marcianos tornam-se, de repente,
escuras, enquanto as espaçonaves voam vacilantemente e caem no chão.
Através de um portal, vê-se um braço marciano estendido para o lado de
fora da espaçonave. O Dr. Forrester checa-lhe, o pulso e descobre que o
marciano está morto.
O famoso cientista então olha para os céus e faz uma afirmação: “Estávamos
todos orando por um milagre [. . . ]” Nesse exato momento, a voz narrativa
que iniciou o filme continua com a observação de que as menores criaturas da
Terra, os micróbios, criados por Deus, destruíram os invasores. Os marcianos
não tinham resistência para enfrentar os germes terráqueos.
Na versão de 2005, o personagem principal é um estivador, divorciado,
Ray Ferrier (Tom Cruise), um homem cheio de defeitos, pai ausente, que
não sabe muito bem como lidar com os filhos. Mas é justamente num fim
de semana, em que ele recebe os filhos em casa, Robbie (Justin Chatwin) e
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Rachel (Dakota Fanning), porque sua ex-mulher vai viajar, que ele presencia
uma cena que vai mudar a sua vida.
Primeiramente uma tempestade com fortes ventos que sopram
estranhamente. E, depois, uma série de estranhos raios, que, além de serem
desacompanhados de trovões, atingem sempre o mesmo lugar. Após os raios
cessarem, Ray percebe que tudo em sua casa deixou de funcionar. Energia
elétrica, telefones, relógios e aparelhos eletrônicos. Todos eles pararam.
Uma gigantesca máquina de guerra emerge, então, do chão e incendeia
tudo que vem pela frente. Em seguida, a terra se abre e dela saem monstros
mecânicos de três pernas que desintegram os seres humanos com raios
azulados. São máquinas de destruição perfeitas, com poder de fogo ilimitado
e um escudo que é imune até às armas atômicas. Dá-se início, assim, a uma
fuga das máquinas alienígenas, a uma jornada em que Ray se dedica a proteger
seus filhos e – quem sabe – resgatar a sua condição de pai.
O filme conta ainda com a participação de Tim Robbins, que interpreta
o neurótico Ogilvy, e Morgan Freeman, que é o narrador da trama. Como nos
filmes de Spielberg, a família é sempre a vitoriosa.
No final do filme, como na primeira versão de 1953, volta a voz do narrador,
com imagens dos trípodes derrubados sobre as ruínas da cidade, que diz que os
alienígenas foram derrotados por bactérias, as menores criaturas de Deus, e que
o homem alcançou sua imunidade com o custo de 1 bilhão de mortes.
No desfecho, a solução encontrada por H. G. Wells para acabar com
os marcianos é notável: as bactérias. Os marcianos não possuem órgãos
internos responsáveis pela conversão de alimentos. Eles, como os vampiros,
precisam de sangue alheio que encha sua corrente circulatória. Não tendo
qualquer defesa contra as bactérias, os marcianos morrem, desaparecendo,
assim, definitivamente.
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Wells, em suas obras, pensa o presente com olhos do futuro. O grande
mérito desse autor foi ter antecipado algumas tecnologias que ainda instigam
as imagens e o imaginário sobre os seres extraterrestres, robôs, raio laser,
máquinas voadoras, armas químicas etc. – Wells conseguiu mesmo mexer
com a imaginação.
Os cineastas Byron Haskin e Spielberg, ao adaptarem a obra de Wells,
mantêm a figura do narrador, que relata uma história passada: a dissolução da
sociedade. Só que a ação não se passa na Inglaterra, mas nos Estados Unidos.
As cenas nos colocam frente a frente com o desespero de uma determinada
época: o medo do desconhecido. A invasão dos marcianos ao Planeta mostra
que, além da existência de vida em outro planeta, tudo leva a crer que Marte
foi ou era uma civilização avançada.
A fuga cega, sem destino, anuncia quão perto do começo do fim está a
sociedade, que é frágil, desigual e predatória. Afinal, estamos falando sobre
o quê? O filme se passa em tempos de guerra, mas o perigo vem do espaço.
São as naves espaciais com suas figuras estranhas. Quem são os outros, os
desconhecidos? Os estrangeiros, os forasteiros. Serão eles seres estranhos,
cruéis, obstinados? Qual o futuro do Planeta?
Faz muito tempo que o homem sabe da existência de outros planetas,
se bem que, só a partir de século XIX, é que surgiram histórias sobre a vida
no espaço. A ciência não sabe dizer se esses planetas estão habitados. Como
os escritores parecem não ter paciência para esperar as provas cientificas,
escrevem os livros, as histórias em quadrinhos, que depois são apresentados
sob a forma de filmes. Mas tal curiosidade não é somente dos escritores
e cineastas. Há muitas dúvidas a respeito disso, sendo elas recorrentes na
história ocidental. De H. G. Wells a nossos dias, a inquietude permanece,
inclusive num crescendo, tomando várias formas e passando a fazer parte
de um período em que esse tipo de questão é problematizado. Podemos
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ver essa inquietude através de diferentes tipos de produção cultural: livros,
publicidade, filmes, entre outros.
Filmes do gênero ficção científica sempre fascinaram a todos, talvez
por trazerem as imagens que povoam o imaginário de uma época. Essas
imagens se manifestam por sonhos, pedras, caos, memória. Por que será
que os norte-americanos se sentiram dominados pelo pânico no dia 30 de
outubro de 1938? Devido à transmissão radiofônica de Orson Wells, que
narrava uma suposta invasão de marcianos, que representavam uma ameaça
a toda a nossa civilização.
A ficção científica é um universo privilegiado para retratar o futuro. Desde
sua origem, os filmes de ficção vêm proporcionando alguma visão de futuro,
utópica, ou não, baseada no desenvolvimento da tecnologia. Nesse tipo de
filme, se pensa o futuro imediato, onde se discutem as angústias do presente:
conquistas espaciais, consequências da guerra, as experiências genéticas. O
futuro é incerto, desconhecido.
Segundo o senso comum, o futuro depende do que pensamos no
presente. Para outros, pessimistas, o futuro não é mais do que o presente um
pouco pior. O fato é que se deveria começar perguntando o que é o futuro. Se
fizermos essa pergunta às pessoas, buscando saber o que pensam do futuro
da humanidade ou de sua cidade, teremos diferentes respostas. Não seria a
mesma para um mexicano, que emigra para os Estados Unidos, ou para um
refugiado do Zaire, que está morrendo de fome ou para um político francês.
As condições de vida dessas pessoas, a sociedade em que vivem, bem como
suas expectativas, são extremamente diferentes.
Mais de cem anos de cinema e as questões de como seria o futuro, o
contato com alienígenas ou se a biologia criaria homens inferiores são
ainda exploradas e ainda mexem com a imaginação e o imaginário coletivo.
Isso mostra como H. G. Wells foi visionário e profético. Vale salientar que
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esse autor ainda defendeu, em 1942, uma Tese de Doutorado intitulada “A
qualidade da ilusão da continuidade da vida nos metazoários superiores, com
referência particular à espécie homosapiens”, na Universidade de Londres. Um
ser, inegavelmente incansável.
A nosso ver, os filmes de ficção científica, deMetropolis, passando por
BladeRunner e chegando a MadMax, trazem imagens do futuro próximo ou
distante que H. G. Wells já previa em suas obras. Como disse Isaac Asimov:
“Quem escreve ficção científica não pode evitar fazer previsões – não de algo
que vai ocorrer, mas de que pode ocorrer”.
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A viagem fantástica pelo
interior do corpo humano
Nelson Marques, biólogo
nmarquesnel@gmail. com

Viagem Fantástica (Fantastic Voyage,ou Microscopia,ou Strange Journey),1966,
Richard Fleischer, EUA; Viagem Insólita (Innerspace),1987, Joe Dante, EUA.

Equipe de médicos e cientistas decide colocar em prática um procedimento
inédito e muito arriscado para salvar a vida de um político, na primeira versão,
ou apenas como experimentação científica no segundo caso. Usando uma técnica
inovadora de miniaturização, os médicos e cientistas são injetados no interior do
corpo de um homem para que façam a microcirurgia necessária. Mas, uma vez
lá dentro, eles terão de enfrentar vários desafios. Um clássico da ficção científica
que ganhou vários prêmios em 1966 e 1967 e refilmado vinte anos depois, em
1987, por Joe Dante.

A

h! Que saudades dos filmes da Sessão da tarde das nossas TVs,
ou das sessões de cinema nas madrugadas. . . Os anos 70 e 80 do
século passado deixaram muitas lembranças boas, se pensarmos nos filmes
apresentados e vistos. Graças a elas tivemos oportunidade de ver uma penca
de filmes clássicos e os, hoje, famosos filmes “B”, e muitas outras raridades do
cinema de ficção científica, um dos gêneros escolhidos pelos estúdios para as
suas produções de segunda categoria.
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Dentre eles, destaca-se uma produção de 1956, a Viagem Fantástica
(Microscopia ou Strange Journey, do título original), de Richard Fleischer
(1916-2006). Fleischer realizou ainda outros filmes que se destacaram ao
longo do tempo, tanto na ficção científica, quanto em outros gêneros: Vinte Mil
Léguas Submarinas (20000 Leagues Under the Sea), de 1954, com Kirk Douglas;
Os Vikings (The Vikings), 1958, com Kirk Douglas e Tony Curtis; Tora! Tora!
Tora! (idem), 1970, com Martin Balsam e Joseph Cotten; Terror Cego (Blind
Terror), 1971, com Mia Farrow; No Mundo de 2020 (Soylent Green), 1973, com
Charlton Heston; Conan, o Destruidor (Conan,the Destroyer), de 1984, com
Arnold Schwarzeneger; e Amityville 3 –o Demônio (Amityville 3-D), em 1983,
com John Baxter e Nancy Baxter.
Viagem Fantástica, feito em plena época da Guerra Fria, a disputa
política das duas superpotências da época – EUA e União Soviética – pelo
domínio hegemônico do mundo, é uma deliciosa história sobre uma equipe
de médicos, cientistas e militares, que tentam salvar a vida de um diplomata,
obviamente pró-mundo ocidental (leia-se, EUA), que tem um problema
no cérebro. Através de uma técnica inovadora de miniaturização, a equipe
médico-militar é injetada dentro do corpo do diplomata, todos dentro de
um submarino, também miniaturizado.
É aqui que se inicia uma fantástica e criativa viagem dentro do corpo
humano. Tentando chegar ao cérebro doente, grandes desafios serão
enfrentados ao longo do filme, de certa maneira refletindo os embates
políticos e militares externos que aconteciam entre as duas superpotências,
os EUA e a União Soviética e os países associados da, então, chamada
“Cortina de Ferro”. Obviamente, até por questões políticas, só aparecem
referências indiretas a essa situação, nunca se assumindo explicitamente a
situação política e diplomática vigente.
O diplomata e cientista Dr. Jan Benes, interpretado por Jean Del Val, uma
vez decidido a ficar do lado do “bem”, dando apoio aos americanos tão “bem”
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intencionados, é recepcionado pelo Governo Americano num cuidadoso
esquema de segurança; mesmo assim, não consegue evitar um atentado
terrorista perpetrado pelos agentes do “mal” (ou seja, a União Soviética). Esse
atentado fere gravemente o diplomata-cientista, deixando-o com um perigoso
coágulo de sangue numa das artérias do cérebro.
A ideia “simples” de levar médicos e cientistas dentro de um submarino,
todos miniaturizados, através da corrente sanguínea, para destruir o coágulo
com armas de raio laser, é sempre uma solução armamentista. Desta vez, com
armas de raio laser, para a solução de problemas, forma emblemática, desde
os primeiros filmes de faroeste, e parte formativa da cultura americana, é
dificultada, no entanto. Esta dificuldade é que propicia a ação necessária ao
filme e se baseia numa restrição fundamental ao possível êxito da missão. Se
toda a parte técnica de miniaturização foi resolvida a contento, ela esbarra
numa dificuldade técnica não resolvida, ou seja, a reversão automática ao
estado normal num intervalo máximo de 60 minutos!
Sem dúvida, algo que poderia parecer um limite mais do que razoável
para a ação, é dificultado por todos os percalços biológicos e fisiológicos que
a jornada irá enfrentar e, mais ainda, pelo fato da reversão ser um processo
automático, incontrolável e irreversível. . . Mas as coisas não param aí, como
veremos mais à frente. . .
A equipe de salvamentoé liderada, na Base de Operações, por oficiais de
alta patente: o General Alan Carter (Edmond O’Brien) e o Coronel Donald
Reid (Arthur O’Connell). No submarino, pelo Dr. Michaels (Donald Pleasence)
como navegador que, se já não bastassem os problemas naturais de qualquer
missão, ainda sofre de claustrofobia! Parece que Hollywood nunca se pergunta,
ou se preocupa, com a ação desenvolvida dentro de um submarino (mesmo que
não miniaturizado): como é possível colocar um tripulante essencial ao sucesso
da missão com problemas médicos de tal porte? Enfim, isso é Hollywood. . . !
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Completando a equipe, dentro do submarino, temos, enfim, a presença
de um neurocirurgião, Dr. Peter Duval (Arthur Kennedy) e seu assistente.
No caso, “o” assistente é Rachel Welch (Cora Peterson), a 1ª figura feminina a
aparecer no filme. Todos eles serão os responsáveis pela remoção do coágulo
alojado no cérebro do diplomata-cientista.
Além deles, há o projetista e piloto do submarino Proteus, Capitão Bill
Owens (William Redfield) e o Dr. Grant (Stephen Boyd), agente do Serviço
Secreto Americano, perito em comunicações e exímio mergulhador – tudo
isso para garantir o sucesso e a segurança da missão.
Este é o cenário inicial onde submarino, tripulação, equipes médica e
militar iniciam a viagem fantástica do título do filme em português pelo interior
do corpo humano. Nessa viagem, eles enfrentam uma infinidade de desafios e
mistérios através da corrente sanguínea do diplomata, com direito a excelentes
efeitos especiais nas passagens pelo coração, pulmão e ouvido. Enfrentam ataques
naturais ao submarino – “corpo estranho” dentro do organismo –, realizados
pelos componentes do sistema imunológico e, também, tentativas de sabotagem.
Ao lado de tudo isso, e como não poderia faltar numa produção americana,
a sofisticada base secreta militar, as salas de computadores, com máquinas
enormes e múltiplas luzes piscando – pois era assim que eles “funcionavam”,
pelo menos na visão de Hollywood –, a paranoia nuclear, os conflitos da guerra
fria, os atentados terroristas, são frutos, todos eles, de uma época aterrorizante e
ameaçadora de apenas algumas décadas atrás!
Se no filme de 1966 havia uma premissa básica, extraordinária mesmo
para os filmes do gênero ficção científica, em que filmes de temática de viagens
espaciais e invasões alienígenas eram comuns, o “mergulho” dentro do corpo
humano surpreendeu a todos! Se as fronteiras do espaço exterior estavam já
sendo “desbravadas”, nada se sabia das “fronteiras” de nosso espaço interior.
O rigor técnico, a seriedade e correção das informações científicas deram ao
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filme uma aura de credibilidade e seriedade que não foi seguida pela segunda
versão da mesma história.
Nessa Viagem Insólita (Innerspace), o humor, completamente ausente na
primeira versão, passa a ser o tom dominante do diretor Joe Dante, um dos
protegidos de Steven Spielberg, também produtor do filme. Mesmo sendo a
ideia básica a mesma, a adaptação de Joe Dante é livre, pois nem menciona a
história original de Jerome Bixby e Otto Klement. No caso, o foco da história
passa a ser a história do personagem Jack (Martin Short), um hipocondríaco
de “carteirinha” que recebe acidentalmente a “carga” miniaturizada destinada
a um experimento científico de miniaturização no qual o “paciente” seria
um coelho. Como contraponto, o único voluntário que se candidatou àquele
experimento foi um arredio e displicente piloto, o tenente Tuck Pendleton
(Dennis Quaid).
Aparecem também alguns “terrorristas” no pedaço que são, na verdade,
traficantes de tecnologia que pretendem roubar o resultado do experimento.
É nesse “quiproquó” que o acidente acontece, e Jack entra na história. Juntos,
os dois farão de tudo para perseguir os vilões, recuperar o chip de aumento de
tamanho para recuperar a estatura normal. Mas, é lógico, tudo isso tem que
acontecer antes que se acabe o oxigênio dos “miniaturizados”. A propósito, a
figura feminina aqui é a namorada de Tuck, Lydia Maxwell, interpretada por
Meg Ryan. Ambos, no entanto, são eclipsados pelo desempenho histriônico
de Martin Short no seu papel de hipocondríaco. É interessante observar a
transformação de Jack que, tolhido por problemas e traumas envolvendo a
sua saúde, passa por uma hilária e forçada transformação, surgindo quase que
como um novo “homem” no final do filme. Apesar disso, o filme tem “pecados”
em demasia para o meu gosto. São piadas muito forçadas, roteiro com muitos
furos, história sem controle e exagerada, que compromete o seu final. Apesar
da boa safra de filmes de ficção científica, produzidas nesse mesmo ano, em
geral, sempre com o dedo de Steven Spielberg – De Volta para o Futuro (Back
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to the Future), 1985, de Robert Zemeckis, Cocoon (idem), 1985, Ron Howard,
Viagem ao Mundo dos Sonhos (Explorers), 1985, do mesmo Joe Dante–, eu não
colocaria este filme no mesmo pacote.
Como sempre acontece nas obras em que Steven Spielberg está envolvido,
os efeitos especiais são excelentes e renderam o Oscar à equipe técnica.
Viagem Fantástica (Fantastic Voyage ou Microscopia, ou Strange Journey),
1966. Direção: Richard Fleischer; Roteiro: Harry Kleiner, a partir da adaptação
de David Duncan para a história de Jerome Bixby e Otto Klement; Produção:
Saul David; Estúdio: 20th Century Fox; Distribuição: 20th Century Fox; Música
original: Leonard Rosenman; Fotografia: Ernest Laszlo; Direção de Arte: Dale
Hennsy e Jack Martin Smith; Edição: William B. Murphy; Elenco: Stephen
Boyd (Dr. Grant), Raquel Welch (Cora Peterson), Edmond O’Brien (General
Alan Carter), Donald Pleasence (Dr. Michaels), Arthur O’Connell (Coronel
Donald Reid), William Redfield (Capitão Bill Owens), Arthur Kennedy (Dr.
Peter Duval), Jean Del Val (Dr. Jan Benes), Barry Coe, Ken Scott Shelby Grant,
James Brolin, Brendan Fitzgerald, Brendan Boone, Christopher Riordan;
Ficção/Ficção Científica, 100 minutos, cor.
Prêmios
Oscar: 1967, Melhor Direção de Arte, para Jack Martin Smith, Dale Hennesy,
Walter M. Scott e Stuart A. Reis.
Viagem Insólita (Innerspace), 1987. Direção: Joe Dante; Roteiro: Chip
Proser e Jeffrey Boam, baseado em história de Chip Proser; Produtor: Michael
Finnell; Estúdio: Amblin Entertainment,The Guber-Peters Company e Warner
Bros. Pictures; Distribuição: Warner Bros. Pictures e Warner Home Video;
Música original: Jerry Goldsmith; Fotografia: Andrew Laszlo; Direção de
Arte: William F. Matthews; Figurino: Rosanna Norton; Edição: Kent Beyda;
Efeitos Especiais: Industrial Light & Magic; Elenco: Dennis Quaid (Tenente
Tuck Pendleton), Martin Short (Jack Putter), Meg Ryan (Lydia Maxwell),
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Kevin McCarthy (Victor Scrimshaw), Fiona Lewis (Dra. Margaret Canker),
Vernon Wells (Sr. Iago), Robert Picardo (Cowboy), Wendy Schaal (Wendy),
Harold Sylvester (Pete Blanchard), William Schallert (Dr. Greenbush), Henry
Gibson (Sr. Wormwood), John Hora (Ozzie Wexler); Ação/Aventura/Ficção
Científica, 120 minutos, cor.
Prêmios
Oscar 1988, Melhores Efeitos Especiais para Dennis Muren, Bill George,
Harley Jessup e Kenneth Smith.
Curiosidades
1.
Isaac Asimov (1920-1992) escreveu a novelização do filme Viagem
Fantástica em 1966. Mais tarde, em 1987, desenvolveu a mesma história em
Viagem Fantástica II – Rumo ao Cérebro (Fantastic Voyage II – Destination Brain)
que se pretendia também transformar em filme, mas que não se concretizou. O
primeiro livro, novelizado a partir do roteiro do filme, não agradou ao escritor.
Ele próprio explicitou na nota introdutória do segundo livro, em que diz que
se sentiu amarrado ao manter-se fiel ao enredo do filme, “mudando apenas as
incoerências científicas mais insuportáveis”. Ele, no entanto, se responsabiliza
totalmente pelo conteúdo do segundo (“[. . . ] para melhor ou para pior, este
romance é meu [. . . ]”). A história desse segundo livro é semelhante à contada
no filme de 1966. Porém, desta vez os cientistas são miniaturizados ao tamanho
de uma molécula de glicose e enviados, a bordo de uma nave, ao cérebro de
um paciente em coma, percorrendo, para isso, sua corrente sanguínea. Não
é uma sequência da história original. O livro, no entanto, mantém o clima
da Guerra Fria, em que soviéticos e norte-americanos, apesar de viverem
um período menos tenso em seus relacionamentos, competem agora pela
dianteira do conhecimento científico. Uma característica interessante do
livro é que cada passo da discussão sobre técnicas científicas empregadas pela
equipe é acompanhada por uma explicação fundamentada de Asimov.
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2.
O escritor Jerome Bixby, autor da história original, na qual o filme foi
baseado, faleceu aos 73 anos em 1998 (1923-1998). Além de muitas histórias
curtas, incluindo faroestes escritos com pseudônimo, fez muitos roteiros
para séries de TV de cunho fantástico e ficção científica como, por exemplo,
Além da Imaginação (Twilight Zone, 1959/1964. Episódio It’s a Good Life,
1961) e Jornada nas Estrelas (Star Trek, 1966/1969. Episódios: Requiem for
Methuselah, 1969, Day of the Dove, 1968, By Any Other Name, 1968, Mirror,
Mirror, 1967).
3.
Donald Pleasence, o Doutor Michaels, faleceu em 1995 (1919-1995).
Foi o incansável psiquiatra Dr. Sam Loomis nos cinco filmes da franquia
do psicopata Michael Myers, criada em 1978 por John Carpenter, com
Halloween – A Noite do Terror (Halloween). Com uma carreira de quase 200
filmes, destacam-se entre os seus trabalhos: A Carne e o Diabo (The Battle of
Sex), 1959, de Charles Crichton; Circo dos Horrores (Circus of Horrors), 1960,
de Sidney Hayers; THX 1138 (idem), 1971, de George Lucas; Vozes do Além
(Tales That Witness Madness), 1973, de Freddie Francis; Drácula, (Dracula),
1979, de John Badham; Fuga de New York (Escape from New York), 1981, de
John Carpenter; Príncipe das Sombras (Prince of Darkness), 1987, também
de John Carpenter, e Enterrado Vivo (Buried Alive), 1989, filme feito para a
TV por Frank Darabont.
4.
Raquel Welch nasceu em 1940. É uma atriz com uma carreira irregular,
com filmes importantes, como o comentado aqui e A Mais Velha Profissão
do Mundo (Le Plux Vieux Métier Du Monde), 1967, de Claude Autant-Lara
e Mauro Bolognini, Myra Breckinridge (idem), 1970, de Michael Sarne e Os
Três Mosqueteiros (The Three Musketeers), 1973, de Richard Leister. Por este
filme ela ganhou o Globo de Ouro 1975 como Melhor Atriz de Musical/
Comédia. Por outro lado, muitos outros são inclassificáveis e perfeitamente
esquecíveis, como 1. 000 Séculos A. C. (One Million Years B. C.), 1966, de
Don Chaffey, produção da Hammer, Bandolero! (idem), 1968, de Andrew
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V. McLaglen, 100 Rifles (idem), 1969, de Tom Grils, ou o Chairman of the
Board, 1998, de Alex Zanim, pelo qual ganhou a indicação para o prêmio
Framboesa de Ouro (Razzie Awards) como Pior Atriz Coadjuvante.
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A vida que se tem
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Imitação da Vida (Imitation of Life), 1934, John M. Stahl, EUA; Imitação da
Vida (Imitation of Life), 1959, Douglas Sirk, EUA.

Na primeira versão do filme (1934), a viúva branca Beatrice Pullman
se torna amiga e, depois, sócia informal da viúva e negra Delilah Johnson. O
contexto racista dos EUA se manifesta na discriminação sofrida por Delilah e
sua filha Peola e na autodiscriminação, revolta e crítica da menina, que se recusa
a ser identificada como negra. Na refilmagem (1959), a branca Lora Meredith e
a negra Annie Johnson se conhecem e se tornam amigas em condições similares
àquelas, mas o encaminhamento de suas vidas é diferente: Lora se torna atriz
de sucesso e Annie se mantém sua fiel empregada, que merece afeto e respeito. A
revolta de Sarah-Jane, filha de Annie, contra os destinos reservados para negros
e a crueldade daquele mundo em relação a todos se destacam ainda mais.

J

ohn M. Stahl – norte-americano, diretor cinematográfico desde
1914, um dos fundadores dos estúdios da Metro Goldwin Mayer e da
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas – filmou Imitação da Vida em
1934, momento especialmente difícil da história estadunidense: o país estava
mergulhado na crise que se seguiu à Grande Depressão de 1929, com seus
enormes índices de desemprego e um desânimo generalizado que a política do
New Deal ainda não conseguira superar – isso só mudaria na década seguinte.
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A personagem Beatrice Pullman (a atriz Claudette Colbert), viúva e
branca, respeitando os negros, é representativa de uma face desse mundo
tão espinhoso: tem dificuldades para sobreviver com a pequena filha, sem
ser atingida por sua condição racial naquele país que abolira a escravidão
desde 1865, mas preservara, entre seus habitantes, hierarquias de origem
supostamente biológica (como se seres humanos fossem apenas fauna na
paisagem) e até de forma legal no caso dos estados sulistas, onde vigorava
violento apartheid. Brancos e negros em qualquer país, todavia, são mais
que organismos falantes, são pessoas que pensam e sentem; e Beatrice é uma
branca que demonstra isso, assim como a negra Delilah o faz.
A pobreza de Beatrice não atinge, portanto, os níveis de quase desespero
que marcam a igualmente viúva Delilah, perseguida pelos racistas e
descobrindo na própria filha, de pele clara, uma autorracista, capaz de se fazer
passar por branca ao longo da vida.
Stahl nos apresenta uma Delilah negra e pobre, infeliz e quase
desesperada que não perde a doçura com a filha e o mundo nem a iniciativa
para dar conta da própria vida: é dela a fórmula de uma panqueca – segredo
de família, coisa de negros! –, que dá início à informal sociedade com
Beatrice e leva as duas, como aliadas comerciais, ao sucesso financeiro
(restaurante e, depois, produção industrial de massa para panqueca) –
Delilah se mantém como empregada, mas Beatrice deposita em seu nome
percentual dos lucros obtidos, reconhecendo a importância da fórmula da
outra para o sucesso da empresa. Nesse sentido, o filme nos traz branca
e negra como potencialmente iguais na sociedade empresarial (self-made
women), mas efetivamente diferentes na receptividade social: Beatrice é o
centro de atenções depois do sucesso, Delilah se mantém como discreta
sombra – merecedora de reconhecimento e afeto da amiga e sócia, quase
ignorada por amigos e admiradores desta, sem o respeito da própria filha.
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A autorrecusa de Peola, todavia, se revela, indiretamente, crítica à
injustiça dos critérios que hierarquizam raças humanas: ninguém merece ser
tratado como os negros o eram, principalmente. . . os negros! Sua mãe e a sócia
desta são mulheres adultas sérias, bondosas, sofridas, redimidas – no caso
de Delilah, apenas em parte, aquela que lhe cabe por iniciativa e talento. O
esforço individual e outros valores dignos – generosidade, nobreza de caráter
– são absolutamente evidentes na negra adulta. O desvio coletivo aparece na
forma do racismo e não é dela, é de seus algozes.
Os conflitos das duas adultas com as respectivas filhas são de natureza
diversa. Beatrice enfrenta uma filha (Jessie) ficando adulta, que começa a
assediar o namorado da mãe. Delilah sofre a rejeição da filha, Peola, pelo
fato de ser negra. A última foge de casa mais de uma vez e até abandona a
universidade para negros onde estudara.
Numa dessas ocasiões, já desiludida de voltar a conviver com a filha,
Delilah adoece gravemente e morre. Um sonho que ela informa à amiga
Beatrice é o de ter um funeral com grande pompa, incluindo cortejo, banda de
música e coche com cavalos ornamentados. Para tanto, reservou importância
suficiente e Beatrice garante a realização desse desejo.
No enterro de Delilah, Peola reaparece muito arrependida e é acolhida
pela amiga da mãe, sugerindo o retorno aos estudos. Beatrice, todavia,
afasta-se de seu namorado de tanto tempo, Steven Archer, magoada com a
proximidade entre ele e Jessie.
A outra filmagem de Imitação da Vida se deu em 1959, depois da Segunda
Guerra Mundial, quando as tropas estadunidenses, junto com soldados de
outros países (especialmente, a União Soviética), destruíram o nazifascismo e
sua política de extermínio racial. Pateticamente, um país que eliminou, junto
com o exército soviético, aquela chaga racista na Europa continuava a cultivar
zelosamente o apartheid em boa parte de seu território – os estados do sul, que
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dispunham de legislação explicitamente discriminatória e toleravam grupos
de extermínio de negros, como a Klu-Klux-Klan. Heróis de guerra americanos
negros (bem como os grandes esportistas e artistas negros, consagrados
mundialmente, mais os cidadãos negros comuns), portanto, podiam enfrentar,
naqueles estados de seu país, humilhações e violências muito parecidas com
as mesmas que afligiram judeus, ciganos, eslavos, homossexuais, deficientes
físicos ou mentais e outros discriminados e exterminados pela política nazista.
Discutir a discriminação em Hollywood e num tempo ainda tão próximo do
Macartismo (perseguição a tudo que fosse considerado comunista ou crítico
em relação ao mundo capitalista) era um ato de coragem, que o diretor Douglas
Sirk enfrentou com mais que talento.
Sirk nasceu na Alemanha e se graduou em Direito. Ele iniciou a carreira
artística no teatro, tendo dirigido uma versão da Ópera dos três vinténs, de
Bertolt Brecht, em 1922. Casado com uma judia, a atriz Hilde Jary, próximo de
posturas políticas de esquerda, Sirk abandonou a Alemanha nazista em 1937,
estabelecendo-se nos EUA em 1941, atuando como diretor de cinema.
Uma das roteiristas da versão cinematográfica de Stahl, a escritora Fannie
Hurst (autora do romance homônimo, de 1933, que serviu de base para o
filme), desempenhou a mesma função na equipe de Douglas Sirk. Por um
lado, isso sugere a garantia de ligação entre as narrativas de 1933, 1934 e 1959.
Por outro, permite levantar a hipótese de que uma importante diferença entre
as duas versões cinematográficas – o tipo de relação entre a viúva branca e sua
igual negra – não corresponde a simples opção ideológica ou aligeiramento
nas tensões abordadas, foi objeto de reflexão narrativa cuidadosa e negociada
entre diretor e roteirista/romancista.
No filme de Stahl, Beatrice e Delilah são sócias informais num
empreendimento comercial. No filme de Sirk, Lora é uma atriz malsucedida
que, com decisivo apoio da empregada Annie, consegue os primeiros triunfos
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teatrais e atinge o estrelato cinematográfico até internacional (participa de uma
filmagem com diretor italiano, situação descrita como de grande prestígio),
passando a viver com conforto.
A dupla formada por Beatrice e Delilah evidencia capacidade empresarial,
virtual igualdade no plano do sucesso econômico. A outra dupla divide tarefas
mais rigidamente – sucesso e dinheiro para Lora, apoio e fidelidade de Annie.
É possível identificar em Stahl uma maior valorização liberal (num
momento de crise econômica e política) da igualdade empreendedora entre
branca e negra – a última, na verdade, até mais ousada que a outra, mas
dependendo do trânsito social da parceira.
No caso de Sirk, ao invés desse universo ideológico, a maior divisão de
tarefas entre Lora e Annie findou enfatizando ainda mais a enorme força ética
e afetiva da mulher negra, sócia ainda mais informal no sucesso da patroa
e amiga, que era portadora de beleza e talento no ramo da representação
teatral e cinematográfica. Nesse sentido, uma esfera elevada de valores
humanos surgiu muito mais nas costas sofridas de Annie, embora Lora seja
representante de outras qualidades também dignas – inclusive uma astúcia
para conseguir entrevistas com agentes teatrais e primeiros papéis. Destacase, todavia, a verdadeira dependência afetiva e administrativa da última em
relação à fiel empregada, que Sarah-Jane talvez percebesse ao se revoltar por
não ser tratada, junto com a mãe, como efetivamente igual.
Ao mesmo tempo, o envolvimento de Lora com sua carreira e alguns
amores faz com que ela seja negligente em relação à filha Susie (a atriz Sandra
Dee), que sente em Annie uma mãe afetiva. Também a vida amorosa de Lora
parece se esvaziar dos sentimentos mais profundos que ela teve pelo fotógrafo
e publicitário Steve Archer (plenamente correspondidos), dirigindo-se
para relações instrumentais em seu meio profissional, como é o caso do
comediógrafo David Edwards. Tudo isso não impede que a diferença social
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entre branca e negra tenha continuidade – mas não apenas no sentido de
inferiorizar a última, como se observa no plano afetivo em relação à Susie.
O episódio de Annie levando à escola algo que a filha esqueceu em pleno
inverno (também existente na versão anterior) atesta o carinho de mãe pela
criança e sua pura ingenuidade: a menina não a perdoa pela revelação da
própria negritude – embora o espectador saiba que não há o que perdoar ou,
se for para usar esse verbo, quem o merece é a própria Sarah-Jane, cruel com
a mãe e consigo mesma.
É importante lembrar que essa ênfase na dimensão racial através da
diferença social e econômica, no filme de Douglas Sirk, foi elaborada numa
época de ascensão do debate estadunidense contra o racismo e de luta pelos
direitos civis dos negros, com a importante liderança de Martin Luther King
e o surgimento de líderes mais radicais que ele – Stokley Carmichael, Malcom
X e outros –, movimento que consolidou suas conquistas na década seguinte.
Dentre as ousadias de Sirk, vale destacar o apelo a um casal de atores
brancos rigorosamente canastrões – a belíssima Lana Turner, na pele de Lora,
e o bonitão John Gavin, interpretando o personagem Steve Archer, sempre
apaixonado pela atriz –, que, surpreendentemente, até rendem bem sob sua
direção, mostrando o que mais têm para mostrar (faces e corpos, elegância no
uso de refinado guarda-roupa), mas também garantindo que outros talentos
se manifestem como interpretação inesperada e atributos de personagens:
perseverança, simpatia, capacidade de sedução.
Em contrapartida, Juanita Moore (Annie) e Susan Kohner (Sarah-Jane)
são excelentes intérpretes melodramáticas – sem qualquer teor pejorativo para
esse adjetivo –, justamente indicadas para o Oscar como atrizes, fazendo com
que o espectador acompanhe, fascinado, a personagem da primeira (mulher
trabalhadora, fiel, carinhosa) e se sinta horrorizado com a vilania da segunda
(jovem rancorosa, ressentida, autopreconceituosa, agressiva). Uma grande
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conquista do filme é fazer o mesmo espectador compreender que as atitudes
de Sarah-Jane são uma forma de não aceitar a crueldade do mundo, talvez uma
crueldade reflexa. E a doçura de Annie, muito mais que conformismo, é uma
maneira de tornar esse mundo cruel uma outra coisa – pequena revolução.
A revolta de Sarah-Jane se manifesta como revolta contra a mãe, mesmo
quando a moça foi vítima de violência até física de um branco, como no caso de
um namorado que a espancou quando descobriu sua identidade racial – cena
surpreendentemente crua na agressividade física do rapaz. Sarah-Jane, depois,
se afasta da mãe e, localizada por esta, com certo sacrifício (telefonemas, apelo
a detetives, viagem para outra cidade), tem revelada uma vida de trabalho
nada edificante: figurante em espetáculo de dança com insinuações eróticas,
tem relações aparentemente ocasionais com homens desconhecidos, há uma
perturbadora proximidade entre essa vida de suposta independência e um
universo de quase prostituição.
Uma última humilhação que Sarah-Jane impõe a Annie é apresentá-la a
outros, na despedida, como ex-empregada. A alquebrada mãe, depois disso,
só manifesta sinais de vida que se extingue. E morre. Seu enterro é grandioso,
conforme desejo que expressou (definiu casamento e morte como grandes
eventos da vida), com direito ao belíssimo canto “Troubles of the world”,
interpretado por Mahalia Jackson, grande cantora gospel que, em 1961, se
apresentaria na posse de John Kennedy como presidente dos EUA.
Mais que compensação por uma vida de sofrimentos, esse enterro é um
grito de consciência para os que continuam vivos: a bondade e a grandeza
foram possíveis neste mundo. O encontro com Deus, representado pela morte
da batista Annie, significa também encontro final com a plenitude que ela
representou ao longo de uma sofrida vida. Sarah-Jane, arrependida, chora
muito, consolada por Lora e Susie. Steve, acompanhando as três mulheres,
sugere a formação, afinal, de uma família estável.
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Sirk foi desvalorizado como um diretor de menor importância, até
que o crítico e depois diretor de vanguarda francês Jean-Luc Godard, nas
páginas da prestigiada revista Cahiers du Cinema, escreveu, em 1959, uma
entusiástica análise de seu filme A Time to Love and a Time to Die (no Brasil,
Amar e Morrer), dando início a uma reapreciação muito favorável do estilo
melodramático que Douglas cultivou, considerando-o um autor no sentido
mais denso do termo – responsável estético pelo conjunto de um filme.
Douglas Sirk, nessa Imitação da Vida, demonstra que a Arte pode subverter
até através de seus gêneros menos prestigiados: um melodrama transforma a
aparente vilã (Sarah-Jane) em personagem crítico central. Hollywood, quem
diria, um dia foi inseminada por um afastamento brechtiano inesperado!
O fato de um filme abordar o mundo do cinema, através da personagem
Lora, priorizando eticamente o mundo dos seres comuns, na personagem
Annie, convida o espectador a pensar mais cautelosamente sobre a mitologia
cinematográfica hollywoodiana, mesmo que essa Imitação da Vida seja uma
produção cuidada, com uma estrela principal bonita e bem-vestida, em
ambientes elegantes: é possível que o universo dos homens e mulheres comuns
seja mais complexo do que aparenta ser.
Negros e brancos, de diferentes faixas etárias, assistem ao solene cortejo
fúnebre da pobre mulher tão especial. Mahalia Jackson, cantando de forma mais
que bonita e emocionante no enterro de Annie Johnson, configura a cultura
afro-americana como epifania. A morta e seu mundo de bondade fazem parte
dessa epifania: nós, vivos, brancos e negros queremos ser decentes como ela.
As legendas de abertura (e também de finalização) do filme são apresentadas
sobre um fundo de brilhantes que caem e se acumulam: parecem lágrimas
formando um tesouro, o tesouro do caráter que Annie possui e divide com seus
circunstantes. É uma bonita metáfora sobre o que se acompanha na narração e
que se amplia na letra da bela canção interpretada por Nat King Cole:
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What is love without the giving?
Without love you’re only living
An imitation, an imitation of life.
Essa canção, se não bastassem outros tantos indícios narrativos, evidencia
que o tema central do filme é o amor. Annie é mãe não apenas de Sarah-Jane,
ela tem zelos maternos com Susie e, num certo sentido, até com Lora!Annie,
negra discriminada, no desfecho dessa Imitação da Vida de Sirk, vira modelo
ético e afetivo para todos: não é pouco.
Imitação da Vida. 1934. Direção: John M. Stahl; Produção: John M. Stahl
e Henry Hengson; Roteiro: Fannie Hurst e outros; Fotografia: Merry Gerstadt;
Montagem: Philip Cahn e Maurice Wright; Música: Heinz Heimheld; Elenco:
Claudette Colbert, Warren William, Ned Sparks, Louise Bevers, Rochelle
Hudson, Fredi Washington, Baby Jane e outros; Drama, 111 minutos, preto
e branco.
Imitação da Vida. 1959. Direção: Douglas Sirk; Produção: Ross Hunter;
Roteiro: Fannie Hurst e outros; Fotografia: Russel Metty; Montagem: Milton
Carrut; Música: Frank Skinner e Henry Mancini; Elenco: Lana Turner, John
Gavin, Sandra Dee, Susan Kohner, Juanita Moore, Robert Alda e outros;
Drama, 125 minutos, cor.
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Abra os olhos
Pedro Fiuza
Cineclube Natal
pedrofiuza@gmail. com

Preso na Escuridão (Abre los Ojos), 1997, Alejandro Amenábar, Espanha;
Vanilla Sky (idem), 2001, Cameron Crowe, EUA.

Jovem, bonito e rico, um poderoso empresário pode ter tudo que seu coração
deseja. Mesmo assim, sua vida encantada parece incompleta. Certa noite, ele
conhece a mulher de seus sonhos e acredita que achou a peça que faltava. Porém,
o fatal encontro com uma amante ciumenta põe seu mundo fora de controle,
deixando sequelas que acompanham toda a trama.

V

amos começar do meio. Da sequência inicial do remake, que é o
ponto equidistante entre o começo de Preso na Escuridão e o final de
Vanilla Sky. A canção Everything in Its Right Place começa tocar serenamente
ao fundo de uma pacata cena em que Tom Cruise desperta no seu luxuoso
apartamento, em Manhattan, e seu chará Thom Yorke canta o que não podia
estar mais errado. Ironicamente, nada está em seu devido lugar.
David Aames (Tom Cruise) acha que em sua vida tudo está no seu devido
lugar. O que não está, julga-se capaz de corrigir como quem arranca um
fio de cabelo branco de um penteado impecável. David é perfeito. Sua vida
é perfeita. Seu visual é perfeito. Seu apartamento e seu carro são perfeitos.
Infelizmente ele não nota que sua perfeição e seu ego são o suficiente para
preencher, sozinhos, uma metrópole de um milhão de habitantes.
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A sequência de abertura é encerrada numa das cenas mais memoráveis
desta história, em que esse playboy se encontra num cenário apocalíptico ao se
deparar com o centro da cidade (Madrid em Preso na Escuridão, Nova Iorque
em Vanilla Sky) completamente abandonado. Para a felicidade de David ou
César (Eduardo Noriega na versão espanhola), aquilo não é o apocalipse
senão apenas um sonho (ou pesadelo). Mas David e César deveriam confiar
mais nos seus sonhos, porque uma espécie de apocalipse está mesmo prestes
a acontecer. Não com todo o mundo, apenas com eles. O que dá no mesmo, já
que eles são o próprio centro de seu universo.
A causa disso provavelmente foi um fio de cabelo branco negligenciado
e que cresceu mais do que deveria. O nome dele é Nuria (Najwa Nimri) na
versão espanhola ou Julie Gianni (Cameron Diaz) na americana. E se há uma
regra universal – pelo menos no universo dos playboys – é que para toda
fortuna existe uma mulher interesseira. Algumas se apaixonam apenas pelo
dinheiro. Outras – as mais perigosas – também pelo coração do proprietário.
Nuria/Julie se enquadram no segundo grupo.
A antagonista da história é muito bem informada do que o bon vivant
possui de material. Porém, nem ele sabe que sua vida é tão vazia quanto a
metrópole do pesadelo. Até que a figura de Sofia, mantendo o mesmo nome
nas duas versões, traz um lampejo de sabedoria junto com seu amor. Na versão
hollywoodiana, não só a alcunha foi preservada. A característica pós-moderna
de cultivar elementos de fora da tela também foi seguida quando o diretor do
remake, Cameron Crowe, fez uma de suas mais felizes escolhas ao reescalar
Penélope Cruz para o papel. Sendo uma das melhores atrizes europeias desta
geração, sua presença rendeu a melhor atuação em ambos os filmes – e ainda
proporcionou um romance com Tom Cruise no melhor estilo pós-moderno
(fora das telas, como uma extensão da ficção).
Agora com Sofia na história, o previsível acontece. O mulherengo, enfim,
se apaixona por alguém capaz de preencher as lacunas que o separavam de uma
192

SE SSÃ O DU P LA

vida verdadeiramente perfeita. Contudo, ao passo que chega ao mundo real,
ele descobre que coisas ruins acontecem. Todos aqueles anos de deliberada
volúpia seriam punidos pelo universo através de seu algoz Nuria/Julie.
Ela falha ao tentar conquistar o protagonista e é igualmente incompetente
ao tentar matá-lo, motivada pela velha máxima “se eu não posso ter, ninguém
pode”. Com o carro, provoca um acidente suicida que a mata, e o deixa
bastante ferido e com o rosto desfigurado, obrigando-o a usar uma máscara
para encobrir o estrago. Ironicamente, é a partir daí que sua real máscara cai,
porque nem mesmo diante do verdadeiro amor ele consegue se desfazer de
uma vida de aparências. Decide, então, não mais procurar Sofia até conseguir
reconstruir seu rosto, pagando os cirurgiões plásticos mais talentosos. Para
um sujeito tão narcisista, a perda da beleza exterior é a perda da capacidade
de ser amado.
Com Sofia ainda na história, o imprevisível também acontece. Nosso
protagonista não tem coragem suficiente para ir atrás do resquício de sentido
de vida (dele) que era Sofia, revelando-se, na reviravolta final, um anti-herói,
fraco e covarde. Com essa ousadia o filme mostra sua maior qualidade, ao
revelar que esta não é apenas uma história de amor. Aliás, nos lembra que
o amor não dura para sempre. Dura o tempo de uma vida, que inclusive é
muito pouco para esperar por alguém. Principalmente quando se está 150
anos atrasado!
Numa história de amor, quase sempre torcemos e sonhamos para que
haja um final feliz. Em Preso na Escuridão e Vanilla Sky o romance foi possível
apenas no sonho. César e David sucumbiram à feiura e cometeram suicídio.
Não sem antes contratarem uma empresa de criônica para congelar seus
corpos. Mas a verdade é que eles não deram chances para o amor de Sofia,
restando-lhes sonhar com ela durante o período de, digamos, “hibernação”.
Cento e cinquenta anos depois, prestes a acordar, eles descobrem que ainda
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que seus sonhos tivessem sido perfeitos, não seriam tão intensos quanto uma
vida de imperfeições. Ou como o próprio suporte técnico afirma: “o doce
nunca é tão doce sem o amargo”.
Com este novo aspecto de ficção-científica, esses dois filmes são capazes
de atingir seu auge. O drama, dominante, não apresentaria nada de tão
especial se não fosse o enfoque fantástico, metaforizando e relativizando os
sentimentos e o sentido da vida. Essa mistura é a MELHOR coisa desta sessão
dupla, capaz de causar os arrepios necessários para eternizar a história.
Para falar da criônica, basta dizer que é o ramo da ciência que se utiliza de
baixas temperaturas para preservar seres humanos e outros animais que não
podem mais ser mantidos vivos, supondo-se que a reanimação seja possível
no futuro. 27 No cinema, seu exemplo mais óbvio é Eternamente Jovem (1992),
com Mel Gibson, Elijah Wood ainda garoto e um roteiro até que semelhante.
Mas em 1997, Preso na Escuridão inovou quando ignorou completamente
a reanimação do personagem e sua volta ao mundo real. Ao invés disso,
preocupou-se em remontar os acontecimentos que levaram ao uso da criônica
e, principalmente, em imaginar como seria o “limbo” de quem está congelado.
Essa ciência em si não é algo tão distante da realidade. Pode parecer surreal,
mas de fato existem organizações que lidam com a criônica. Há centros nos
Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália,
Japão, Austrália, Nova Zelândia, entre outros. As duas maiores organizações,
Alcor Life Extension Foundation e Cryonics Institute, ambas americanas,
somam juntas quase 200 corpos de “pacientes”. Todavia, enquanto a ciência
está somente preocupada com a conservação material do corpo, apenas o
cinema foi além ao se preocupar com a conservação da mente.
27
Criônica (Wikipedia, a enciclopédia livre). Disponível em: <http: //pt. wikipedia.
org/wiki/Criônica>. Acesso em: 21/07/2010.
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Quando Alejandro Amenábar e Mateo Gil resolveram tratar da questão,
não só abordaram a oscilação entre consciência e inconsciência mas também
transpuseram essa instabilidade para o roteiro de Preso na Escuridão,
entrecortando-o com diferentes fios de narrativas e instigando o espectador
a decifrar o que era real e o que era imaginário na história. Essa alternância
também está presente no já mencionado romance versus ficção-científica – e
até um breve suspense policial –, mas é consagrada com a complexidade dos
valores humanos, personificada em César, que é capaz de transitar facilmente
entre heroísmo e fraqueza.
Em resumo, César e David são anti-heróis. O roteiro, que sutilmente critica
também o sistema capitalista, mostra que o protagonista é fraco o suficiente
para precisar de uma terceira chance “na vida” – a primeira seria o nascimento,
a segunda, um misto de Sofia e ter sobrevivido ao acidente, e a terceira, a
criônica – que ainda por cima é paga. No ato maior de covardia, suicida-se
para acabar logo com a agonia de viver no mundo real, simplesmente porque
sua beleza esgotou-se.
Contudo, sua vaidade atinge o ápice quando, no contrato, ele solicita
o “adicional” – Percepção Artificial (Preso na Escuridão) ou Sonho Lúcido
(Vanilla Sky) – uma espécie de paraíso virtual que se intersecta com sua vida
regressa, apagando, porém, o momento de sua morte. O paraíso vira inferno
quando suas memórias e culpa invadem a realidade virtual que ele pagou para
ser construída, frustrando mais uma vez seu ideal de perfeição.
De nossa parte, está evidente que a importância demasiada ao dinheiro e
ao sucesso tem criado frustrações na sociedade moderna. Com a disseminação
do conceito de perdedor fica fácil justificar certos avanços na ciência e na
tecnologia como ilusões de novas chances. Hoje em dia, com a “virtualização”,
cada vez mais presente, das relações humanas, podemos apontar diversos
exemplos. O mais ilustrativo é o do videogame e sua opção de reiniciar,
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de tentar de novo sempre que se falha durante o jogo. O bombardeio desse
conceito nos dá a impressão de que podemos adiar nossas escolhas. No
Japão, já não se escolhe mais morrer com dignidade cometendo o harakiri,
como faziam os samurais. Ao invés disso, isolar-se da sociedade tem ficado
cada vez mais popular no que se conhece por hikikomori.
A escolha por não querer viver nem morrer pode ser notada em outros
filmes como o segmento Shaking Tokyo que o sul-coreano Bong Joon-ho
dirigiu para a antologia Tokyo! (de 2008), tratando justamente dessa condição
de hikikomori; ou, na condição mais rudimentar de negação da realidade
– o sonho –, como tratou Michel Gondry em Sonhando Acordado (2006).
Gondry e Bong Joon-ho são, não por acaso, dois diretores contemporâneos
(inclusive parceiros no próprio Tokyo!) que, juntos a Amenábar, somam três
mentes jovens preocupadas com o mundo da forma como o conheceram.
Amenábar, por sua vez, tratou a negação da vida através desse videogame
que é a Percepção Artificial – mais bem renomeado por Cameron Crowe
como Sonho Lúcido – em que não se é possível ter somente a terceira chance
como a quarta, a quinta, a sexta e assim por diante, bastando solicitar à
empresa contratada, de dentro do sonho, que reinicie o processo, sempre que
este não estiver ao agrado.
A verdadeira terceira chance de César e David não é o serviço de paraíso
artificial como eles pensam, mas sim a escolha de ser descongelado e voltar à
realidade. No entanto, por tudo o que o personagem apresentou na história,
não é difícil que ele seja fraco e covarde nessa nova vida. Contudo, por ser
real, somente esta pode ser vivida intensa e verdadeiramente. E ainda que
se erre, vale mais que incontáveis sonhos como um herói – até porque, a
exemplo do filme, nosso inconsciente não esquece quem realmente somos e
nos sabota quando menos esperamos.
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Pensando bem, não conseguimos enganar nem mesmo a um videogame.
Se não temos habilidade para superá-lo, com certeza fracassaremos ali
também. O ponto positivo é que os jogos, os sonhos e o próprio cinema
podem nos dar lições capazes de antever o caminho a ser tomado. É aí que
recai a ilusão ou esperança de que há um final feliz em Preso na Escuridão
e Vanilla Sky. César e David já tiveram lições demais. Quem sabe agora eles
não se empenham em jogar a sua melhor partida?
A gratuidade de finais felizes no cinema faz com que estes precisem ser
cada vez mais competentes para não caírem no lugar-comum. Felizmente,
Vanilla Sky nos deu um feliz final para esta sessão dupla, justamente porque
é um filme competente. Uma raridade dentre os sempre duvidosos remakes
hollywoodianos. Torcemos por uma boa adaptação, ignorando que a maior
motivação da indústria é o lucro, que pega carona nessa curiosidade do
espectador e na qualidade do filme original, o qual muitas vezes vem de
outro país; o que colabora com a estatística de que Hollywood produz mais
adaptações (de livros, video games, séries de TV etc.) do que obras originais.
Mas ao mesmo tempo, não podemos desconsiderar que no mundo não
existe país ou polo produtor com maior experiência de trabalhar efeitos
visuais do que Hollywood. Nesse caso, um remake pode lapidar melhor uma
gema bruta. Preso na Escuridão é essa gema com todo seu potencial narrativo
e de conteúdo, mas com brechas visuais passíveis de melhora, como a direção
de arte, a fotografia e os efeitos especiais. Por outro lado, também não é um
filme que clama por essas características, com se essas fizessem falta à obra.
Isso é ótimo, pois permite que cada versão tenha sua identidade própria e a
da espanhola é usar os efeitos especiais de forma discreta e sugerida.
Mesmo com um orçamento bem maior – cerca de US$ 65 milhões a
mais – Cameron Crowe não deixou que os efeitos se tornassem os protagonistas
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de Vanilla Sky, engolindo o que o original tem de melhor que é o roteiro. Ao
invés disso, tratou a história com respeito, incrementando seu potencial visual e
conservando algumas indicações do original: tomadas fortemente iluminadas,
enquadramentos específicos – como os da máscara caída na boate deixando
passar um feixe de luz pelo buraco dos olhos – ou até sequências inteiras como
a do início, na cidade vazia, ou a do fim, em cima do arranha-céu.
Entretanto, discutir diferenças entre os dois nos leva a pensar que a
discussão sobre a validade dos remakes sempre existirá no cinema. Ou pelo
menos enquanto o dinheiro fizer parte dessa negociação, ou seja, por muito
tempo. Contudo, é saudável, além de divertido, tentar chegar a um veredicto
sobre qual é melhor. E nesta sessão dupla, não tenho a menor dúvida de
que Vanilla Sky não só é válido como é melhor do que Preso na Escuridão.
Pode parecer desconsideração com a originalidade da primeira versão, mas
a experiência cinematográfica, o sentimento de ser inundado pela história
– que, é claro, é apenas uma das formas de ser ver cinema – foi mais bem
alcançado em Vanilla Sky. É como se Preso na Escuridão fosse um ensaio.
Nesse sentido, não há como desconsiderar seus verdadeiros autores. O
forte de Preso na Escuridão é o argumento e seu roteiro. Por isso Alejandro
Amenábar e Mateo Gil são os verdadeiros “pais da criança”. A direção, no
entanto, está melhor nas mãos de Cameron Crowe. Talvez porque ele tenha
sido, para os padrões de Hollywood, um ótimo diretor, impedindo que o
orçamento o dirigisse e cometesse as já comuns alterações que quase sempre
resultam em desastre.
Vanilla Sky não só manteve a essência do filme como acrescentou
detalhes que enriqueceram a experiência. As (42928) referências pop de Crowe
não foram gratuitas e justificaram o mundo que David Aames construiu em
28
Vanilla Sky (2001) – Trivia. Disponível em: <http: //www. imdb. com/title/tt0259711/
trivia>. Acesso em: 30/07/2010.
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seu sonho. Como quando sonhamos com um lugar em que não estivemos
ou com pessoas que não conhecemos: tiramos de nossas referências de vida.
David passou então por uma rua que, na verdade, é a capa de um disco de Bob
Dylan, usou cinema para criar um psicólogo paternal a exemplo de Gregory
Peck, em O Sol É Para Todos e, para imaginar como Sofia agiria, utilizou a
Jeanne Moreau de Jules e Jim. Além, é claro, de buscar no quadro preferido
de sua mãe o céu para o seu Sonho Lúcido: uma pintura de Monet29, um céu
idealizado, um céu de baunilha (vanilla sky, em inglês).
Essas referências demandaram um zelo da fotografia e direção de arte,
principalmente nas cenas dentro do Sonho Lúcido, estendendo o laranja e o azul
do “céu de baunilha” para o resto do enquadramento. A escolha de David por
um céu paradisíaco não só tornou belas as sequências, como deu um tom de
tranquilidade, por mais adversa que fosse a situação.
Já a trilha de Vanilla Sky se beneficiou com a intimidade que Crowe tem
com o ramo musical, tendo sido editor da revista Rolling Stone. Destacam-se
as famosas e pertinentes Everything in Its Right Place (Radiohead) que abre o
filme passando a falsa impressão de que está tudo bem, as três faixas da exótica
banda islandesa Sigur Rós, sobretudo a que fecha o filme (Njósnavélin) e Good
Vibrations (The Beach Boys) dando um tom sarcástico à cena em que David
descobre o mistério por trás da empresa de criônica, quando a verdade começa
a vir à tona e é tão dura que ele está a ponto de ter um colapso – ficando ainda
melhor quando Tilda Swinton olha em direção à câmera como se perguntasse
se o espectador também vai surtar. Por outro lado, tivemos que, infelizmente,
aguentar Cameron Diaz cantando (ainda que a intenção fosse mesmo irritar) e a
fraca e dispensável música tema por Paul McCartney, as duas canções originais.
Nas atuações, Vanilla Sky também fica à frente, o que pode ser facilmente
medido, já que boa parte dos diálogos não teve uma vírgula alterada –
29

La Seine à Argenteuil, Claude Monet, 1873
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ponto negativo pro remake. Salvo o caso de Cameron Diaz, que é uma atriz
bastante limitada, deixando o papel de antagonista melhor (mas não muito)
interpretado pela caricata Najwa Nimri, na versão espanhola. Como Sofia é
interpretada por Penélope Cruz nos dois filmes, sua (boa) atuação não pende
para nenhum lado. Ou talvez um pouco para Vanilla Sky, em que tem mais
química com Tom Cruise do que com Eduardo Noriega. Cruise, aliás, se sai
acima do esperado, já que faz o tipo de personagem que é “a sua cara”. E a
paixão por Penélope – na ficção e na realidade – talvez tenha sido mais do
que natural, uma vez que sua obsessão pelo filme, segundo declarou, começou
quando viu o original pela primeira vez e tentou comprar os direitos de
refilmagem falando ao celular enquanto subiam os créditos finais. Já Kurt
Russel não difere muito de Chete Lera no personagem exagerado do psicólogo
e ambos estão ok. Por fim, Jason Lee entrega uma atuação muito acima de Fele
Martínez, como o amigo passional do protagonista.
Algumas diferenças mais: em Preso na Escuridão, César parece ser
mais amargo do que David em Vanilla Sky. Nesse sentido, César é mais
complexo, com características que reforçam a construção de um anti-herói:
essencialmente amargo, isolado e mimado. No desfecho do filme, ele ainda
encontra espaço para reclamar que “pagou por um serviço diferente daquele”.
Já David aponta para o politicamente correto, como não poderia deixar de
ser numa produção hollywoodiana. Ele aproveita mais o romance com Sofia
e esse amor é capaz até de modificar sua conduta, planejando dignificar o
nome do pai na empresa herdada – mas que outrora servia meramente como
provedora de fundos para suas farras. Ou seja, Vanilla Sky faz juízo de valor do
que é uma vida correta, enquanto Preso na Escuridão prefere deixar em aberto.
Uma curiosidade acerca da versão hollywoodiana é o medo de altura de
David. Servia tanto como uma “trava de segurança” – se ele caísse e morresse
no Sonho Lúcido, acordaria na vida real – quanto uma metáfora para sua falta
de coragem de tomar riscos na vida ao se jogar nela. Do original espanhol,
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interessante é a síntese da obra numa única frase do personagem que personifica
o suporte técnico: “tu infierno te lo haz inventado tu” (“você inventou o seu
inferno”), comprovando que, para além de Nuria, o verdadeiro antagonista
é o próprio César. De fora das telas, pode-se ressaltar que a ideia surgiu nos
pesadelos de Amenábar enquanto gripado, e que Vanilla Sky realizou o feito
inédito de conseguir permissão para fechar a Times Square por um dia para a
sequência de abertura.
Mas para terminar em consenso, é preciso voltar para o meio da sessão
dupla e constatar outro detalhe que felizmente foi mantido. A voz de Cameron
Diaz pede para que David, assim como a de Penélope Cruz pede para que
César, abra os olhos (“open your eyes”, “abre los ojos”). E na verdade elas estão
pedindo a todos nós. Assim como foi necessário para o protagonista estar no
limbo para relembrar a importância da vida e da morte, às vezes, é necessário
que um filme – ou dois – nos lembre da mesma coisa: estamos vivos, mas não
vamos durar para sempre. É melhor se esforçar, enquanto ainda há tempo,
para tomar os melhores caminhos. Aprender isso através da arte só comprova
a beleza dessas obras.
A última beleza é que elas têm um final livre e aberto a mais de uma
interpretação. O próprio Cameron Crowe disse que sua versão tem quatro
interpretações possíveis sobre o final. 30 É importante dizer que este texto é
apenas uma delas, levando a crer que o que você acabou de ler pode ser apenas
um sonho lúcido.

30
Vanilla Sky (Wikipedia, the free enciclopedia). Disponível em: <http: //en. wikipedia. org/wiki/Vanilla_Sky#Interpretations>. Acesso em: 21/07/2010.
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Preso na Escuridão. 1997. Direção: Alejandro Amenábar; Roteiro:
Alejandro Amenábar, Mateo Gil; Produção: Ana Amigo, Fernando Bovaira,
José Luis Cuerda, Andrea Occhipinti, Alain Sarde; Fotografia: Hans Burman;
Edição: María Elena Sáinz de Rozas; Música: Alejandro Amenábar, Mariano
Marín; Direção de Arte: Wolfgang Burmann; Figurino: Concha Solera; Elenco:
Eduardo Noriega, Penélope Cruz, Chete Lera, Fele Martínez, Najwa Nimri;
Drama/Ficção Científica, 117 minutos, cor. Menção Honrosa por Direção
no Festival de Berlim, indicado a dez categorias no Goya, incluindo Melhor
Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro e Melhor Ator.
Vanilla Sky. 2001. Direção: Cameron Crowe; Roteiro: Alejandro
Amenábar, Mateo Gil, Cameron Crowe; Produção: Bill Block, Fernando
Bovaira, Danny Bramson, Cameron Crowe, Tom Cruise, Michael Doven,
Donald J. Lee Jr. , Scott M. Martin, Jonathan Sanger, Patrick Wachsberger,
Paula Wagner, Endrick Lekay; Fotografia: John Toll; Edição: Joe Hutshing,
Mark Livosi; Música: Nancy Wilson; Direção de Arte: John Chichester, Beat
Frutiger, Michael Rizzo, James F. Truesdale, Alec Burnham; Figurino: Betsy
Heimann; Elenco: Tom Cruise, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Kurt Russel,
Jason Lee, Timothy Spall, Tilda Swinton; Drama/Ficção Científica, 136
minutos, cor. Indicado ao Oscar de Melhor Canção; Indicado ao Globo de
Ouro de Melhor Canção e Melhor Atriz Coadjuvante.
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Planeta dos Macacos (Planet of the Apes), 1968, Franklin J. Schaffner, EUA;
Planeta dos Macacos (Planet of the Apes), 2001, Tim Burton, EUA.

Planeta dos Macacos conta a história de um planeta dominado por símios, onde
os humanos são subjugados: caçados, utilizados em pesquisas e escravizados.
No filme da década de 60, três astronautas caem nesse planeta e o único
sobrevivente tenta descobrir como aquele mundo de ponta-cabeça se formou.
Ao final do filme é revelado que eles estavam no futuro do planeta Terra, e que
a sociedade dos macacos se formou após a destruição da civilização humana
em guerra nuclear. No remake de 2001, um astronauta protagoniza uma
revolução social, unindo macacos e humanos, mas de volta para a Terra a
encontra também dominada por símios.
Introdução

O

primeiro filme Planeta dos Macacos (1968) é uma adaptação livre
do livro de Pierre Boulle, La Planète des Singes, publicado em 1963.
Devido ao sucesso, Planeta dos Macacos tornou-se uma série cinematográfica
com cinco continuações, desdobrando-se em uma série de televisão cancelada
antes da conclusão e histórias em quadrinhos (sem contar os produtos de
marketing do filme, como bonecos e jogos).
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Os investimentos na produção, concepção de cenários, figurinos e
maquiagem foram atrativos da película. A narrativa foi adaptada ao orçamento
da Fox disponível para o filme – os macacos originalmente viveriam em
uma sociedade semelhante aos EUA da década de 60, com carros, televisores
etc. – dando um aspecto alienígena e moderno à arquitetura da cidade dos
macacos. O ambiente e a maquiagem dos macacos, seus rostos, expressões,
atuações e cenas conseguem criar a verossimilhança, algo que poderia ser
facilmente perdido com humanos fantasiados de macacos falantes.
Em 2001, foi lançado nos cinemas o remake do Planeta dos Macacos,
dirigido por Tim Burton, famoso por suas ligações com o fantástico. Envolto
por enormes expectativas dos fãs, que assistiriam ao retorno de sua amada
série cinematográfica, o filme reimaginava o universo temático dos filmes
originais para o século XXI: não dialoga apenas com o primeiro filme de
1968, mas com os outros quatro, mais a série de televisão.
Mesmo tendo sido um sucesso financeiro para a Fox, o filme foi recebido
com opiniões divergentes pela crítica e público que, em parte, considerou o
final do novo filme extremamente confuso e gratuito. Observando a obra
mais de dez anos depois, podemos notar as questões que estavam em pauta
no filme de Tim Burton: menos pessimismo, mais ironia, críticas ecológicas
mais duras, sociedades mais complexas.
Um planeta onde macacos evoluíram do homem?
A película de Franklin J. Schaffner estabelece a ação no próprio planeta
Terra só que em um tempo futuro. O planeta se tornou alienígena para os
astronautas que lá se acidentaram, sem sequer imaginar que estavam na
Terra. A descoberta final feita pelo astronauta Taylor, o único sobrevivente,
de que estivera em seu planeta natal o tempo todo é a revelação surpreendente
do filme. O objetivo da trama em se passar em nosso próprio mundo está
ancorado na ideia de que o choque, o final-surpresa, coloca o público dentro
da história e fomenta a reflexão.
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Para a sociedade do final da década de 60, o Planeta dos Macacos era a
realização máxima do que um holocausto nuclear provocaria: a humanidade
perde sua civilização e sua capacidade de fala, sua tecnologia é reduzida
aos níveis da “pré-história”, o humano é limitado a um animal selvagem e
perigoso e uma nova espécie toma o papel da humanidade. Em um pesadelo
evolucionista, os símios passam a ser dominantes e tratam os humanos
como animais.
Ao contrário do filme de 1968, a nova versão de Planeta dos Macacos
não se passa em nosso planeta (ou se passa em nosso planeta em um universo
paralelo). O planeta foi ocupado ocasionalmente quando uma estação
espacial que explorava o universo utilizando macacos treinados se acidenta,
após uma operação de resgate frustrada. Os macacos, com o tempo, evoluem,
conquistam o planeta por meio da violência e subjugam os humanos. A Terra
só aparece ao final do filme, em um final surpresa, tendo sido conquistada por
símios, após a intervenção não explicada do chimpanzé vilão General Thade,
que viajou do planeta onde ocorre a trama ao passado da Terra.
O final confuso, concebido para chocar, deixando em aberto futuras
sequências – que o reboot O Planeta dos Macacos – A Origem (Rise of the
Planet of the Apes, Rupert Wyatt) de 2011, e a sua sequência direta, O Planeta
dos Macacos– O Confronto (Dawn of the Planet of the Apes, Matt Reeves), de
2014, tentam recontar –, criou certa frustração, por não se encaixar bem com
a narrativa construída durante o filme e não trazer indicações explícitas de
que o novo filme seria o começo de uma nova série.
O remake, com o retorno do astronauta Leo à Terra, transformada em
planeta dos macacos pela ação de Thade no passado, e a prisão do astronauta
no Lincoln Memorial por macacos policiais, acompanhados por bombeiros e
jornalistas símios – caracterizados como os humanos contemporâneos – não
conseguiu causar o mesmo choque do final do filme de Franklin J. Schaffner,

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

205

que explica e conclui a sua narrativa com o astronauta Taylor que se depara
com a Estátua da Liberdade enterrada na areia, revelando ao personagem e ao
público que o planeta dos macacos é a Terra. O impacto visual dessa cena não
encontra paralelo no remake de 2001.
Algo melhor que o homem
O personagem principal do filme de 1968 é o astronauta Taylor, um
humano pessimista e cínico. Sua participação na missão de explorar o espaço
é parte de uma busca pessoal por algo que o distanciasse da humanidade
na Terra, vista por ele como fútil, violenta, e com predisposição para se
autodestruir. Sua personalidade, à primeira vista, apresenta a visão de alguém
que escolheu se alienar do resto das pessoas e vê a si mesmo como um ser
superior. Isso é demonstrado, já no começo do filme, por uma gravação
transmitida à Terra (pelo fenômeno da dilatação do tempo previsto pela teoria
da relatividade o planeta estaria 700 anos no futuro em relação a nave): “Me
diga então, o homem, esta maravilha do universo, este glorioso paradoxo que
me enviou às estrelas, ainda trava guerras contra seu irmão. . . deixa a criança
de seu vizinho morrer de fome?”.
As inquietações e desejos do protagonista em conhecer algo superior à
humanidade serão desafiadas no mundo de cabeça para baixo do Planeta dos
Macacos. A ideia de evolução do astronauta será posta em xeque ao descobrir
que os símios evoluíram e tratam os humanos como animais, sejam eles
críticos ou acéfalos – para os macacos, todos humanos são inferiores.
Por todo o filme, os conceitos do astronauta são desafiados e o público
humano compartilha com ele a injustiça de ser taxado de inferior, não ter
direito de expressão, de viver dignamente e ser relegado a mero joguete dos
desejos dos macacos. Como demonstra o doutor Zaius, que detém os cargos
de Ministro da Ciência e Chefe Defensor da Fé: a elite dos macacos sabe que
os humanos têm potencial e não são irracionais, mas trata-os assim pois têm
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consciência de que, se os deixassem prosperar, iriam destruir a si mesmos e
aos macacos; representariam, então, uma ameaça ao planeta. Por fim, a visão
dos macacos se alinha com a do astronauta Taylor do começo do filme, o
ser humano é contraditório e perigoso demais. A injustiça que o astronauta
sofreu seria justificada pelas ações dos humanos no planeta, simbolizada pela
Estátua da Liberdade enterrada na areia, fruto de uma guerra nuclear.
O herói do remake é Leo Davidson, um astronauta que desobedece a ordens
de superiores e entra em uma tempestade magnética espacial na tentativa de
resgatar o piloto macaco treinado por ele, o qual, ao pesquisar a tempestade
espacial, teve os sinais de sua nave interrompidos. Há uma indicação de que Leo
é contrário ao uso de animais neste tipo de experiência e tem um desejo enorme
de pilotar as naves e não deixar os símios realizarem a maior parte do trabalho
de risco. Sua ação impulsiva cria uma reação em cadeia: ele desaparece na
tempestade e é transportado para o planeta, onde, supostamente, o macaco
caiu. Na tentativa de resgatar Leo, que também teve os sinais de sua nave
interrompidos, a estação espacial segue a tempestade magnética e também
cai no planeta, mas devido a perturbações no tempo, cada personagem cai
numa época distinta.
Leo se torna o responsável pelos eventos que ocorrem no planeta. A estação
espacial foi transportada a um passado remoto por culpa dele e os símios do
laboratório e os humanos da estação são os antepassados dos símios e humanos
encontrados por Leo quando ele cai no planeta.
Leo é o herói messiânico de Planeta dos Macacos. Ele une os humanos
e articula uma resistência contra os macacos. Seu reencontro com o macaco
“primitivo” (perdido da estação) ao final do filme, faz humanos e macacos
pararem de se odiar e se unirem para formar uma nova sociedade. Sua ação no
grupo tem a capacidade de mudar os rumos sociais e revelar todas as concepções,
guardadas pelos herdeiros do primeiro chimpanzé, que lutou contra os humanos
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na estação espacial acidentada e sabia haver existido uma época, onde humanos
e macacos coexistiam e os humanos eram os dominadores. Leo resolve os
problemas das sociedades que só foram criadas por sua ação desobediente.
A relação protagonista versus antagonista é apresentada de forma
distinta nas duas obras, Taylor tem como antagonista o Doutor Zaius, que
só agia contra Taylor por temê-lo profundamente: ele se preocupava em
proteger a sociedade dos macacos do ser humano que havia destruído o
planeta milênios antes. No remake, o antagonista é o General Thade, um
mimado líder militar cuja única preocupação é ter poder (uma crítica a
políticos contemporâneos). Sua relação com Leo é a de destrui-lo a qualquer
custo, já que ele representa um obstáculo aos seus planos.
Você pode não gostar do que irá encontrar
Um tema importante explorado pelo universo de Planeta dos Macacos,
em ambas as obras, são as relações entre ciência/verdade e fé/mito/fraude: os
tabus religiosos esconderiam a verdade sobre o funcionamento da sociedade
e da natureza.
Na geografia do planeta dos macacos, cabe um destaque especial à região
chamada de Zona Proibida: é a área sagrada onde estão os vestígios da antiga
e próspera humanidade (1968) ou da estação espacial (2001), significando o
lugar no qual a sociedade dos macacos se originou. É uma região desértica,
que remete ao papel do deserto na cultura ocidental como espaço de reflexão,
revelação e local onde o homem é formado: por exemplo, a passagem de
Jesus pelo deserto no mito cristão e a justificativa da conquista do oeste
americano em que o verdadeiro americano seria moldado. A Zona Proibida
é considerada sagrada pelos guardiões da fé, para evitar, no primeiro filme,
que o conhecimento das verdadeiras origens dos macacos possa destruir a
sua sociedade como ocorrera com a sociedade humana, e, no remake, para
evitar a ameaça de perda do poder pela elite símia.
208

SE SSÃ O DU P LA

O espaço geográfico ocupado pela Zona Proibida é variável em cada
película. Na obra de Franklin J. Schaffner ela compreende uma região enorme:
os arredores de Nova York alterados drasticamente pela radiação e pelo tempo.
No filme de Tim Burton, as ruínas de Calima (baseado na inscrição Caution
Live Animals31 da estação espacial) são o local protegido e sagrado, pois seria
onde Semos (analogia para Moisés, em inglês Moses), o pai dos símios, criou
os macacos à sua imagem e semelhança – na verdade as ruínas revelam que ele
liderou uma revolta que subjugou os humanos.
A noção trazida pela existência e o segredo das “Zonas Proibidas” é a de
que a verdade sobre a origem do Planeta dos Macacos poderia ser alcançada
cientificamente e são os mitos, zelos e a manipulação que fazem dessas regiões
um tabu. O conhecimento histórico para se alterar as convenções sociais e
ideologias é o que está em jogo no controle das informações disponíveis na
Zona Proibida.
A prática científica aparece representada no filme original, por um
dos personagens principais, aliado do astronauta humano, Cornelius, um
chimpanzé arqueólogo que descobre uma cultura humana antiga desenvolvida,
enterrada na Zona Proibida, não se importando com o tabu religioso. Sua
esposa Zira é uma psicóloga veterinária que também apresenta teorias não
ortodoxas sobre a capacidade dos humanos serem domesticados, rejeitando
a tradição símia e se baseando em observações científicas. O grande opositor
ao casal é o Doutor Zaius, que manipula a prova científica em proveito da fé,
e chega mesmo a dizer que a verdadeira ciência prova a fé e não a contesta, no
melhor estilo medieval. Destrói qualquer evidência que conteste a sociedade
símia, com a intenção de protegê-la da suposta ruína que a aceitação dos
humanos implicaria.

31

Cuidado! Animais Vivos!, em tradução livre.
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No filme de 2001, a prática científica somente é citada para justificar
a dominação como as afirmações feitas por macacos influentes, à mesa de
jantar, de que os humanos transmitem doenças e não tem capacidade de
desenvolver uma sociedade.
É um hospício, um hospício!
O medo da perda da civilização, presente no Planeta dos Macacos da
década de 60, deriva da ideia de que elementos não civilizados ainda se faziam
presentes nas sociedades humanas: desrespeito com a natureza e com os
animais, racismo, violência. A lógica da Guerra Fria dos anos 60, o chamado
MAD (Mutually Assured Destruction), 32 a principal doutrina pós-crise dos
mísseis cubanos também é colocada em xeque, uma vez que o filme leva o
espectador a inferir que os humanos se destruíram em um conflito nuclear.
Um mérito do filme é levar o público a chegar a essa conclusão sem explicála literalmente. Pequenas pistas são fornecidas, como o clima criado pelos
macacos na sua relação com a humanidade, as reflexões de Taylor e a cena,
próxima ao desfecho, na qual o Doutor Zaius revela que os humanos são
maltratados por medo de que possam causar a mesma destruição que fizeram
na Zona Proibida milênios atrás.
A união dessas pistas e a percepção do contexto histórico fazem o
público entender de imediato o significado das ruínas da Estátua da Liberdade
enterrada na areia. Tanto essa conclusão induzida estava correta que o segundo
filme da série cinematográfica (De Volta ao Planeta dos Macacos – Beneath the
Planet of the Apes, 1970) se passa nas ruínas de Nova York na Zona Proibida.

32
MAD – Destruição Mútua Assegurada, doutrina que afirma que o uso de armas
nucleares em um ataque total entre oponentes que dispõem de tais armas causaria a destruição, tanto do perpetuador do ataque quanto do defensor, sendo, então, mais racional criar um
equilíbrio de forças para evitar a guerra total.
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O Planeta dos Macacos (1968) cria uma relação complexa com o
seu contexto histórico, tornando-o fundamental para a compreensão da
narrativa. As relações dos macacos entre si e com os humanos são didáticas
para apresentar os conflitos da experiência humana na Terra. Assim como
o monstro ou criatura do terror e ficção científica auxiliam a reavaliação de
comportamentos vistos como inadequados, danosos e perigosos, tanto em
nível individual quanto coletivo, em Planeta dos Macacos, um planeta inteiro
serviu de modelo para a humanidade da década de 60 (e até a nossa) reavaliar
suas posições e perceber outras interpretações sobre o real.
Os macacos devolvem para a humanidade toda retórica utilizada para
tentar racionalizar ou explicar ações injustificadas e irracionais. O discurso
utilizado pelos macacos para justificar sua dominação se baseia na religião –
só os macacos têm alma e foram criados à imagem e semelhança de Deus; na
ciência – macacos são mais evoluídos; e em preconceitos sociais – humanos
são selvagens e quem tem alguma relação com eles ou é ignorante, ou malintencionado. Cabe aos protagonistas (humanos e macacos) provar para aquela
sociedade o que o público a priori já sabe: que a sociedade símia está errada,
os humanos têm inteligência e não devem ser tratados como propriedade dos
macacos para serem utilizados ao seu bel-prazer.
A distopia de Franklin J. Schaffner, devido a seu impacto na época e sua
mensagem, é considerada um clássico da ficção científica, sendo uma das
obras que auxiliaram o gênero a ganhar respeitabilidade ao utilizar claramente
a fantasia e os recursos cinematográficos disponíveis no período para discutir
questões primordiais acerca da realidade. A distopia do remake também serve
ao propósito de forçar uma reflexão do público, já que Tim Burton alinha sua
obra à defesa das chamadas minorias.
A dúvida desencadeada pelo primeiro filme, se os macacos teriam razão
em temer os humanos devido à sua natureza belicosa, não aparece no segundo
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filme. O remake sugere que a sociedade do século XXI encontra novos conflitos,
principalmente nas relações do homem com a natureza, mas ela própria tem
como resolver suas questões, se compreender o discurso das minorias e atacar
os preconceitos, quaisquer que sejam: “racial”, social, de espécie, gênero,
origem e credo. Ao pessimismo do primeiro filme, Tim Burton responde com
a possibilidade de união e paz.
A sociedade símia
A organização social dos macacos é algo que varia nos dois filmes: a
película da década de 60 apresenta a sociedade dividida em três castas onde
cada uma é representada por uma espécie de símio. Os orangotangos são
os políticos, juízes, sacerdotes, chefes da academia; os chimpanzés seriam
a classe média, profissionais liberais, pesquisadores, veterinários, médicos,
professores; os gorilas são os soldados, policiais e desempenham atividades
que requerem força bruta. É criada uma pirâmide social onde os orangotangos
são a elite e detém o conhecimento real das origens da sociedade dos macacos
e zelam por mantê-la estática.
A sociedade e concepções dos macacos do remake são distintas, os
macacos se organizam socialmente em uma inspiração da sociedade romana
do período imperial. Inclusive o vilão general Thade se comporta como uma
caricatura vilanesca de Júlio César. Não são mais as castas da antiga série de
Planeta dos Macacos, mas, sim, grupos sociais articulados pela concentração
econômica e de poder. Os humanos são escravos que fazem serviços
domésticos e servem de entretenimento para os macacos. Dentre os macacos,
também imperam diferentes ideologias, concepções de mundo, além de
dúvidas sobre a veracidade das escrituras sagradas, e justificativas das mais
diversas contra e a favor da dominação dos símios sobre os humanos e sua
condição escrava. Tim Burton apresenta a complexidade da sociedade símia
do remake ao colocar a filha da elite política dos macacos, a jovem Ari, lutando
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contra os preconceitos e a dominação dos macacos para com os humanos
de forma semelhante aos contemporâneos grupos que defendem os “direitos
dos animais” como PETA,33 inclusive é utilizado o conceitual do “especismo”34
para condenar as ações dos símios.
Adeus ao Planeta dos Macacos
Talvez o sucesso do Planeta dos Macacos de 1968 e a modesta recepção
do remake tenham a ver exatamente com os contextos históricos. A obra de
Franklin J. Schaffner atinge um debate central das relações internacionais do
pós-guerra: a guerra atômica, o medo da Guerra Fria se tornar um conflito
armado direto, além dos movimentos ecologistas. Já a obra de 2001, se encontra
numa época em que o peso e o pessimismo do filme original talvez fossem
anacrônicos e o objetivo do diretor é enfatizar questões mais cotidianas do
século XXI. Lembrando, ainda, que o tema do terrorismo e do aquecimento
global não estavam sendo contemplados de forma tão direta quanto ocorre
atualmente no debate internacional.
Os temas que aparecem representados em ambos os filmes são os
seguintes: a forma como o ser humano trata os animais; a forma como o
ser humano trata os outros grupos sociais ou as “minorias”; o papel da
religião como instrumento de manutenção da ignorância e o da ciência,
referendando ou livrando as pessoas dos preconceitos. Dentro desses temas,
são construídas as histórias de cada filme, cada um interpreta a sociedade
que lhe é contemporânea, questionando suas instituições, concepções e ideias,
33
PETA – People for the Ethical Treatment of Animals (Pessoas pelo tratamento ético
de animais) organização atuante na defesa dos direitos dos animais que defende ideias radicais e faz protestos bem humorados e agressivos contra o uso de peles, animais em pesquisas
e consumo de carnes.
34
Especismo – noção de que os humanos discriminam os animais de outras espécies.
O especismo seria uma forma de racismo não contra os humanos, mas contra os animais
irracionais.
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exigindo do público uma reavaliação de sua própria relação com os outros
seres humanos e com a natureza.
Planeta dos Macacos. 1968. Direção: Franklin J. Schaffner; Roteiro: Michael
Wilson, Rod Serling, baseado em livro de Pierre Boulle; Produção: Arthur P.
Jacobs; Música: Jerry Goldsmith; Fotografia: Leon Shamroy; Direção de arte:
William J. Creber, Jack Martin Smith; Figurino: Morton Haack; Edição: Hugh
S. Fowler; Elenco: Charlton Heston, Roddy McDowall, Kim Hunter, Maurice
Evans, James Whitmore, James Daly, Linda Harrison, Robert Gunner, Lou
Wagner, Woodrow Parfrey, Jeff Burton, Buck Kartalian, Wright King; Ficção
Científica, 111 minutos, cor.
Planeta dos Macacos. 2001. Direção: Tim Burton; Produção: Richard
D. Zanuck; Roteiro: William Broyles Jr. , Lawrence Konner, Mark Rosenthal
(a partir do livro de Pierre Boulle); Fotografia: Philippe Rousselot; Edição:
Chris Lebenzon; Música: Danny Elfman; Figurino: Colleen Atwood; Efeitos
especiais: Industrial Light & Magic; Elenco: Mark Wahlberg, Tim Roth,
Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan, Kris Kristofferson, Estella
Warren, Paul Giamatti, Charlton Heston; Ficção Científica, 120 minutos, cor.
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Alice no País das Maravilhas do
cinema
Delfino Silva Neto
zdelfino@gmail. com

Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland), 1903, Cecil M. Hepsworth
e Percy Stout (curta-metragem), Inglaterra; Alice no País das Maravilhas (Alice
in Wonderland), 1933,Norman Mc Leod, EUA; Alice no País das Maravilhas
(Alice in Wonderland) 1951, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton
Luske (animação), EUA; Alice no País das Maravilhas ou O que uma Menina
Legal como Você Está Fazendo num Lugar Desses (Alice in the Wonderland
or What’s a Nice Kid Like You Doing in a Place Like This), 1966, Alex Lovy,
(TV, animação), EUA; Lua Negra (Black Moon), 1975, Louis Malle, França/
Alemanha Oriental; Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland), 2010,
Tim Burton, EUA.

A menina Alice adormece e sonha que entrou em um mundo dominado pela
fantasia. Foram produzidas adaptações as mais variadas da obra de Lewis
Carroll, do clássico ao apocalíptico, passando por diversas animações.

A

leitura do livro de Lewis Carroll e as várias versões cinematográficas
são, a um tempo, tão subjetivas e surreais que, cada leitor ou
espectador, deveria atribuir o seu sentido próprio e pessoal.
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Deixar-se levar por Alice é a proposta. E o modo mais fácil seria
inferi-la a partir de perceptibilidade e emoção. Pois elas, todas as “Alices”, à
exaustão e de diferentes modos, não são fiéis ao texto original. Ao todo, são
inacreditáveis 54 versões!
Cala, à primeira vista, vê-la aumentada de tamanho, em efeito especial
primitivo. Movimentos labiais, numa tela muda. Um curta de Cecil M.
Hepworth, produzido na Inglaterra de 1903, hoje disponível na Internet em
cópia mutilada. Dos doze minutos originais, quatro foram destruídos pelo
tempo, restando apenas oito minutos, em mau estado de conservação.
Como numa vinheta, sem muita coerência narrativa, nele estão expostas
em imagens toscas, as mais conhecidas passagens do livro: o jardim, o gato
de Cheshire, o chapeleiro louco, o coelho branco (muito parecido com James
Duval, o Frank de Donnie Darko, de Richard Kelly, 2001), sem levar em conta
o visual único e inusitado da personagem principal já modelado, até hoje: uma
Alice velha e feia, se comparada às que lhe sucederam.
Na última releitura, lançada no país em 2010, um longa de Tim Burton,
o enredo continua no contrafluxo e os paradoxos com a obra original se
sucedem: no dia do noivado, ao perseguir um coelho, visto acidentalmente
a correr no jardim, Alice entra mais uma vez no país das maravilhas, mas
algo está diferente. As criaturas não são mais belas e mágicas. São macabras,
assassinas, melancólicas.
A adaptação animada de Hanna-Barbera, a Alice no País das Maravilhas
ou O que uma Menina Legal como Você Está Fazendo num Lugar Desses, do
mesmo modo, não corresponde à ideia Carrolliana. Nela, uma adolescente
chamada Alice, com a tarefa de escrever um livro sobre a sua homônima,
acaba caindo no monitor de uma televisão, atrás do seu cachorro, e se descobre
(imagine onde) envolvida com os mais conhecidos personagens da estória.
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A verdade é que já se fez de tudo, mas para efeito de adaptação
cinematográfica, a ideia de Lewis Carrol é complexa. Afinal, é o maior poema
surreal da literatura Inglesa. Ele próprio reconhece no prefácio à edição do livro,
em 1886: “Como Alice está prestes a ser encenada, e como os versos de ‘É a voz
da Lagosta’ foram considerados demasiados desconexos para fins dramáticos,
quatro versos foram acrescentados à primeira estrofe e seis à segunda, enquanto
a ostra foi transformada numa pantera”.
No prefácio da edição de 1897, outra pista: “Tendo recebido tantas
perguntas sobre qual seria uma possível resposta para a “Charada do
Chapeleiro” (vide p. 89) acho melhor deixar aqui registrado o que me
parece ser uma resposta bem apropriada. O corvo, como a escrivaninha,
pode produzir algumas notas, embora sejam muito chatas, e nunca pode ser
virado de trás para frente! Mas isso é apenas uma ideia que me ocorreu mais
tarde. A ‘Charada’, como foi originalmente inventada, não tinha resposta”.
Ele se referia, de maneira específica (bem após Poe) ao emprego da palavra
“raven”, (corvo)que, invertida, soa como “never” (nunca). Há de se convir
que trata-se de uma abordagem escrita quase impossível de ser adequada à
linguagem visual do cinema.
A versão impressa começa com Alice seguindo um coelho branco de
olhos cor-de-rosa até a sua toca, quando então ela se encolhe e se afogando
numa poça de lágrimas se salva nadando com um camundongo. Conviverá, a
partir daí, num clima de absoluta normalidade, em um mundo onde figuras
antropomórficas absurdas parecem normais: cartas de baralho, peças de
xadrez, animais irracionais discutem e falam.
O enredo, segundo alguns, uma sátira à sociedade Vitoriana, como numa
peça musical, vai num crescendo até o tutti orquestral, que antecede o final
com requinte e esmero: o furto das tortas e o julgamento em que o réu parece
ser o valete de copas, mas finda sendo a própria Alice que acorda no momento
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em que o sonho está se transformando em pesadelo. Atacada por um enxame
de cartas de baralho (na realidade, a irmã retirando algumas folhas caídas
sobre o seu rosto), quando, então acorda, retorna do mundo do faz de conta e,
supõe-se, guardará consigo as lembranças do país visitado em sonho.
A versão animada da Disney também não foge à regra. Desta feita, uma
mistura temática de Alice no País das Maravilhas e Alice no País dos Espelhos.
Muitos detalhes escapam, mas me parece que é a melhor animação já feita.
Numa moldura surreal, as desventuras oníricas da anti-heroína lembram
as de Gulliver e Dom Quixote, com uma diferença: Alice é uma criança e vive
suas aventuras em sonho e sempre só. A ideia que fica, em quem lê o texto
original e vê as versões cinematográficas com atenção, pareceria sempre ser a
de um ensaio sobre a solidão, pois permeia em tudo a sugestão do isolamento
e da incomunicabilidade. Até mesmo no relacionamento dela com a irmã,
que na vida real só se interessa em ler um livro “sem figuras e sem diálogo”.
Na verdade, o tema parece ser, de fato, a abordagem do “viver só” do ponto de
vista surrealista. Uma inusual sátira pelo viés do ser e não ser.
Duas curiosidades, apenas para chamar a atenção: na versão de 1933, é
Gary Cooper quem faz o papel do cavaleiro esquisito. Na versão mais nova
de Tim Burton, Johnny Depp é o chapeleiro louco, Michael Sheen, o coelho
branco e Stephen Fry, o gato de Cheshire.
Algumas variações sobre tema e personagem conseguem transpor, de
certo modo, a experiência verbal e intelectual do autor, como por exemplo, o
sutil Simplesmente Alice (Alice de Woody Allen, 1990), a alegre, mas também
desesperada, triste e solitária Alice (Alice Não Vive Mais Aqui – Alice Doesn’t
Live Here Anymore), de Martin Scorsese, de 1974 e até o desconhecido Black
Moon (Lua Negra), de Louis Malle, realizado em 1975. Neste, a fábula em
sua releitura pós-moderna e, talvez, definitiva: uma visão apocalíptica da
história de Lewis Carroll.
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No que parece ser uma guerra de homens contra mulheres, uma
adolescente, em traje masculino, foge numa estrada, num carro em alta
velocidade e encontra um bloqueio de homens com uniforme de guerra e
máscara contra gás. Ela vê várias mulheres serem assassinadas. Fugindo depois,
a pé, vai dar em um lugar singular. E, de novo, tudo se repete: a convivência
entre seres humanos bizarros, animais que pensam e raciocinam e a figura
mitológica do unicórnio.
Um estrondoso fiasco de bilheteria, visto à época com desdém pela
crítica, é um filme de poderoso simbolismo: um exercício engenhoso na
arte da racionalização e quase impossível para o expectador desarmado
compreendê-lo, desses filmes densos em que o enredo não remete ao sentido
da lógica, quando o significado estético é a intenção; peça na qual o diretor
consegue imprimir, em imagem e som, uma fascinante alucinação; um sonho
Carrolliano que descreve em metáfora a relação de semelhança subentendida
entre o sentido próprio e o figurado, num mundo, para nós, diferente e
familiar. Como o próprio Malle disse, “[. . . ] como se fosse uma Alice no País
das Maravilhas moderno, não no papel, mas na tela de um cinema [. . . ]”.
Alice no País das Maravilhas. 1903. Direção: Cecil M. Hepsworth
e Percy Stout; Roteiro: Cecil M. Hepsworth, baseado no livro de Lewis
Carroll; Produção: Cecil M. Hepsworth; Elenco: Mary Clark (Alice), Cecil
M. Hepsworth (Sapo), Blain Geoffrey Faithfull (Carta do baralho); Stanley
Faithfull (Carta do baralho), Senhora Hepsworth (Coelho e Rainha), Norman
Whitten (Peixe e Chapeleiro Maluco); Fantasia, aventura, curta-metragem, 8
minutos (10 minutos na versão restaurada), mudo, preto e branco.
Alice no País das Maravilhas. 1933. Direção: Norman Mc Leod; Roteiro:
Joseph L. Mankiewicz e William Cameron Menzies, sobre o livro de Lewis
Carroll; Produção: Emanuel Cohen; Música: Dimitri Tiomkim; Edição:
Ellworth Hoagland; Direção de arte: William Cameron Menzies; Figurino:
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Newt Jones; Maquiagem: Wally Westmore; Elenco: Richard Arlen (Gato
Ceshire),Roscoe Ates (Peixe), William Austin (Gryphon), Gary Cooper
(Cavaleiro Branco), Leon Errol (Tio Gilbert), Louise Fazenda (Rainha Branca),
W. C. Fields (Humpty-Dumpty),Alec B. Francis (Rei de Copas), Richard
Gallagher (Coelho), Cary Grant (Tartaruga Mock), Lillian Harmer (Galo),
Raymond Hatton (Camundongo), Charlotte Henry (Alice), Sterling Holloway
(Sapo), Edward Everett Horton (Chapeleiro Maluco); Aventura, fantasia, 76
minutos, preto e branco.
Alice no País das Maravilhas. 1951. Direção: Clyde Geronimi, Wilfred
Jackson e Hamilton Luske; Roteiro: Winston Hibler sobre os livros de Lewis
Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland e Through the Looking Glass; Produção:
Walt Disney; Música: Oliver Wallace; Edição: Lloyd R. Richardson; Elenco:
Kathryn Beaumont (Alice, voz), Ed Wynn (Chapeleiro Maluco, voz), Richard
Haydn (Lagarta, voz), Sterling Holloway (Gato Cheshire, voz), Jerry Colonna
(March, voz), Verna Felton (Rainha de Copas, voz), J. Pat O’Malley (Tweedledee/
Tweedledum, voz), Bill Thompson (Coelho Branco/Dodo, voz), Heather Angel
(Irmã de Alice, voz); Animação, aventura, fantasia, 75 minutos, cor.
Alice no País das Maravilhas ou O que uma Menina Legal como Você Está
Fazendo num Lugar Desses. 1966 (TV). Direção: Alex Lovy; Roteiro: Bill Dana
sobre o livro de Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland; Produção:
Joseph Barbera e William Hanna; Música: Charles Strouse; Edição: Larry
C. Cowan e outros; Direção de arte: Bill Perez e outros; Elenco: Janet Waldo
(Alice, voz), Harvey Korman (Chapeleiro Maluco, voz), Alan Reed (Lagarta,
voz), Sammy Davis Jr. (Gato Cheshire, voz), Daws Butler (March e Rei de
Copas, voz), Zsa Zsa Gabor (Rainha de Copas, voz), Howard Morris (Coelho
Branco/Dodo, voz), Bill Dana (Cavaleiro Branco, voz), Allan Melvin (Pai de
Alice/ Humpty-Dumpty, voz); Animação, aventura, fantasia, 60 minutos, cor.
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Lua Negra. 1975. Direção: Louis Malle; Roteiro: Louis Malle, Joyce Buñuel
e Ghislain Uhrey; Produção: Claude Nejar; Desenho de produção: Ghislain
Yhry; Cinematografia: Sven Nykvist; Edição: Suzanne Baron; Elenco: Cathryn
Harrison (Lily), Therese Giehse (Velha Senhora), Alexandra Stewart (Irmã de
Lily), Joe Dallesandro (Irmão de Lily); Drama, 100 minutos, cor.
Alice no País das Maravilhas. 2010. Direção: Tim Burton; Roteiro: Linda
Woolverton sobre os livros de Lewis Carroll, Alice’s Adventures in Wonderland
e Through the Looking Glass; Produção: Joe Roth, Jennifer Todd, SuzanneTodd
e Richard D. Zanuck; Desenho de produção: Robert Stromberg; Música:
Danny Elfman; Cinematografia: Darius Wolski; Edição: Chris Lebenzon;
Direção de arte: Stefan Dechant (supervisor); Figurino: Colleen Atwood;
Elenco: Johnny Depp (Chapeleiro Maluco), Mia Wasikowska (Alice), Helena
Bonham Carter (Rainha Vermelha), Anne Hathaway (Rainha Branca), Matt
Lucas (Tweedledee/Tweedledum), Michael Shenn (Coelho Branco, voz),
Stephen Fry (Gato Cheshire, voz), Alan Rickman (Lagarta Azul, voz), Paul
Whitehouse (March, voz); Aventura, fantasia, 108 minutos, cor.
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Anna e o rei: modernidade e
tradicionalismo no Sião
Caroline Carvalho Pimentel
carolinepimentel@gmail. com

Ana e o Rei do Sião (Anna and the King of Siam), 1946, John Cromwell, EUA;
Rei e Eu,O (King and I, The), 1956, Walter Lang, EUA; Anna e o Rei (Anna and
the King), 1999, Andy Tennant, EUA.

Em meados do século XIX, o rei do Sião, em pleno processo de expansão de
suas fronteiras culturais, contrata a professora Ana Owens (ou Leonowens)
para ensinar o idioma inglês a suas dezenas de filhos, esposas e concubinas.
A britânica consegue impor sua cultura e seus costumes em meio ao enorme
choque cultural e, aos poucos, firma sua influência na política do país e nas
ações do monarca. A versão original é de 1946, mas o musical de 1956 atingiu
maior notoriedade. Em 1999, Andy Tennant refaz o clássico e mostra um novo
viés da famosa e real história de Anna.

“E

le disse que tínhamos a tendência a aceitar como sabedoria o que
era apenas conhecimento e a aceitar como progresso coisas que
não são nada mais que mudanças. O verdadeiro progresso tem suas raízes
no coração do homem”. Com essa frase, dita no filme por Anna e atribuída a
Abraham Lincoln, se inicia o relacionamento especial entre o Rei do Sião e a
cidadã britânica, que por anos viria a influenciar as decisões do monarca até o
fim do seu reinado, vindo por fim a determinar as futuras decisões de seu filho
e sucessor no destino do reino do Sião.
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O ano é 1862. O Sião passa por uma crise político-diplomática, em que sofre
a ameaça de esfacelamento, podendo perder seus protetorados para o comando
do Reino Unido, que primeiramente consegue se apropriar do Camboja. O
Reino do Sião até então é um lugar comandado absolutamente por seu monarca
supremo e que recusa a presença de consulados ocidentais em seus domínios.
Com a chegada de Anna Owens, interpretada pela excelente Irene Dunne, e seu
filho, o rei Mongkut se depara com ideias e costumes completamente estranhos a
seu povo. A mulher de temperamento forte, por exemplo, que não aceita rastejar
diante do rei e exige ser ouvida. Tal comportamento é inexistente na mulher
siamesa, que é considerada inferior. Apesar de se encontrar no reino, a princípio,
para ensinar o idioma inglês aos filhos e mulheres do rei, aos poucos,sua voz
vai se fazendo presente e Anna ganha o afeto e a admiração do temperamental
monarca, que se curva a seus conselhos sobre como tornar o Sião um reino
mais aberto às potências estrangeiras e um lugar onde a lei deve sobrepor-se à
vontade pessoal de seu instituidor.
O rei Mongkut é interpretado por Rex Harrison, mais conhecido por seu
trabalho em My Fair Lady, que lhe rendeu um Oscar de melhor ator. Harrison
empresta ao rei uma personalidade forte, mas razoável. Destemperada,
mas sensível às mudanças. Numa das cenas mais marcantes do filme, ele
aceita o conselho de Anna e recebe em seu palácio diversas personalidades
estrangeiras com alguma influência em seus países, preparando uma ceia
ao estilo europeu, com direito a siamesas em vestidos ocidentais, talheres
e até mesmo guardanapos, que são jogados displicentemente no colo dos
convidados após o fim do jantar por não terem sido preparados a tempo.
O rei, desejoso de não parecer um bárbaro, se esforça enormemente por
aprender os costumes dos europeus à mesa, treinando o manejo dos
talheres e ensaiando assuntos cosmopolitas, como o governo de Abraham
Lincoln, sobre o qual passou a se interessar após a frase atribuída a ele e
proferida por Anna.
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Os esforços dos dois em tornar o Sião um reino mais aprazível dá
resultados e, ao longo dos anos, diversos consulados estrangeiros são instalados
no país. Com a ajuda de Anna, o Sião parece se tornar mais coeso e menos
“bárbaro”. Ela intervém com grande energia diante de injustiças do monarca,
como no episódio em que sua mulher favorita aprisiona uma escrava, apesar
do seu desejo de pagar por sua liberdade, como determinam as leis do reino. A
relação dos dois, entretanto, dá uma guinada quando ela resolve opinar sobre
um assunto que fere grandemente o orgulho do rei: o aprisionamento e os
açoites à sua ex-mulher favorita, Tuptim, que foge do palácio à procura do
homem ao qual havia sido prometida, e que se tornou monge. Dessa vez o
rei não cede aos apelos de Anna e queima Tuptim e seu consorte vivos, bem
ao lado dos aposentos de Anna, que é obrigada a ouvir os gritos e súplicas da
moça, à medida que é torturada e morta.
Após o episódio, Anna decide partir com seu filho de volta à Inglaterra.
Despede-se com muita emoção dos seus alunos. As esposas do rei, também
suas alunas, leem para ela uma carta muito comovente, que demonstra como
a mulher era importante na educação das moças, que aprendiam muito mais
que o simples idioma. Seu filho decide, então, ir se despedir pessoalmente do
primogênito do rei, que havia faltado à despedida de Anna. Enquanto passeia
com o menino e seu pônei pelos bosques, cai do animal e morre tragicamente.
O episódio causa grande tristeza ao rei, que concede ao menino a cerimônia
fúnebre que é concedida aos membros da realeza. Anna decide então ficar no
país, servindo exclusivamente a seus alunos. Aos poucos, entretanto volta a
aconselhar o rei e o serve assim durante todo o resto do seu reinado. Cede
também às súplicas da mãe do primogênito, dedicando-se à sua educação. Os
anos passam, as mudanças no reino são instaladas, e chega o dia em que Anna
é chamada com urgência aos aposentos do rei Mongkut, que se prepara para
morrer. Seu discurso final de gratidão à britânica é emocionante. Ele termina
citando o que viria a ser a frase que marca a tônica de suas intenções: a de que
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o progresso tem suas raízes no coração do homem, dita a ele por Anna. Morre,
e vem a ser sucedido por seu primogênito.
Na cena final do filme, o primogênito faz sua primeira declaração: a de
que não seria mais necessário que seus súditos se curvassem a ele, e de que
os homens deveriam ficar de pé diante do rei e perante os outros, porque é
assim que o homem deveria fazer. A cena é olhada com grande orgulho por
Anna e pela mãe do jovem rei, mostrando como seu caráter foi provavelmente
moldado pelos ensinamentos da britânica ao longo de sua vida.
Já a refilmagem de 1956, O Rei e Eu, tem uma bela capa. É a principal
imagem de divulgação, que mostra o rei Mongkut e a britânica Anna numa
dança típica europeia, mostrando com uma única imagem, o choque cultural
entre Sião e Inglaterra. Porém, a despeito do bom trabalho de atuação de
Deborah Kerr, que interpreta Anna, e dos belos números musicais, esse é quase
todo o legado que o filme deixa: uma bela capa. O filme carece da profundidade
que a primeira versão conseguiu exprimir. Não mostra a influência que Anna
teve sobre as decisões do rei e sobre o progresso do próprio reino. Pode-se
argumentar que o principal foco do filme sejam os números musicais, mas
esses particularmente não impressionam. Deborah Kerr tem uma bela voz
e uma bela figura, mas as músicas são morosas e pouco acrescentam ao
entendimento do roteiro. O ator que interpreta o rei, o russo Yul Brynner,
não tem a mesma facilidade que Rex Harrison em se apresentar simpático
ao público, apesar do seu mau-humor e sua teimosia. O rei dessa versão é
somente isso: mal-humorado e teimoso. Irrita com a repetição incessante dos
seus “etcetera, etcetera, etcetera” e de suas ordens quase sempre pronunciadas
três vezes seguidas. O resultado é que, nessa versão, a personalidade do rei é
rasa e simplória, ao contrário do que ocorria na versão anterior.
A ternura de certos episódios da versão anterior, assim como a severidade
de outros, são perdidos neste filme. A cena do jantar, por exemplo, em que
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o rei se esforça por preparar uma cerimônia ao estilo europeu, não tem a
mesma abordagem, quando muito, somente as mesmas piadas. O esforço e o
nervosismo do rei em parecer civilizado frente a seus convidados europeus e
que, na primeira versão, o torna mais humano e mais simpático, não acontece
nessa. Ao evento não é dada a importância que se imagina que deveria ter para
tornar o Sião um país mais aberto aos outros povos. Já o aprisionamento e o
açoite de Tuptim, quando descoberta após fugir com o amado, não chocam
como chocaram no primeiro filme. Nesse o rei foge após ameaçar dar a
primeira chibatada, e não se esclarece a pena que é dada a Tuptim, ainda que
Anna resolva sair do país mesmo assim. O viés político que tinha o primeiro
filme, mostrando a abertura de consulados no Sião, e o grande esforço do
monarca em governar seu país de acordo com esses princípios são pouco
abordados neste filme. Além disso, apesar da insistência em ressaltar a pouca
importância que a mulher tinha no país, a principal interlocutora entre o rei
e Anna é a esposa chefe, que no filme original guardava mais recato e era
uma mulher mais sofrida. A figura do Kralahome, o primeiro-ministro do rei,
mal aparece, e é hostil à presença de Anna, enquanto no primeiro filme ele se
destaca e é simpático aos olhos da audiência.
Com tudo isso, o que deveria ser a principal atração do filme, a que
lhe traz o título, que é o singular relacionamento entre o rei e Anna, não é
aprofundada nesta versão, talvez em razão das outras fraquezas no roteiro. O
rei resmungão dessa versão, simplesmente morre ao fim sem mostrar a que
veio, sem comover por sua relação com Anna. Sua morte ocorre logo após
o incidente com a mulher Tuptim, e a seu leito de morte Anna decide ficar
no país e continuar a educação das crianças reais. O semblante de ocasional
ternura e sensibilidade que se podia ver no primeiro personagem, nem nesse
momento se manifesta no segundo. O rei morre naquela ocasião, com seu
filho ainda pequeno, que lhe sucede e decide, assim como no primeiro filme,
abolir que o povo rasteje diante do rei como reverência. A influência de Anna
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nessa decisão e na sua educação ou no destino do país, apesar da intenção do
filme, não fica clara.
A refilmagem de 1999, com Jodie Foster e Chow Yun Fat nos papéis
principais reformula completamente o roteiro dos dois primeiros filmes
e faz desta versão um filme totalmente novo, com novas nuances e novos
aspectos no desenvolvimento do Sião e na relação entre Anna e o rei. É
possível que a diferença fundamental se deva ao fato de que Anna e o Rei do
Sião e O Rei e Eu são baseados no romance de Margaret Landon, Anna and
the King of Siam, enquanto o filme de 1999 se baseia diretamente nos diários
de Anna Leonowens.
Em Anna e o Rei, Leonowens é igualmente destemida. Não se curva
aos costumes da corte do Sião e fala com o rei sem a reverência a que
todos lhe prestam, exatamente como nas outras versões. O rei Mongkut,
entretanto, é pintado como um homem menos destemperado e mais sereno,
e principalmente nada ingênuo. Comentários e ações que davam esse viés
ao personagem nos filmes anteriores, como sua opinião sobre Moisés (que
segundo o rei não passaria de um tolo ao proclamar que o mundo teria
sido criado em 6 dias) e seu esforço quase infantil em aprender sozinho a
manejar os talheres para o grande jantar com os europeus são eliminados ou
relativizados nesta versão. Em Anna e o Rei, Mongkut é temperamental, mas
é principalmente sábio. Olha para Anna não com o olhar de surpresa por
seu atrevimento, e sim com um olhar de superioridade, como se entendesse
e se resignasse com o fato de ela ser uma mulher difícil. Uma frase sua dita
no início do filme dá o tom da personalidade da senhora e de como o rei a
enxerga: o Kralahome comenta, em tom de crítica, que a mulher Anna age
como se fosse igual a um homem. O rei replica, em tom de admiração, que
ela não age como se fosse igual a um homem, e sim igual a um rei.
Essa versão moderna tem êxito ao mostrar a corte do Sião com a
complexidade que devia possuir. Além do Kralahome, outros homens integram
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o grupo de aconselhamento político do rei. Além disso, a presença estrangeira
no país é mostrada com maior clareza, com comerciantes europeus que já
faziam negócios com o Oriente na época dos acontecimentos.
Essa versão também se faz valer de uma trama que lhe dá um tom de
aventura do qual não dispunham as versões anteriores. Nas outras, o rei
busca mostrar o Sião como um país civilizado, nada bárbaro, melhorando
assim suas relações com as potências europeias e eliminando o ímpeto
destas de se apropriar dos domínios siameses. Neste filme, inimigos
inicialmente desconhecidos praticam atos de violência contra siameses, e a
culpa acaba sendo atribuída a Burma, protetorado britânico. Os atentados
teriam sido perpetrados, portanto, por britânicos, que agora ameaçariam
o próprio reinado de Mongkut. Ao fim se descobre que, na verdade, um de
seus conselheiros o havia traído e cometido os atentados, com o objetivo
de eliminar também o rei para que cessasse a abertura do Sião às potências
ocidentais, como desejado por Mongkut.
A relação entre Anna e o rei assume, nessa versão, um maior tom
de romance, que era apenas levemente insinuado nas versões anteriores.
Nessa ficam mais evidentes os olhares de admiração entre o casal,
chegando o rei a dizer, ao fim do filme, que ao conhecer Anna tinha
passado a entender como os homens poderiam se contentar com uma só
mulher. O primogênito do rei observa o casal dançando e menciona como
aquela era a última vez que o rei abraçava a mulher que amava. Mesmo
assim, a relação ainda permanece platônica.
A concubina Tuptim é também retratada no filme, assim como sua fuga
para o monastério, que encontra paralelo na versão de 46, mas não na de 56.
Nessa, assim como na primeira, a mulher é torturada e morta, a despeito
das súplicas de Anna. E como nessa versão o rei é retratado de forma mais
benevolente, ele explica com pesar e fúria a Anna que só mataria Tuptim,
porque se não o fizesse pareceria que a inglesa estava ditando seus atos.
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Após a morte de Tuptim em praça pública, a britânica se prepara para
deixar o reino. Fica ainda para ajudar o rei na última empreitada de matar o
grande exército do seu oponente, mas ao fim do filme mantém a decisão de
voltar à Inglaterra. É na dança final entre ela e Mongkut que o narrador do
filme, que só havia se manifestado no início, fala mais uma vez e se revela como
sendo o herdeiro do trono. Ele manifesta gratidão à professora e demonstra sua
grande admiração por ela. Ao final, o filme revela que esse herdeiro promoveu
muitas mudanças no reino do Sião, inclusive a abolição da reverência em que
os súditos deviam se prostrar ao chão, assim como as mudanças que fizeram
do Sião um país mais moderno cultural e cientificamente.
A despeito da proximidade que as três versões guardem ou não com a
real história de Anna Leonowens, na ficção ela foi retratada em variados tons.
Todavia, mesmo se comédia, drama, romance ou aventura, a personalidade
da mulher, sua relação com o rei e a influência dela no destino do país são os
pontos que pouco se alteram na comparação entre os três filmes.
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Ana e o Rei do Sião. 1946. Direção: John Cromwell; Roteiro: Margaret
Landon (autora do livro Anna and the King of Siam), Talbot Jennings, Sally
Benson; Produção: Louis D. Lighton; Edição: Harmon Jones; Música: Bernard
Herrmann; Figurino: Bonnie Cashin; Elenco: Irene Dunne, Rex Harrison, Lee
J. Cobb, Linda Darnell; Drama, 128 minutos, preto ebranco.
O Rei e Eu. 1956. Direção: Walter Lang; Roteiro: Margaret Landon
(autora do livro Anna and the King of Siam), Oscar Hammerstein II (autor da
peça musical), Ernest Lehman; Produção: Charles Brackett; Edição: Robert
Simpson; Música: Richard Rodgers; Figurino: Irene Sharaff; Elenco: Deborah
Kerr, Yul Brynner, Rita Moreno, Terry Saunders; Musical, Romance, 133
minutos, cor.
Anna e o Rei. 1999. Direção: Andy Tennant; Roteiro: Anna Leonowens
(diários), Steve Meerson, Peter Krikes; Produção: Eric Angelsson, Lawrence
Bender, G. Mac Brown, Terence Chang, Ed Elbert, Jon Jashni, Julie Kirkham,
Wink Mordaunt; Edição: Roger Bondelli; Música: George Fenton, Robert
Kraft; Figurino: Jenny Beavan; Elenco: Jodie Foster, Chow Yun-Fat, Ling Bai,
Randall Duk Kim, Keith Chin; Drama, Romance, 148 minutos, cor.
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As marcas da pantera
Braulio Tavares
escritor e jornalista, Rio de Janeiro
btavares13@terra. com. br
Blog: http: //mundofantasmo. blogspot. com

A Marca da Pantera (Cat People),1942, Jacques Tourneur, EUA; Cat People,
1982, Paul Schrader, EUA.

Uma mulher suspeita que pertence a uma raça de pessoas que se transformam
em panteras quando estão emocionalmente exaltadas ou quando se excitam
sexualmente. Outras pessoas custam a acreditar nisso, mas fatos estranhos se
sucedem, vencendo sua incredulidade.

O

ato sexual é aquele momento em que um ser humano vira bicho,
vira uma coisa feita somente de corpo, instinto e pulsões. No sexo,
uma pessoa consiste somente de superfícies, hormônios, zonas erógenas.
No sexo, somos apenas carne, pele, mucosas, sangue, terminações nervosas
eletrificadas pelo toque de outro corpo. No sexo, não temos alma, nem mente,
nem personalidade: regredimos à animalidade bruta e feliz (ou ascendemos
ao ponto mais alto dela). Voltamos a ser o que éramos no Paraíso Terrestre
antes de provarmos do fruto da árvore da Consciência.
Não, o parágrafo anterior está completamente equivocado. No ato sexual,
o Corpo é mero território e palco: é a Mente que vai ao fundo de si mesma.
Não a mente analítica, discriminatória, que nos ajuda a pagar os centavos
exatos no ônibus ou a decorar números de telefone, mas aquele Inconsciente
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subterrâneo, com 360 graus de amplitude primitiva, que nos faz desejar uma
coisa e não outra, ter tesão por uma pessoa e não por outra, ser capaz de matar
ou morrer por um obscuro objeto de desejo e não por outro. A mente que nos
dirige para atos contrários ao que o bom senso nos aconselharia e a cultura de
massas nos receitaria com um sorriso eufórico. No engalfinhamento sexual, são
os corpos que se enlaçam, mas é na Mente que o principal acontece. É na Mente
que as fantasias, as perversões e as especificidades brotam aos borbotões. Quem
sabe o tesão que habita no coração do homem? O Sombra sabe.
Essa oposição entre mente e corpo é meramente retórica, pois a área
de intersecção dos dois é maior do que a soma das áreas independentes de
cada um. Entre os muitos méritos de Cat People, de Jacques Tourneur (1942),
está a substituição do corpo pela mente ao filmar uma história de horror.
O medo, como o sexo, está associado a atos que acontecem ao corpo, mas
são ampliados e intensificados pela mente. Em vez de mostrar corpos sendo
destruídos, ele acompanha mentes em lenta corrosão devido a traumas,
dúvidas, desconfianças e incredulidades.
A história: o arquiteto Oliver Reed trabalha num escritório de construção
naval, e conhece, no Zoológico, uma jovem sérvia que gosta de desenhar
panteras. Os dois se apaixonam e se casam mas Irena confessa ter medo
da relação sexual (ela sequer se deixa beijar pelo marido) porque acredita
fazer parte do Povo Felino (cat people) criado em seu país pela invasão dos
mamelucos, um povo dado à feitiçaria. O Povo Felino teria se refugiado nas
montanhas ao ser perseguido pelo Rei João, e entre suas características está
a de poderem se transformar em panteras quando tomados pela fúria ou
pela excitação sexual. Reed convence Irena a procurar o psiquiatra Dr. Judd,
enquanto ele próprio procura se aconselhar com sua colega de escritório,
Alice, claramente apaixonada por ele. Seguem-se vários episódios em que
Irena (ao que tudo indica) transforma-se em pantera e persegue Alice. No
final, beijada pelo Dr. Judd, ela o mata, e foge ferida para o Zoológico, onde
liberta uma pantera e, ao morrer, transforma-se também em pantera.
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Este filme custou 134 mil dólares ao produtor Val Lewton e rendeu à R. K.
O. Pictures quatro milhões; Cidadão Kane, lançado um ano antes, rendera 500
mil. Graças a esse sucesso, Lewton (1904-1951) produziu uma longa série de
filmes de terror com pouca verba, reutilizando cenários (neste filme aparecem
ambientes usados por Welles em The Magnificent Ambersons) e baseando-se
principalmente no roteiro, no áudio e na fotografia. A História do Cinema
ainda hoje o considera coautor ou autor desses filmes. No caso de Cat People,
que foi o início de tudo, essa relação pessoal vai ainda mais longe uma vez que
roteiro foi baseado no fato de que o próprio Lewton tinha fobia por gatos e
num conto (“The Bagheeta”) que ele publicara em 1930 na revista Weird Tales.
Este é um importante link entre o cinema que Lewton ajudou a criar nos anos
1940 e a pulp fiction fantástica da época, de que Weird Tales era sem dúvida o
principal veículo (foi a revista onde H. P. Lovecraft mais publicou em vida).
A protagonista do filme é Irena, a mulher que é (ou não) capaz de
transformar-se em pantera. Há uma unanimidade de referências sobre o fato
de que Val Lewton não queria mostrar em nenhum momento a pantera em
que Irena se transforma, indicando-a apenas de modo indireto (sombras,
rosnados, pegadas, movimentação de objetos como a folhagem ou uma porta
giratória etc.). As poucas cenas em que a pantera aparece (ao acuar Reed e
Alice no escritório, à noite) foram forçadas pelos executivos da R. K. O. ,
decerto apoiados no raciocínio de que se anunciamos ao público uma pantera
ele se sentirá lesado caso a pantera não apareça em momento algum. Lewton,
ao contrário, foi um defensor da tese de “não mostrar o monstro”, ou mostrálo o mínimo possível, o que prolonga a dúvida fundamental: o monstro existe,
ou é só imaginação de algum personagem?
Essa dúvida é a que Tzvetan Todorov identifica como a “crux” que
caracteriza a narrativa fantástica. Para ele, o Fantástico é quando o leitor não
consegue decidir-se (porque a narrativa lhe dá elementos insuficientes, ou
contraditórios) entre uma explicação racional e uma explicação sobrenatural
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da história. Se fosse possível ter uma explicação racional, a história
pertenceria ao domínio do uncanny, onde as coisas são estranhas, insólitas,
misteriosas, mas nada viola as leis da natureza ou sugere uma solução
sobrenatural. Se algum elemento sobrenatural for afirmado pela história de
maneira categórica, então ela pertence ao domínio do maravilhoso, fora da
nossa realidade. O Fantástico é uma zona crepuscular entre uma e outra,
uma dúvida permanentemente em suspenso, uma função quântica que
nunca colapsa e que, portanto, parece ser duas coisas ao mesmo tempo.
Este “parecer ser duas coisas ao mesmo tempo” é um elemento básico do
Fantástico, e o filme tem uma interessante contradição que torna mais complexa
a fórmula de Todorov. A hesitação que se coloca é: ou Irena é uma mulhergato (explicação sobrenatural) ou é uma mulher sexualmente reprimida e
frígida (explicação realista). O filme hesita entre uma explicação que contradiz
a razão e outra que incomoda a moral. É um filme fantástico com uma tensão
permanente entre duas respostas problemáticas. Ou reconhecemos a existência
do impossível, ou somos forçados a comentar o indizível.
É uma solução mais complexa do que a fórmula de Todorov, e que fica
mais interessante se compararmos algumas das frases publicitárias empregadas
na divulgação do filme: Um beijo poderia transformá-la numa criatura
monstruosa capaz de matar com garras e presas!; Beije-me e eu o matarei
estraçalhado!; Uma mulher adorável. . . Um gigantesco felino matador. . . E os
dois são a mesma pessoa! É supersensacional! (frase do relançamento do filme
em 1954). E por fim: Ela conhecia prazeres estranhos e ferozes que nenhuma
outra mulher era capaz de experimentar! Esta última frase dá o que pensar,
porque não parece ter relação com o teor visível do filme, que trata justamente
de uma mulher frígida, incapaz de experimentar o prazer sensual. E sugere
um subtexto possível para o filme, o de que Irena, ao invés de frígida, fosse
lésbica, e essa seria a razão da cena da Mulher de Preto que no restaurante
sérvio aproxima-se dela e a chama de “Moja Sestra” (“minha irmã”).
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Existe um outro tipo de tensão sexual em Cat People, se virmos o filme
do ponto de vista de Oliver Reed, o marido. Ele tem duas mulheres à sua
disposição, e se debate com o temor crescente de ter feito a escolha errada. Alice
(Jane Randolph) é que seria a esposa adequada para ele. Os dois trabalham
juntos, entendem-se com rapidez, gostam das mesmas coisas. Vivem num
ambiente em que se misturam a arquitetura e a construção naval, e sempre os
encontramos no meio de cálculos e medições que eles fazem em conjunto
com aparente facilidade e prazer. Seu mundo é um mundo racionalista,
tecnológico, onde não há lugar para o extraordinário. Ele é o típico clean
cut kid, um rapaz modelo, cuja paciência com as excentricidades da esposa
chega a ser irritante, porque ele apenas aceita e espera, não questiona, não
interroga, não interfere, não participa.
Além disso, Alice é uma típica garota americana sensata, leal,
companheira, de pés no chão. No café, ela diz a Reed: “Acho que devia ir para
casa também, fazer as pazes com Irena”. Ele diz: “Alice, você é muito legal”. Ela
ri e responde: “É o que me torna perigosa, sou o novo tipo de outra mulher”.
E é dela também a longa fala que explica a Reed a possibilidade de um amor
sem mistérios e sem complicações: “Sei o que é amor. É compreensão. É você
e eu. Deixe o restante do mundo passar. Somos nós vivendo a vida juntos,
felizes, orgulhosos. Não há tortura, não há dúvida. É estável e duradouro.
Nada pode mudar. Nada pode nos mudar. É essa minha ideia do amor”. Alice
vive o lado ensolarado e público do amor. Oliver se sente atraído pelo lado
oposto: “Pois não é assim que sinto em relação a Irena. É um sentimento
diferente. Sinto-me atraído por ela. Há um calor nela que me atrai. Tenho de
olhar para ela quando está comigo. Tenho que tocá-la quando está próxima.
Mas na realidade não a conheço. Em muitas coisas, somos estranhos”. Alice e
Irena são as duas definições contraditórias do Heimlich estudado por Freud:
o que é familiar, caseiro, doméstico, tranquilo – e o que é secreto, oculto, que
não pode ser revelado.
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Essa tensão todoroviana num homem dividido entre uma mulher que
parece ter sido feita para ele e uma mulher sobrenatural ou monstruosa é um
dos elementos que o Cat People de Paul Schrader retoma em 1982, mesmo
tendo descartado a maior parte dos elementos do filme de Jacques Tourneur.
Schrader (nas entrevistas que acompanham o DVD) parece não dar muita
importância ao filme original. As únicas cenas que ele aproveita são as de
Alice sendo perseguida por algo (desta vez durante o dia, num parque) até a
parada brusca do ônibus diante da câmara (uma cena famosa que, no filme
de Tourneur, “fazia a plateia pular a um metro de altura”) e a cena da piscina.
Mas a história central permanece a mesma: um homem irritantemente
normal que, em vez de se envolver com uma amiga tão normal quanto ele (e
visivelmente apaixonada por ele) escolhe uma mulher estranha, que o aceita,
mas ao mesmo tempo o repele.
A principal modificação feita por Schrader na história original foi a
introdução do personagem Paul (Malcolm McDowell), que se torna um
elemento explosivo dentro do enredo, eliminando qualquer oscilação
todoroviana entre explicações realistas ou sobrenaturais. Se o filme de
Lewton/Tourneur era um filme de permanente oscilação entre duas
explicações (e que só nas cenas finais se define pela explicação sobrenatural),
no de Schrader o elemento sobrenatural é tão exuberantemente exposto
quanto o elemento erótico. Paul introduz o tema do incesto, desenvolvendo
a teoria do Povo Felino no sentido de que eles só podem fazer sexo entre si, e
se o fizerem com humanos se transformarão em pantera durante o ato. Paul
é como uma materialização do inconsciente de Irena, tentando arrastá-la o
tempo inteiro para uma zona sombria da qual ela sempre procurou fugir.
O que mais fascina na comparação entre estes dois filmes é a distância
abismal entre o que era possível mostrar em 1942 e o que era possível
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quarenta anos depois. No primeiro filme, tudo se induz de modo indireto;
a própria pantera só é mostrada em planos rápidos, com pouca iluminação
– e por insistência do estúdio. Já no filme de Schrader, temos cenas de
violência gráfica e quase repulsiva (mutilações, membros arrancados etc.),
além de numerosas cenas de nudez da atriz principal. É como se em 1942
fosse proibido dizer tudo e no de 1982 fosse obrigatório tudo dizer, tudo
mostrar. Em 1982, tanto o sexo quanto a violência estavam liberados, e Paul
Schrader admite, nas suas entrevistas, que aquela era uma época de uma
permissividade ainda maior que a atual.
Lewton/Tourneur não mostravam a pantera por opção estética, e não
mostravam sexo e nudez porque não se mostrava isso na época. Isso dá ao
seu filme um tom de permanente obliquidade, cheio de elipses, em que certo
material que é essencial ao filme não pode virar imagem, tem que ser referido
indiretamente o tempo inteiro. Vemos o filme procurando por isso, pensamos a
todo instante, “o que é isto que eu não estou vendo, mas sei que está presente?”.
Já no filme de Schrader, o excesso de violência gráfica e a nudez de Nastassia
Kinski (que depois do filme tentou bloquear essas cenas, sem sucesso) teriam
certamente chocado não só as plateias de 1942 como também os diretores do
primeiro filme. O segundo filme nos dá, entretanto, uma impressão curiosa.
Apesar do excesso de exibição do tabu, do proibido, ele também nos inquieta
o tempo inteiro, porque tudo que mostra não é suficiente para satisfazer nossa
perturbação. Continuamos nos perguntando: “o que é isto que eu não estou
vendo mais sei que está presente?”. O filme fala em prostituição, incesto,
homossexualismo, fetichismo, zoofilia, sadomasoquismo (a cena final de
bondage entre Oliver Yates e Nastassia Kinski ficou clássica), e ainda assim
parece não ser nenhum desses o seu tema, e sim algo que está por trás disso
tudo e não pode ser mostrado na tela, sequer nomeado.
Se nos fosse possível superpor esses dois filmes teríamos a impressão
de que o filme mais recente é um excesso de conteúdo que explodiu através
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das frestas do mais antigo. Tudo que não era possível ou desejável mostrar
em 1942 brotou com força incontrolável em 1982, num movimento de baixo
para cima que rompeu por entre as fendas da história elíptica e contida de
Val Lewton, fazendo surgir aos borbotões na tela uma sucessão de corpos
nus, corpos mutilados, tabus, bestialidade e perversões. Se o filme de
Lewton/Tourneur é frio e controlado na superfície, o de Schrader é como
uma erupção vulcânica que rompe essa superfície com a lava incandescente
e líquida dos conteúdos inconscientes desencadeados, o retorno do
reprimido. As entrevistas de Paul Schrader que fazem parte do DVD do
filme (uma delas da época da filmagem, a outra mais recente) deixam claro
que a realização dele foi uma espécie de pacto alucinatório entre meia dúzia
de pessoas – diretores, atores, diretores de arte e de fotografia etc. – que
deixou sequelas, inclusive na vida pessoal de alguns.
Esta descrição é um tanto simplista, porque dá a impressão de que o
que o primeiro filme não mostrava foi mostrado pelo segundo, encerrando a
questão. Não é bem assim. As imagens e cenas “proibidas” do segundo filme
brotam com a força, a indisciplina e a aparente falta de sentido de tudo que
é impelido pelo inconsciente. É o jorro de lava líquida que estava reprimida
pela camada sólida do discurso não explícito do filme anterior. Mas, passado o
primeiro choque, visto e revisto algumas vezes ao longo dos anos, a impressão
que fica é de que essa lava acaba por esfriar e se transformar em rocha vulcânica
sólida e fria. O que, no momento em que surgiu, era um movimento de
expansão de algo da treva para a luz e da profundeza para a superfície, passa
a ser agora parte dessa superfície, integra-se a ela. Revistos hoje à distância,
os dois Cat People continuam a impressionar pela qualidade de sua narrativa
como cinema e a inquietar pela carga de sexualidade destrutiva que contêm.
As diferenças entre os dois continuam enormes, mas é como se por trás de
ambos continuasse pulsando, forçando, tentando romper a barreira de que
eles fazem parte, algo que deu origem aos dois, que através dos dois foi visível
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por um instante, mas que os dois agora ocultam como se fossem um biombo
pintado com uma fera escondendo atrás de si a fera de verdade. O que esses
dois filmes tentaram dizer foi dito por algum tempo, mas agora ambos dão
a sensação de que estão ali nos protegendo de algo que é, como expresso no
conto de Edgar Allan Poe, “er lasst sich nicht lesen”, “algo que não se deixa ler”.

A Marca da Pantera. 1942. Direção: Jacques Tourneur; Roteiro: DeWitt
Bodeen; Produtor: Val Lewton; Música: Roy Webb; Fotografia: Nicholas
Musuraca; Montagem: Mark Robson; Direção de arte: Albert S. D’Agostino e
Walter E. Keller; Elenco: Simone Simon (Irena Dubrovna Reed), Kent Smith
(Oliver Reed), Tom Conway (Dr. Louis Judd), Jane Randolph (Alice Moore),
Jack Holt (O Comodoro); Drama/Horror, 78 minutos, preto e branco.
Cat People. 1982. Direção: Paul Schrader; Roteiro: Alan Ormsby, baseado
num argumento de DeWitt Bodeen; Produtores: Charles W. Frier e Jerry
Bruckheimer; Música: Giorgio Moroder; Fotografia: John Bailey; Montagem:
Jacqueline Cambas, Jere Huggins, Ned Humphreys, Bud S. Smith; Desenho
de produção: Ferdinando Scarfiotti; Direção de arte: Edward Richardson;
Elenco: Nastassia Kinski (Irena Gallier), Malcolm McDowell (Paul Gallier),
John Heard (Oliver Yates), Annette O’Toole (Alice Perrin), Ed Begley Jr. (Joe
Creigh), Scott Paulin (Bill Searle); Drama/Horror, 118 minutos, cor.
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As moscas que pousaram em
nossa sopa
Gianfranco Marchi
marchi79@ig. com. br

A Mosca da Cabeça Branca (The Fly), 1958, Kurt Neumann, EUA; A Mosca
(The Fly), 1986, David Cronenberg, Inglaterra, Canadá, EUA.

Cientista sofre um terrível acidente quando tenta usar seu novo invento –
uma revolucionária máquina de teletransporte. Sem que ele perceba, entra na
máquina uma mosca, cuja cabeça e patas serão transferidas para o cientista,
transformando-o numa aberração. Na refilmagem, ao realizar a experiência
de teletransporte, o cientista funde seu DNA ao de uma mosca e sofre terrível
mutação, testemunhada por sua namorada jornalista.

O

que faz um filme ser tão instigante a ponto de, décadas depois de
seu lançamento, Hollywood decidir refilmá-lo? A resposta para tal
indagação pode ser encontrada a partir da análise de filmes como A Mosca
da Cabeça Branca (1958) e sua refilmagem A Mosca (1986); a despeito de
tratarem sobre a temática kafkiana da transmutação humana, consistem em
abordagens absolutamente díspares em intento e execução, frutos diretos do
momento cinematográfico vivido pelos seus respectivos criadores.
Obviamente, A Mosca da Cabeça Branca é um filme de seu tempo – com
todos os elogios e críticas que tal assertiva pode oferecer. Adaptado do conto de
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George Langelaan pelo roteirista James Clavell, o filme narra as desventuras
do cientista Andre (David Hedison), assassinado pela própria esposa, Helene
Delembre (Patricia Owens), que o mata numa enorme prensa de metal, na
qual esmaga cabeça e braço esquerdo do marido. A cena é apresentada logo
no início do filme, em sombrio tom de relato em flashback feito pela esposa
do cientista, acusada de homicídio, ao cunhado François, interpretado
pelo imortal Vincent Price. E é desse relato extraordinário que extraímos
o fascínio duradouro desse filme da década de cinquenta, que findou
por inspirar David Cronenberg a realizar o filme que, indiscutivelmente,
catapultou sua carreira décadas depois.
Helene explica a François que Andre, renomado cientista, cria uma
máquina de transmissão de matéria, capaz de desintegrar um corpo num
lugar e reestruturá-lo noutro. Ora, obviamente, seguindo o arquétipo de
todo cientista arrogante que já agraciou as telas do cinema de ficção/horror,
Andre decide testar a máquina em si mesmo. Entretanto, ao entrar no
dispositivo, uma mosca doméstica o acompanha, o que produz um resultado
absolutamente bizarro, especialmente para os padrões cinematográficos da
época. Interessante observar que, inteligentemente, o diretor Kurt Neumann
não mostra imediatamente ao espectador o resultado catastrófico da
experiência. A partir desse momento, tudo nos é apresentado ao mesmo
tempo em que a cena se desenrola frente à personagem da esposa, quando o
cientista se revela a ela, com a cabeça e o braço esquerdo convenientemente
cobertos. Claramente, algo está estranho, pois o cientista aparenta não poder
falar, utilizando-se de um quadro para se comunicar. Certamente o fato de
Andre exigir grandes quantidades de açúcar a Helene igualmente indica que
algo saiu muito errado.
Claro que, em se tratando de um filme feito para chocar, a revelação
dantesca não tarda a acontecer. Farta das mensagens cada vez mais crípticas
do marido – que se mantém trancado em seu laboratório – a inadvertida
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Helene decide confrontá-lo, arrancando abruptamente os véus. Bem, aí se
segue o inescapável grito de horror, numa cena muito bem engendrada, em
que a pobre Helene vislumbra o agora deformado corpo de Andre, que ostenta
uma cabeça de mosca e uma pata do inseto, em substituição às suas partes
humanas. Ele explica que seus átomos se misturaram com os da mosca durante
a transferência de matéria e agora o cientista procura um meio de reverter
o processo, antes que a “mente da mosca” tome seu corpo por completo.
Nesse momento, o filme oferta um terror psicológico interessantíssimo.
Certo de que a mosca invasora agora carrega sua cabeça e braço humanos,
Andre instrui a esposa a procurar o diminuto inseto, para assim entrarem
novamente no dispositivo e, com sorte, reverterem o experimento. A partir
daí, acompanhamos a tortura mental de Helene, que passa a ficar obcecada
em encontrar a tal mosca, entrando gradativamente num estado de absoluto
desespero e paranoia, alheia ao fato de que o filho do casal, Philippe, já avistou
no jardim um inseto peculiar, uma mosca “da cabeça branca”.
Fiéis ao conto no qual o filme é baseado, os realizadores não optaram
por um final feliz – o que diminuiria em muito o impacto da película. Incapaz
de reverter a transformação, Andre, já com a mente bastante comprometida
pelos instintos animalescos da “mosca”, instrui Helene a esmagar sua cabeça
e braço deformados na mencionada prensa, mas não sem antes destruir sua
invenção infeliz, bem como todas as anotações a ela referentes, por considerar
ter ido longe demais em seus caprichos científicos – o que se insere dentro
da recorrente temática das consequências do Homem “brincar” de Deus.
Terminado o relato apavorante de Helene, nem François ou o inspetor
Charas (Herbert Marshal) acreditam na incrível estória, até que, no jardim da
residência, ambos assistem, incrédulos, uma mosca presa numa teia de aranha
gritar “Ajudem! Ajudem!”, frase que virou um clássico bordão que identifica
imediatamente o filme. E, enquanto o aracnídeo se aproxima languidamente,
os observadores atiram uma pedra na teia, pondo fim ao que restou do infeliz

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

247

cientista. Certamente, um dos finais mais perturbadores que já agraciaram as
telas do cinema americano.
Dada sua natureza – tanto em forma quanto em conteúdo – restou
inevitável que o tempo conferisse ao filme uma nuance camp. Não que
seus efeitos sejam de qualidade inferior para a época, vez que A Mosca da
Cabeça Branca teve um orçamento considerável quando de sua realização –
a maquiagem é decente; mas, evidentemente, a visão de um ator com uma
cabeça descomunal de mosca passeando na tela causa riso involuntário nas
plateias modernas. No entanto, essa aparente comicidade logo se dissipa
ante as cenas carregadas de suspense e tensão, especialmente aquelas que
envolvem o desespero da personagem de Helene, bem como as que retratam
a gradual e certa animalização do cientista, sempre apontada por suas frases
cada vez mais truncadas no quadro – anunciando o iminente perigo que sua
transformação representa para a mulher. O filme magistralmente envolve o
espectador na busca pela “mosca da cabeça branca”, fazendo com que nos
preocupemos com o destino de seus personagens. Disso resulta a força de seu
final: o inspetor e o irmão de Andre testemunham passivos o fim deste, vez
que reconhecem a irreversibilidade do processo de transformação, julgando
ser melhor para o cientista a morte do que aquela existência – exonerando
Helene de seu suposto crime.
Tecnicamente, devemos ressaltar o trabalho de câmera de Karl Struss, que
usa as cores pastéis com estilo e inteligência. A cena da descoberta da mosca
humana por Helene é de grande impacto visual devido ao efeito múltiplo que
a câmera dá em primeira pessoa, emulando a visão do inseto, ocasião em que
testemunhamos não só um grito, mas dezenas deles, aumentando a carga
dramática da cena. Quanto ao elenco, este foi um dos filmes que ajudaram a
cimentar o nome de Vincent Price como um dos mestres do horror, a despeito
de ele sequer interpretar o personagem principal – embora sua presença altiva
se destaque no elenco. O papel da mosca humana ficou com David Hedison
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que, curiosamente, oferece o desempenho menos memorável da película.
Com certeza, quem rouba a cena é Patricia Owens no papel de Helene, pois
além de gritar bem, impressiona nas cenas em que freneticamente procura
pela mosca/homem.
Seguido de duas infelizes sequências, O Retorno da Mosca (1959) e
A Maldição da Mosca (1965), o filme original ganhou um remake quase
três décadas depois, com o excepcional A Mosca (1986), sob a tutela do
hoje festejado canadense David Cronenberg. Em comparação, a versão de
1958 parece um filme da Disney. Isso não é uma crítica negativa, vez que,
embora a versão original permaneça como um ótimo filme, tendo resistido
satisfatoriamente à passagem do tempo, A Mosca é um daqueles raríssimos
casos no qual a releitura é melhor que o material inicial, em que o diretor
compreende e expande os temas relevantes do original, adequando-os às
mudanças da plateia, sem concessões mercadológicas prejudiciais.
Para ser justo com o roteirista Charles Edward Pogue, o filme A Mosca
não se trata de uma mera refilmagem, mas de uma releitura moderna da
estória apresentada no filme de 1958. A premissa do cientista que acaba por
se tornar involuntariamente um monstro devido à intromissão de uma mosca
em seu experimento é mantida, mas as semelhanças param por aí. Do drama
romântico paralelo envolvendo o personagem principal à sua lenta e dolorosa
transformação na criatura mosca, Cronenberg nos brinda com um festival
nauseante cujo apelo continua intocado até hoje.
Jeff Goldblum e Geena Davis estrelam como Seth Brundle, um
introspectivo e brilhante cientista, e Veronica Quaife, obstinada repórter
de uma revista especializada em ciência, respectivamente. Ele quer o
reconhecimento da comunidade científica para seu invento, o telepod, sendo
que a repórter espera o furo jornalístico de sua carreira. É dessa relação
inicialmente utilitarista que desabrocha um honesto romance entre os

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

249

personagens, cujos destinos para sempre serão transformados pela decisão
de Seth em testar a máquina de teletransporte em si mesmo.
São evidentes as similaridades com o filme de 1958, até aqui. Seguindo a
ideia original, o cientista é acompanhado no telepod por uma mosca doméstica
e é no resultado que reside a maior diferença – e superioridade – deste filme
em relação ao primeiro. Seth Brundle se torna algo mais que um humano,
vez que a máquina, identificando mais de um espécime no telepod, resolve
reestruturar e fundir seus códigos genéticos no momento do teletransporte.
As consequências são praticamente imediatas: o cientista, nos primeiros dias
após a experiência, alheio à intromissão do inseto, sente-se mais forte e atribui
o vigor físico a um efeito colateral da máquina. Mas as coisas não tardam a
degringolar. Com a reestruturação genética, o corpo de Seth Brundle passa
por transformações radicais gradativas – e, diga-se de passagem, nojentas –
levando o cientista à descoberta horripilante de que a máquina o transformou
num monstro. E, pior, sua transmutação é lenta, dolorosa e imprevisível.
A força visual do trabalho de Cronenberg consiste, justamente, nesse
“horror do corpo” e, em A Mosca, o diretor ultrapassa todas as fronteiras. O
personagem principal passa por deformações inimagináveis no decorrer da
película, deteriorando-se literalmente, como se fosse vítima de uma forma de
lepra ou câncer. Seus membros caem de seu corpo e Cronenberg nos mostra
tudo sem nenhum pudor – ou piedade com seu personagem. Desde unhas
que se descolam da pele até vômitos inesperados que Seth lança sobre tudo
o que come – numa maneira de imitar o processo alimentar das moscas –,
Cronenberg mantém sua direção focada em sequências muito repugnantes.
Mas tais momentos repugnantes também rendem uma das cenas mais
tocantes do filme: quando Seth Brundle mostra a Veronica Quaife uma estante
ostentando suas orelhas, nariz e outros órgãos do outrora belo e vigoroso Seth,
que ele batiza de “museu de sua humanidade”.
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Essa decadência física vivida pelo cientista foi interpretada por alguns
críticos como uma alegoria velada à AIDS, fato que Cronenberg nega
veementemente. Na verdade, o filme obviamente ataca – de forma bem
mais eloquente que seu predecessor – a desenfreada ambição humana não
apenas de entender a natureza mas também de controlá-la e moldá-la à sua
própria imagem. Num tema que mistura os clássicos literários Frankenstein
e A Metamorfose, Cronenberg sadicamente apresenta as consequências
físicas e éticas da busca científica irresponsável na tentativa de dominação
do desconhecido. Como no original, este é um conto que não pode ter um
final feliz. Curioso notar que a deformação física de Brundle forma um
paralelo com sua evidente degradação moral, que culmina com o plano do
cientista em fundir seu código genético corrompido com o de Veronica e o
filho que ela carrega, o que resultaria num ser “perfeito”, numa clara alusão à
manipulação genética antiética que começou a dar seus primeiros passos na
década de oitenta e hoje atinge seu ápice. Referências ao ser humano “perfeito”
são constantes no filme, sendo impossível deixar de perceber o alerta quase
profético à comunidade científica.
Muitos consideram A Mosca o melhor trabalho de Cronenberg: uma
perfeita junção de sua visão autoral e dos anseios comerciais do estúdio – afinal,
o filme foi um sucesso de bilheteria. Realmente, a obra é bem-resolvida, não
podendo ser classificada como mero terror, vez que também ostenta vigorosa
carga dramática, resultando num filme igualmente tocante e nauseabundo,
tão intelectualmente complexo quanto visceralmente impactante. As
performances dos dois atores principais, Jeff Goldblum e Geena Davis, são
notáveis se considerarmos as limitações emocionais que o gênero de horror
pode imprimir em atores menos experientes. O Seth Brundle de Goldblum
atinge autoconhecimento, mas paga um preço terrível – e o ator consegue
despertar pena pelo seu personagem, mesmo quando sua transformação se
completa. Geena Davis não está presente no filme apenas para compor o par
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romântico, pois a luta de sua personagem em entender e amar Seth sobreleva os
aspectos dramáticos do filme e fornece à audiência uma visão mais sentimental
do destino de Brundle. A habilidade – e necessidade – de Cronenberg de chocar
e enojar encontra aqui o casamento perfeito com uma estória inteligente e
personagens que despertam a simpatia do público, resultando num filme de
horror inteligente, com um senso de tragédia shakespeariano. E, de quebra,
A Mosca ainda enche a tela com caos visual suficiente para manter o apelo
às plateias de horror mais tradicionais, com efeitos tão convincentes que lhe
renderam o Oscar de maquiagem. Infelizmente sua continuação – A Mosca
2– é um filme dispensável, assim como as sequências do original de 1958. Será
hora de outro remake?

A Mosca da Cabeça Branca. 1958. Direção: Kurt Neumann; Roteiro:
James Clavell; Elenco: David Hedison, Patricia Owens, Vincent Price, Herbert
Marshall, Kathleen Freeman, Betty Lou Gerson, Charles Herbert, Eugene
Borden, Harry Carter, Arthur Dulac, Bess Flowers, Torben Meyer, Franz
Roehn, Charles Tannen; Terror, 94 minutos, cor.
A Mosca. 1986. Direção: David Cronenberg; Roteiro: Charles Edward
Pogue e David Cronenberg; Elenco: Jeff Goldblum, Geena Davis, John
Getz, Joy Boushel, Les Carlson, George Chuvalo, Michael Copeman, David
Cronenberg, Carol Lazare, Shawn Hewitt; Terror, 95 minutos, cor.
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As várias faces de um monstro
Gianfranco Marchi,
marchi79@ig. com. br

Frankenstein (Frankenstein), 1931, James Whale, EUA; Jovem Frankenstein,O
(Young Frankenstein), 1974, Mel Brooks, EUA; Frankenstein de Mary Shelley
(Mary Shelley’s Frankenstein), 1994, Kenneth Branagh, Inglaterra, Japão, EUA.

Cientista cria um ser estranho utilizando-se de membros de várias pessoas mortas.
Mas sua criação ganha vida própria, inclusive desenvolvendo sentimentos. Na
versão de Mel Brooks, o jovem Dr. Frankenstein (Gene Wilder) é chamado ao
castelo de seu finado avô na Transilvânia, onde descobre um manual que descreve
em detalhes o processo para trazer um cadáver de volta à vida. Auxiliado pelo
corcunda Igor (Marty Feldman) ele cria um monstro (Peter Boyle) que deseja ser
amado. Já na versão de Kenneth Branagh, após a morte da mãe, o jovem Victor
Frankenstein deixa sua casa para estudar na Universidade. Em meio ao caos
causado pela peste, ele descobre o segredo da vida e anima a criatura que será
eventualmente responsável por sua perdição.

O

monstro Frankenstein nasceu de um desafio feito em 1816, numa
época em que poesia e ciência, horror gótico e reanimação dominavam
o ar de Genebra. Lord Byron, escritor e amigo de Mary Shelley, fez um desafio
a ela e a seu futuro marido, Percy Shelley, além de John Pollidori a criar,
cada um, uma história de terror. Byron escreveu um conto que usaria mais
tarde na conclusão de seu poema “Mazzepa”. Pollidori escreveu o romance
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O Vampiro. Mary Shelley imaginou um conto sobre a presunção humana e
suas consequências bastardas, narrando como um jovem estudante dá vida
artificial a uma criatura feita a partir de corpos humanos. Já Percy Shelley
parece não ter composto sequer um fragmento em resposta ao desafio. Fácil
adivinhar quem venceu o desafio.
Durante o curso de mais de trinta adaptações, sequências, variações, cópias
descaradas e sátiras, o nome Frankenstein ficou indelevelmente associado a um
dos monstros mais conhecidos do mundo. A criatura estereotipada por Boris
Karloff, com os braços esticados, a cabeça achatada e sobressaltados parafusos
no pescoço, foi interpretada por inúmeros atores, dentre eles, o próprio Karloff,
Charles Ogle, Bela Lugosi, Glenn Strange, Christopher Lee, Fred Gwynne
(como Herman Monstro, da Família Monstro), e, mais recentemente, por
Robert De Niro. Entrementes, raramente as interpretações cinematográficas
do “monstro humano” se aproximaram do nível de profundidade psicológica
retratado na obra literária da autora Mary Shelley.
Certamente, a obra Frankenstein, ou o Moderno Prometeu (1818) desfila
entre os maiores trabalhos de horror gótico e ficção científica da literatura
mundial. Embora o grande público esteja familiarizado com alguns aspectos da
estória sobre o monstro, a maioria não tem ideiade que se baseia num romance
de quase duzentos anos – muito menos o leu. De fato, a fama do Dr. Victor
Frankenstein e sua infeliz criação é atingida nas várias adaptações do livro
original, cujo mito adentrou a cultura popular do século 20, se tornando parte
dela, tanto quanto a Coca-Cola ou a calça Jeans. As primeiras adaptações do
romance de Shelley surgiram pouco tempo depois de sua publicação, na forma
de peças teatrais. Desde então, Frankenstein e seu monstro disseminaramse em várias mídias, de canções a programas de horror e ficção científica
produzidos para a TV, muitos dos quais apresentaram uma versão amigável
da criatura ao público infantil, mas especialmente filmes.
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A despeito das variações temáticas, o Frankenstein original, tomado em
seus termos mais básicos, consiste no conto moral de ação e consequência,
bem como o que acontece quando o homem, em sua húbris, tenta usurpar o
papel de Deus. Curiosamente, em sua maioria, os filmes produzidos optaram
por ignorar os aspectos mais densos do livro, para se concentrarem apenas
no “monstro”, despido de suas implicações filosóficas. Mas nadando num
oceano de mediocridade, podemos resgatar pelo menos três adaptações
cinematográficas que oferecem uma visão mais abrangente da tragédia
inerente à estória, quais sejam: Frankenstein (1931); O Jovem Frankenstein
(1974) e, por último, o controverso Frankenstein, de Mary Shelley (1994).
Talvez a imagem mais duradoura e memorável do Dr. Frankenstein
e seu Monstro seja aquela criada em 1931, quando os estúdios da
Universal lançaram um dos filmes que ajudaram a definir o gênero horror:
Frankenstein, do diretor britânico James Whale. A efígie de Boris Karloff,
com a maquiagem do monstro da cabeça chata, com parafusos no pescoço e
roupas puídas adentraram o inconsciente coletivo da cultura popular, sendo
que a icônica “interpretação” de Karloff para o monstro virou sinônimo da
palavra “Frankenstein”.
O filme começa com Henry Frankenstein e seu assistente corcunda Fritz
furtando corpos – numa cena que remonta ao melhor estilo cinematográfico
do Expressionismo Alemão, cuja influência é óbvia no diretor James Whale.
Posteriormente, vemos Fritz numa universidade de medicina à procura
de um cérebro para a criatura de seu patrão, mas, ao pegar o jarro com o
órgão escolhido, acidentalmente o deixa cair no chão, substituindo-o por
outro às pressas, alheio à descrição “cérebro anormal” contida na etiqueta.
O desenrolar da estória é de comum sabença, quando a criatura formada a
partir dos membros putrefatos e cérebro doente ganha vida pelas mãos do seu
criador, o Dr. Frankenstein. Este, chocado com a falta de articulação e aparente
idiotice da criatura, relega-o a uma existência animalesca, trancada no porão
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do laboratório, aos cruéis cuidados de Fritz – que a maltrata impiedosamente.
Enquanto isso, o Dr. Frankenstein volta as suas atenções à sua festa de casamento,
alheio às consequências que a omissão com seu “monstro” irão causar.
Curiosamente, esse é o principal foco do filme de Whale: a negligência
“paterna” cometida contra a “criança” monstro. O filme, mesmo em sua
simplicidade e adaptação parcial do livro – certamente os roteiristas Garrett
Fort e Francis Faragoh deixaram de fora muitas das tramas paralelas do
romance – oferece esse peculiar ângulo de abandono por parte do Doutor em
relação a sua criação. Esta, certamente, não é o filho que o intelecto de Henry
Frankenstein sonhou em fabricar, com suas próprias mãos, à sua imagem. A
percepção, por parte do cientista, de que sua cria é intelectualmente inferior
e grotesca na aparência aciona em sua mente a única reação que um ser tão
vaidoso quanto ele poderia ter em situação semelhante: a rejeição.
Nesse aspecto, Frankenstein funciona como uma perfeita metáfora para
o abandono infantil. Os realizadores do filme optaram por fazer do monstro
inarticulado, pouco consciente de si e dos outros, absolutamente carente
de cuidado e orientação. Tais necessidades básicas lhe são negadas e, como
consequência direta, o monstro estabelecerá com o mundo uma relação
violenta construída a partir do tratamento que lhe foi dispensado ao longo
de sua curta existência. É dessa parábola que o filme de Whale tira sua força,
fornecendo uma visão de compaixão para com o monstro, cuja inabilidade
resulta de sua “criação”.
Outro aspecto curioso e não menos importante é a temática da aceitação.
Ainda dentro da interpretação pai/filho da relação entre o Dr. Henry
Frankenstein e seu “monstro”, observamos que existe neste um claro anseio
de ser reconhecido e amado por seu criador além de qualquer expectativa ou
condição. Frankenstein, o monstro, reconhece ser diferente de seu criador,
mas busca aprovação deste e acolhimento. Ao ser rejeitado, procura vingança
não só na figura paterna, mas contra a própria humanidade. Impossível não
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traçar paralelos dessas leituras com a própria vida do diretor James Whale.
Homossexual assumido, o diretor inglês parece encontrar o reflexo perfeito
no personagem de Frankenstein para seus próprios anseios e traumas. A
falta de compreensão e rejeição por parte dos personagens humanos em
relação ao monstro possui os contornos do preconceito e intolerância
com que a sociedade trata os homossexuais, especialmente no início do
século 20. Nesse contexto, impossível não indagar quantas vezes Whale foi
taxado de “monstro” e “anormal” e como essa percepção exerceu influência
indelével sobre si, tanto como artista, quanto indivíduo. A cena final dos
aldeães perseguindo o monstro com tochas, numa verdadeira mentalidade
de turba, no intuito de linchá-lo, é muito reveladora nesse sentido - bem
como visualmente arrebatadora e pesadamente simbólica.
Mas tais conceitos subversivos são enterrados por um final feito sob
encomenda por Hollywood. O monstro permanece mudo, impedindo uma
maior conexão com a plateia. O personagem do Dr. Henry Frankenstein, por
sua vez, passa por uma transformação de cientista blasfemo para um homem
de família, efetivamente casando-se com a perfeita e virginal Elizabeth. O
indesejável monstro, o filho não natural, fora do “casamento”, deixa de representar
uma ameaça ao feliz casal quando é eliminado na cena final, dentro do moinho
em chamas. As ideias transgressoras de James Whale permanecem cercadas por
essa moldura moralista, que encerra o pensamento das plateias da época – não
por acaso, o filme foi um sucesso comercial.
Em relação aos aspectos técnicos, o filme se mostra com uma das peças
fundamentais do cinema de horror americano. As influências do movimento
expressionista alemão são óbvias, especialmente de filmes como O Gabinete
do Dr. Caligari e Metrópolis – vale ressaltar a incrível semelhança de alguns
cenários de Frankenstein com os deste último, mormente o maquinário do
laboratório. O uso elegante do preto e branco e ângulos de câmera inusitados
indicam igualmente a importância da escola alemã para a película.
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Não é possível pensar em “Frankenstein” sem lembrar, imediatamente,
da imaginativa maquiagem executada por Jack Pierce. Enquanto o filme tem
no material original fonte abundante para suas ideias, a maquiagem é um
conceito absolutamente original, fruto da combinação de talentos de Pierce
e Whale, que também era artista plástico, que resultou num ser deformando,
mas ainda dotado de penosa humanidade.
O filme gerou uma grande sequência, A Noiva de Frankenstein (1935),
novamente sob a tutela de Whale, que muitos consideram superior ao
original. Em verdade, o filme não parece uma sequência, mas sim uma
complementação das ideias engendradas no primeiro que não puderam
fruir devido às constrições de tempo. Várias cenas da continuação remetem
diretamente ao livro e, finalmente, o monstro aprende a falar. Outro ponto
de destaque é a aparição da “noiva”, interpretada pela atriz Elsa Lanchester,
numa composição de personagem igualmente icônica. Ambos os filmes são
obrigatórios para os amantes do gênero. Entretanto, seus conceitos estéticos e
temáticos engessaram durante muitos anos o complexo monstro, que só viria
a passar por releituras interessantes muitas décadas depois.
Nesse sentido, exemplo de uma abordagem original ao mostro
é o irreverente filme O Jovem Frankenstein, do diretor Mel Brooks.
Superficialmente, a combinação de comédia e horror pode até parecer
inusitado, mas Brooks aparou os excessos e findou por realizar uma pérola
cômica dos anos 70. Curiosamente, os trabalhos de Mel Brooks e de Mary
Shelly possuem aspectos em comum, muito embora sejam apresentados
e lidados de formas diferentes. Um bom exemplo de como a comédia e a
tragédia podem manipular emoções opostas para comunicar a mesma
ideia é a criação do próprio monstro. No livro, Victor Frankenstein o faz
porque está interessado na natureza e seus obscuros segredos. Na comédia
de Brooks, a situação é similar, vez que presenciamos como o neto de Victor,
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Frederick Von “Fron-ken-steen”, encontra as anotações do avô e decide criar
ele mesmo um monstro – com a intenção de provar o valor do nome de
família. Sabemos que o resultado em ambas as versões é desastroso, mas em
vez de a criatura sair num rompante de vingança sanguinária que culmina
em destruição absoluta, no filme de Brooks ela acaba por ser aceita pela
sociedade, tornando-se uma atração do showbizz, numa sucessão de hilárias
cenas finais – uma mordaz crítica do diretor a Hollywood. Nesse aspecto,
encontramos profundidade na comédia de Brooks, que essencialmente faz
graça da ideiade que não existe “monstro” do qual Hollywood não possa
obter lucro. Qualquer aberração, física ou moral, pode ser embalada e
vendida às massas.
As atuações são impagáveis. Do arquetípico assistente de cientista louco
“Eye-gor” (Marty Feldman), com sua corcunda, a qual muda de lado cada
vez que aparece em tela, e olhos esbugalhados, que parecem ter vida própria,
ao excelente Gene Wilder, que interpreta o perturbado Dr. Frankenstein com
um misto de comedimento e afetação. Obviamente, merece menção honrosa
a caricatura do monstro feita pelo ator Peter Boyle que, com sua corpulenta
presença e inegável amabilidade, adiciona inestimável valor cômico à fita.
O filme funciona bem porque, em última análise, compreende os
elementos universais da obra, aqueles de compreensão e aceitação, tirando
daí sua força cômica. Brooks nos oferece aquilo que sempre desejamos à
infeliz criatura: redenção através de suas deficiências físicas e mentais – nem
a genitália do mostro escapa das piadas. Tecnicamente, repete o uso do belo
preto e branco dos filmes da Universal dos anos trinta, chegando Mel Brooks
ao esmero de usar os mesmos adereços criados por Kenneth Strickfaden
para o filme Frankenstein original, recuperados de algum armazém do
clássico estúdio. Mel Brooks e Gene Wilder não insultam o material que
parodiam, ao invés, lhes prestam homenagem e fazem graça com ele, não
dele. Simplesmente uma das melhores paródias já produzidas.
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Duas décadas depois, o monstro ganharia mais uma leitura digna no
cinema. O diretor, ator e roteirista não creditado Kenneth Branagh direciona
sua versão do monstro para mares nunca dantes navegados no cinema, no
subestimado Frankenstein de Mary Shelley.
A película dá contornos de tragédia grega à estória, numa abordagem
despida de qualquer alívio cômico, bem ao estilo de outro épico dirigido
pelo inglês, o brilhante e malfadado Hamlet. Mas Branagh, mais do que
ninguém, deveria saber que a tragédia é mais efetiva quando ganha tempo
na tela para se desenvolver lentamente, apresentando seus personagens e
motivos, mesmo que isso sacrifique o tempo da película, com evidentes
efeitos mercadológicos.
Seja por exigência do estúdio, seja por uma escolha infeliz, esta versão de
Frankenstein não alcança todo seu potencial porque avança freneticamente,
atropelando várias sutilezas no caminho. O resultado é operático e,
ocasionalmente, caótico – embora cumpra sua função de entreter, lhe falta
a profundidade que promete inicialmente. Por sinal, essa promessa é feita a
partir da fidelidade do roteiro que, a despeito de tomar algumas liberdades,
mantém, como nenhuma outra adaptação do livro, pontos-chave da estória:
o subtexto incestuoso do Dr. Victor Frankenstein e sua noiva, Elizabeth,
primos que são criados como irmãos, bem como a tensão sexual existente no
triângulo amoroso destes com o monstro, com a consequente transformação
da noiva humana em noiva monstro, disputada pelos personagens principais,
numa disputa pai/filho pela dominação sexual.
O tema é explorado de forma satisfatória, quando a ópera visual deixa a
estória tomar conta da tela. Pode um homem criar vida e, depois, abandonar
sua criatura porque sua aparência o aterroriza? Quem é o monstro? A
criatura ou o criador? Mary Shelley não responde a essas indagações, mas
certamente as lança na obra. Kenneth Branagh faz o mesmo.
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A maior virtude de Frankenstein de Mary Shelly é que ilustra as qualidades
boas e más de seus personagens principais, sendo que, dentre os dois, o
monstro é quem desperta maior simpatia. Isso ocorre, em parte, devido ao
próprio roteiro, e também porque a atuação de Robert De Niro como a criatura
é muito mais intensa que a de seu companheiro de tela Branagh, na pele do
Doutor. O monstro é capaz de grande amor e grande ira, enquanto que o
cientista passa a imagem de um homem mesquinho e egoísta. Apenas no final,
quando Victor Frankenstein finalmente compreende as consequências de seus
atos, a plateia consegue criar um laço de identificação com o personagem e o
filme, diferentemente do livro, oferece um senso de redenção e reconciliação
aos personagens, sem dispensar seus necessários sacrifícios.
Curioso notar que Shelley não se preocupa com o realismo científico de
sua obra literária. Ela não descreve os experimentos do Doutor, tampouco
o raciocínio prático por trás deles – ao contrário das motivações filosóficas.
No filme, Branagh tenta remediar essa omissão, apresentando suficiente
explicação pseudocientífica de que a vida pode ser recriada a partir de impulsos
elétricos, artifício que funciona com as plateias modernas, geralmente céticas
e incapazes de aceitar o caráter puramente fantástico e metafórico da criação
de Shelley.
Mas essas pequenas falhas são perdoáveis. Os momentos grandiloquentes
ofertados pela belíssima reconstituição de época da película compensam suas
inadequações. Aliás, a maior delas pertence ao diretor em sua performance
como o personagem principal. Branagh faz um Victor histérico e antipático,
enquanto que Robert De Niro, embora enterrado em pesada maquiagem,
converge um senso pungente de humanidade ao monstro. Falando em
maquiagem, esta é particularmente convincente porque a criatura realmente
parece a amálgama de várias partes independentes, inclusive com as costuras
aparentes, bem dentro do imaginário proposto por Mary Shelley.
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Aliás, graças à atuação convincente de Robert de Niro, o filme se torna
bem-sucedido na intentada conexão emocional entre o monstro e a plateia.
Nesse aspecto, acompanhamos como a criatura é abandonada pelo seu criador
para morrer nas ruas infectas da Ingolstadt assolada pela peste, restando
impossível ignorar sua luta dolorosamente humana pela sobrevivência. As
ações violentas do monstro não são fruto de sua origem nefasta, ou de suas
partes adquiridas de assassinos e ladrões, mas sim da crueldade que conheceu
do mundo. E essa é a essência do livro que as inevitáveis adaptações futuras
devem preservar.
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Asas do Desejo e Cidade dos
Anjos – a eternidade e o
instante
Vanessa Lodispoto
vanessalodispoto@hotmail. com

Asas do Desejo (Himmel Über Berlin, Der), 1987, Wim Wenders, Alemanha/
França; Cidade dos Anjos (City of Angels), 1998, Brad Silberling, EUA.

Cidade dos Anjos
Em Los Angeles, Maggie (Meg Ryan), uma dedicada cirurgiã fica arrasada
quando perde um paciente durante uma operação. No mesmo instante, Seth
(Nicolas Cage), um anjo, está na sala de cirurgia e começa a se sentir atraído
por ela. Em pouco tempo ele fica apaixonado pela médica e resolve ficar
visível para ela, a fim de poder encontrá-la frequentemente, o que acaba
provocando entre os dois uma atração cada vez maior, apesar de ela ter um
relacionamento sério com um colega de profissão. O ser celestial não pode
sentir calor, nem o vento no rosto, o gosto de uma fruta ou o toque da sua
amada, assim ele cogita em deixar de ser um imortal para poder amar e
deverá tomar uma decisão e arcar com as consequências de sua escolha.
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Asas do Desejo
Em Berlim, uma cidade dividida pela guerra fria, dois anjos vagam pelas ruas.
Invisíveis aos mortais, eles leem seus pensamentos e tentam confortar a solidão
e depressão de suas almas. Entretanto, um dos anjos (Bruno Ganz), diz estar
cansado da fria e eterna imortalidade. Ele observa os mortais, fascinado e
desejoso de experimentar suas sensações, e acaba se apaixonando por Marion
(Solveig Dommartin), uma bela trapezista que, assim como ele, nutre uma
intensa paixão pela vida e pelo inesperado.

Quando a criança era criança,
Andava com os braços balançando.
Queria que o córrego fosse um rio,
O rio uma torrente. . .
E que essa possa fosse o mar.
Tudo era cheio de vida e a vida era única
Quando a criança era criança não tinha opinião sobre nada.
Não tinha hábitos.
Sempre sentava com as pernas cruzadas,
Saia correndo. . .
Os cabelos eram desarrumados e não fazia pose quando fotografada.
Quando a criança era criança,
Era o tempo destas perguntas
Por que eu sou eu e não você?
Porque estou aqui e não ali?
Quando o tempo começou e onde o espaço termina?
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Não seria a vida sob o sol apenas um sonho?
Não seria o que vejo, escuto e cheiro apenas uma visão do mundo antes do
mundo?
O diabo realmente existe e pessoas que são realmente más?
Como pode ser que eu, que sou eu, antes de chegar a sê-lo, não fosse?
E que eu, que sou eu, algum dia serei quem sou?

A

ssim tem início esta deliciosa reflexão de Wim Wenders sobre a vida
e a existência. Uma voz masculina recita esses versos que revelam
o universo puro e imaculado da criança que se permite questionar todas as
certezas e sonhar com o impossível. Essa pureza infantil, livre de conceitos,
medos, vícios comportamentais, traumas adquiridos durante a vida, essa
liberdade e sabedoria infantis, não contaminadas por aparências e pressões
sociais, é que permitem à criança enxergar algo além do plano material. Estão
abertas a perceber o universo paralelo de Asas do Desejo, ainda que não o
compreendam, e são as únicas que parecem notar a presença dos anjos.
O filme traça um paralelo entre nosso velho e conhecido mundo material e
a “imatéria”, uma dimensão na qual tempo e espaço tem outra concepção. Não
há início nem fim, vários espaços coexistem dentro do mesmo tempo, vários
tempos, num mesmo espaço. A eternidade e a fugacidade de um momento
em contraste. A construção da identidade. Por que sou eu e não você? O que
é melhor? Desfrutar da eternidade, conhecer todas as coisas e flutuar livre no
espaço e no tempo como mero observador ou ser o centro da experiência?
Desafiar o tempo? Atravessar um ciclo finito onde o tempo não tem volta?
Através desse questionamento fundamental, o diretor apresenta um
amplo panorama contemplativo sobre a vida, sobre a passagem do tempo
e sobre a consciência de si. É através do crescente desejo de um anjo por
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tornar-se humano que Wenders materializa essa reflexão. Desejo de sentir, de
experimentar dor, prazer, cheiros, sabores, o toque, o peso, os fluídos corporais
pulsando nas veias; a brisa, a chuva, o frio, o calor; a passagem do tempo, os
sonhos, as expectativas e frustrações; as incertezas, o inesperado, enfim.
Em Asas do Desejo, o ar está impregnado com os pensamentos, ideias e
reflexões das pessoas que vêm e vão. Os anjos vagam por Berlim observandoas, ouvindo suas preocupações, conhecendo suas angústias, às vezes,
transmitindo algum conforto. Seu universo é preto e branco, uma poética
escala de cinza numa Berlim mutilada, dividida.
As pessoas não estão felizes. Preocupação e angústia estão por toda parte.
Elas estão isoladas, dividindo o mesmo espaço – não se entendem –, sequer
se conhecem de verdade, mesmo habitando o mesmo espaço. Estão alheias à
vida que pulsa ao seu redor. Só as crianças conseguem perceber algo além da
matéria e estar abertas para relacionarem-se sem ressalvas.
Berlim é uma cidade fragmentada, desconstruída. Década de 1980, guerra
fria, o mundo se divide ideologicamente, mas o corte em Berlim também é
físico. Nela cada indivíduo é um miniestado com suas leis e regras próprias,
seus próprios limites e fronteiras. Esse é o pensamento de um motorista de
táxi que, pelas ruas da cidade, lamenta o destino de Berlim.
Quando Cassiel e Damiel, os anjos da estória, se encontram e conversam,
não é sobre grandes decisões que eles falam, não é sobre fluxos de capitais, nem
sobre guerras ou o futuro do planeta. É sobre coisas simples, aparentemente
fúteis, mas segundo eles, é o que há de espiritual nas pessoas: uma mulher
que, no meio da chuva, fecha a sombrinha e para, sentindo as gotas tocar sua
pele e acariciá-la; um menino que descreve ao seu professor o desabrochar
de uma semente com tanto entusiasmo que ambos mergulham na história do
novo ser; um toque, uma lembrança, um gesto de loucura, de espontaneidade
talvez.
266

SE SSÃ O DU P LA

Nesse momento, Cassiel afirma estar farto de sua existência infinita.
Ele deseja experimentar. Sentir o peso de seu corpo, alimentar o gato depois
de um dia de trabalho, sujar os dedos na tinta do jornal, sentir prazer numa
refeição, ou na beleza de um corpo.
Os anjos frequentam a biblioteca de Berlim talvez por ser morada dos
sonhos, de inúmeras fantasias e revelações. Lá há um personagem, um contador
de estórias, que talvez represente o destino da humanidade. Ele está velho e
cansado, preocupado com as mudanças. Antigamente as pessoas sentavam-se
em círculos a ouvir o que ele tinha a dizer. Hoje, buscam refúgio nos livros (e
na internet!), cada um isolado em seu próprio mundo. Ele mesmo não anda
mais pelas praças, mas frequenta as bibliotecas. Ele observa imagens de um
livro e a partir desse momento o filme usa trechos documentais da segunda
guerra. Pessoas procurando por parentes em uma imensa fila de corpos
espalhados pela rua. Ele se pergunta: “O que há de errado com a paz que sua
inspiração não dura tempo suficiente para ter sua história contada?” – uma
poética, mas contundente crítica de Wenders contra a guerra e a incapacidade
do homem de viver em paz.
Ao sair da biblioteca, ele caminha seguindo pelo muro procurando a
Praça Potsdamer, ponto intelectual da cidade onde costumava fumar cigarros
e observar o movimento, mas que com a construção do muro foi dividida
tornando-se um lugar largado às cinzas, irreconhecível. O filme traduz o
sentimento dos alemães em relação às mazelas herdadas da segunda guerra, à
guerra fria e à divisão imposta.
Em algum lugar da cidade há um circo montado. Lá Marion ensaia seu
número de trapézio. Cassiel a observa e ouve seus pensamentos. Um dos
componentes do circo anuncia que o espetáculo daquela noite seria o último,
pois o circo não tem dinheiro para continuar. Marion passa a refletir sobre
seu futuro; ela está preocupada, mas ao mesmo tempo cheia de esperanças.
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Marion é uma alma inquieta, curiosa. Ela é forte, não se amedronta com as
incertezas de seu futuro. Não será mais uma trapezista, terá de voltar a ser
garçonete, isso a entristece, mas também é a página em branco na qual ela
poderá construir sua história e está decidida a escrever de seu jeito: “basta
levantar a cabeça e vejo o mundo à minha frente”.
A vida pulsa dentro da trapezista, ela está desejosa, cheia de expectativas.
Cassiel está encantado com a paixão de Marion pela vida. Ele compartilha
de seu mesmo desejo. Em suas reflexões, ela pensa em que fazer e conclui:
nada, apenas existir. Exatamente o mesmo desejo que pulsa em Cassiel.
Simplesmente existir.
O desejo de Cassiel segue crescendo. Ele encontra Peter Falk, que no filme
faz o papel dele mesmo. Um ator, um homem, mas já foi um anjo. Conheceu
a eternidade e optou pela vida mortal. Ele irá sentir a presença de Cassiel e
incentivá-lo a decidir-se por uma existência mortal falando de sua própria
experiência. A presença desse personagem é especial: ele traz equilíbrio,
esperança através de seus pensamentos; representa a sabedoria advinda do
conhecimento e da experiência.
Um belíssimo momento do filme é a cena em que Marion dança em
um concerto de Nick Cave and The Bad Seeds, banda australiana que fez
muito sucesso nos anos 80. Marion dança– aos olhos do anjo tudo é cinza,
como sempre. Seu corpo se movimenta como num transe xamânico. Cassiel
a observa e a toca, ela sente sua presença lhe inundando numa profunda
sensação de bem-estar. A música dá intensidade à cena com perfeição.
Cassiel está decidido. Ele e Damiel se encontram na zona neutra entre
as duas Berlins. Ele decide “mergulhar de cabeça”, uma expressão que só
agora é capaz de entender completamente: Desçamos do mirante dos que não
nasceram. Olhar, não de cima, mas olho no olho.
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Cassiel lhe conta seus primeiros planos. Tomar um banho, ser barbeado,
receber uma massagem, ler um jornal de cabo a rabo. Para seu primeiro dia,
uma série de fantasias. Damiel, porém, lhe recorda: “nada disso será verdade”;
ele alude a uma realidade virtual, metafísica, quântica.
Nesse instante, as pegadas de Cassiel aparecem e ele, agora, vê as cores.
Ele cai em sono profundo. Damiel o carrega em seus braços e o deixa na parte
ocidental de Berlim, onde os muros estão cobertos por grafites coloridos.
Cores saturadas tomam conta da tela, contrastando as duas realidades.
Entusiasmado, Cassiel saltita pelas ruas da cidade. Ele consegue dinheiro
vendendo uma armadura que cai dos céus ferindo sua cabeça, uma espécie de
dote que é dado aos anjos nesta situação, símbolo da nova vida, regida pelo
dinheiro. Ele agora entra no jogo da sobrevivência.
O encontro de Cassiel e Marion é o ponto alto do filme. Eles estão à
procura um do outro. Ele sabe quem ela é, mas não sabe onde ela está. O circo
já não está mais armado. Ela não sabe quem ele é, mas sente que está para
encontrá-lo. Cassiel, vagando pelas ruas, vê o cartaz de outro show de Nick
Cave e vai até lá na esperança de rever a trapezista.
Eles estão no mesmo lugar, mas separados por uma multidão. Ele vai para
o bar, pede um drink. Marion também caminha até o bar e a seu lado, mas sem
esperá-lo, ela fala de si. Fala de sua busca por uma solidão completa. Solidão
esta que só poderá ser alcançada quando ela estiver completa, quando não for
mais metade e encontrar seu complemento. Wenders simboliza isso no início
do filme, na cena em que Marion está em seu trailer, e vemos entre suas coisas
uma carta, um ás que tem o número dois estampado. Marion se diz pronta,
pronta para criar uma nova imagem, recomeçar. Um monólogo belíssimo,
mais que uma cena de romance, uma penetração no desejo humano por essa
completude, seja ela ilusão ou não.
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Uma belíssima composição visual. A trilha sonora também é muito bem
escolhida, tendo como ponto culminante o coro da biblioteca e as canções de
Nick Cave. Um filme delicado e profundo. Uma celebração à vida e à experiência,
à simplicidade das pequenas coisas que nos são tão comuns e que acabam
passando despercebidas. Uma obra-prima que aborda questionamentos
universais, que trata do espaço e do tempo e de sua fragmentação.
Cidade dos Anjos, apesar de ser um remake de Asas do Desejo, reduz
toda a complexidade do filme a uma estória de amor. Um clássico roteiro
hollywoodiano com personagens estereotipados que são apresentados nos
primeiros minutos do filme. Um anjo que sofre por ver a condição humana e
não poder interferir na dor das pessoas. Ela, uma médica dedicada que ama
seu trabalho e que entra em depressão após a súbita perda de um paciente
durante uma operação.
Ele a observa no hospital e em sua casa. Vê quando ela se esconde nas
escadarias do hospital para chorar.
Sentados no alto dos prédios, os anjos observam o movimento da cidade.
Seth conversa com outro anjo e mostra curiosidade sobre a possibilidade de
serem vistos pelos mortais.
Ele se deixa ver pela doutora no corredor do hospital, eles conversam e o
assunto acaba indo em direção à morte. Ele tenta consolá-la e diz não ter sido
sua culpa a perda do paciente. Maggie fica intrigada. Ele a chama pelo nome
ainda que em seu crachá conste apenas o sobrenome da médica.
O anjo deixa ao lado da cama de Maggie um livro de Hemingway, Moveable
Feast (Paris é uma Festa), de 1964, livro no qual Ernest Hemingway toca em
assuntos como ambiguidade sexual e androgenia. Ele quer se comunicar com
Maggie, ele quer que ela pense a respeito de sua natureza.
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Ao acordar no meio da noite, ela encontra o livro ao lado de sua cama.
Não consegue dormir e segue lendo até chegar ao fim. No dia seguinte ela
procura o namorado e pergunta sobre o livro. Intrigada ao saber que não fora
ele a deixá-lo em sua casa, nota o selo da biblioteca municipal e vai até lá
checar o nome do usuário. Na biblioteca, vai até a prateleira onde estão as
publicações de Hemingway e encontra Seth novamente. Eles conversam, saem
juntos de lá. Sentem uma forte ligação.
Ele se sente totalmente atraído por ela e começa a questionar a
possibilidade de tornar-se humano. Conhece um dos pacientes de Maggie e
descobre que ele já fora um anjo e que decidiu ser homem. Esse personagem
é simpático e bonachão, ama os prazeres da vida, mas está muito aquém do
personagem de Peter Falk em Asas do Desejo. Juntos eles vão à praia onde os
anjos se unem pra receber os raios de sol e ouvir o som celestial. O anjo, agora
homem, não pode ouvir o coro divino, mas pode mergulhar nas ondas do mar
e se jogar na espuma. Uma questão de opção se apresenta aí.
Seth, depois de alguns encontros com Maggie e de muito refletir, decide
tornar-se humano. Está exultante com sua nova existência e sai em busca de
Maggie. Passa por algumas enrascadas, como não poderia deixar de ser para
dar maior dinâmica ao filme. Cansado, depois de ter apanhado na rua, sem
dinheiro e sem sapatos, ele consegue uma carona em um caminhão até a casa
de campo,a alguns quilômetros de Los Angeles, onde encontrará a médica.
Lá os dois têm sua primeira noite de amor e, pela primeira vez, em anos, ela
consegue dormir uma noite completa.
Na manhã seguinte, Maggie sai de bicicleta para comprar peras. Distraída,
ela pedala de olhos fechados e braços abertos sentindo plenamente a felicidade,
mas tragicamente é atropelada por um caminhão. Ela morre nos braços de
Seth que sente algo estranho e sai correndo ao seu encontro.
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O filme é simples, uma estória de amor como tantas outras, em diferença
de Asas do Desejo, que é pura metafísica e tem uma face espiritual evidente,
embora trate fundamentalmente da experiência urbana e, portanto, humana.
O final de Cidade dos Anjos surpreende, contrariando o comum happy end,e é
onde se encontra o maior peso filosófico do filme.
Por algum momento, pode-se pensar que esse desenlace representa
um castigo de Deus que estaria punindo o anjo por renegar a imortalidade
e preferir a limitada existência humana. O próprio Seth desolado questiona
seu ex-companheiro quanto a isso. Ele está dilacerado e revoltado contra
Deus por ter levado Maggie. Terá de aprender a seguir sozinho em sua nova
existência, construir ele mesmo seu personagem, sem o motivo principal pelo
qual decidiu tornar-se homem. O anjo lhe responde: “Isto é a vida. Você está
vivendo agora e um dia vai morrer”.
Esse é o ponto alto da mensagem do filme, o acaso, o carma, o destino de
cada um. A doutora não morre por uma punição ou castigo, mas porque seu
ciclo de vida havia sido concluído. Apesar da dor, Seth não se arrepende de ter
feito a opção que fez.
Ao aceitar a partida de Maggie, Seth se abre para a vida. Vai ao lugar de
encontro dos anjos e, sem poder ouvir a canção celestial, mergulha no mar
esente a força e a espuma das ondas borbulhando em sua pele.
Asas do Desejo. 1987. Direção: Wim Wenders; Roteiro: Peter Handke
e Wim Wenders; Produção: Anatole Dauman e Wim Wenders; Música:
Jürgen Knieper; Fotografia: Henri Alekan; Figurino: Monika Jacobs; Edição:
Peter Przygodda; Estúdio: Argos Films/Road Movies Filmproduktion/
Westdeutscher Rundfunk; Distribuidora: Orion Classics; Elenco: Bruno Ganz,
Otto Sander, Solveig Dommartin, Curt Bois, Peter Falk; Drama, 130 minutos,
cor.
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Cidade dos Anjos. 1998. Direção: Brad Silberling; Roteiro: Dana Stevens,
baseado em roteiro de Wim Wenders, Peter Handke e Richard Reitinger;
Produção: Charles Roven; Música: Gabriel Yared; Fotografia: John Seale;
Direção de arte: John Warnke; Figurino: Shay Cunliffe; Edição: Lynzee
Klingman; Efeitos especiais: Sony Pictures Image Works; Estúdio: Warner
Bros. /Atlas Entertainment/Regency Enterprises; Distribuidora: Warner Bros.
; Elenco: Nicolas Cage, Meg Ryan, Dennis Franz,Andre Braugher, Colm Feore,
Robin Bartlett; Drama, Romance, 114 minutos, cor.

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

273

274

SE SSÃ O DU P LA

Charles Dickens, vulgo Papai
Noel
Pedro Fiuza
Cineclube Natal
pedrofiuza@gmail. com

Adorável Avarento (Scrooge), 1970, Ronald Neame, Reino Unido; Os Fantasmas
de Scrooge (A Christmas Carol), 2009, Robert Zemeckis, EUA.

Ebenezer Scrooge é um velhinho tinhoso e arredio, apegado ao dinheiro e que
abomina totalmente a festa natalina, maltrata o empregado, maldiz todos na
cidade, cobra juros abusivos dos seus credores e não liga para nada nem para
ninguém. Na véspera do Natal, Scrooge recebe a visita de seu ex-sócio Jacob
Marley, morto havia sete anos naquele mesmo dia. Marley diz que seu espírito
não pode ter paz, já que não foi bom nem generoso em vida, mas que Scrooge tem
uma chance, e por isso três espíritos iriam visitá-lo. Quando os fantasmas dos
Natais – do Passado, do Presente e do Futuro– o levam em uma surpreendente
jornada que revela as verdades que o velho reluta em enfrentar, ele precisa abrir
seu coração para desfazer anos de maldades antes que seja tarde demais.

E

m outubro de 1843, o jovem inglês Charles Dickens começou a
escrever um conto chamado Um Cântico de Natal (A Christmas
Carol). Um livro curto, que lhe custou apenas dois meses para ser terminado,
sendo publicado já no dia 19 de dezembro do mesmo ano. A priori, Dickens,
então com 31 anos e uma carreira de certa forma estabelecida – com Oliver
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Twist já em seu currículo, por exemplo – tratou o processo como um meio
de arcar com as despesas da quinta gravidez de sua mulher. No entanto, a
obra terminou virando uma das mais clássicas histórias natalinas de todos os
tempos, inclusive modificando a forma ocidental de celebrar a data.
O historiador Ronald Hutton afirma que os aspectos da celebração
contemporânea foram fortemente influenciados pelos costumes da Era
Vitoriana (meados do século XIX), amplamente disseminados em Um Cântico
de Natal. Desde o século XVII, Inglaterra e Estados Unidos haviam proibido
os rituais pagãos relacionados ao feriado, que foram revividos pela obra de
Dickens. O livro prega a reunião da família, o banquete típico, danças, jogos
e o clima festivo com o espírito de generosidade. Até a frase “Feliz Natal” se
popularizou pegando carona na obra.
Se, por um lado, as vendas do livro não foram tão boas, o planejamento
que Dickens fizera para propagar o espírito natalino foi perfeitamente
correspondido. O escritor motivou-se, primeiramente, por um relatório
oficial sobre o trabalho infantil na Inglaterra, apresentado no Parlamento em
fevereiro de 1843. Em maio, ele pretendia redigir um manifesto, sensibilizado
pela realidade daquelas crianças com as quais ele se identificou tanto, tendo
sido ele próprio vítima do trabalho infantil, além de ter enfrentado péssimas
condições de trabalho. Provavelmente imaginando que um texto político
atingiria um público muito menor do que o desejado, Dickens então migrou
para um gênero que dominava. O manifesto se tornou Um Cântico de Natal.
E de fato ele estava certo. A obra se popularizou instantaneamente,
conquistando a todos por se utilizar de uma linguagem acessível. Dickens
se preocupava não só com o trabalho infantil, mas com toda a estratificação
de classes sociais, tendo expandido o tema na obra. Por isso, precisava que
a mensagem chegasse de uma ponta à outra da pirâmide social. E chegou.
Em 1844, o livro ganhou sua primeira versão pirata, o que significava uma
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alternativa mais barata para a classe baixa. E no início do século XX, a Rainha
da Noruega enviou presentes para as crianças deficientes físicas de Londres,
assinando como “Pequeno Tim”, personagem de destaque na história e
também portador de deficiência.
Mas a escolha do autor também foi criticada como sendo popularesca.
A escritora Virginia Woolf classificou suas obras como sentimentalistas
e implausíveis. E é bem verdade que, para essa ideia que surgiu beirando
o Socialismo, o resultado final tenha adquirido uma carga sentimental e
fantástica surpreendente; podendo até ser passível de mais críticas, se não
tivesse conquistado tantas mudanças na sociedade, atingindo inclusive não
leitores do conto. A intenção de Dickens era provocar uma revolução nos
sentimentos das pessoas para então chegar aos seus valores.
Como ele foi muito bem-sucedido, a história se tornou uma febre
ganhando leituras públicas – inclusive pelo próprio Dickens, adepto da prática
durante toda sua carreira – e adaptações para teatro e, no século XX, para
rádio, televisão e, logicamente, cinema. A primeira versão cinematográfica
que se tem notícia chama-se Scrooge or Marley’s Ghost com seus onze
minutos filmados em 1901, apenas seis anos após o que se considera como o
nascimento do cinema.
Estima-se em 180 as adaptações para TV e cinema realizadas a partir
das obras de Dickens, sendo Um Cântico de Natal a mais recorrente delas,
com cerca de 50 títulos – 21 deles exclusivamente para as telonas. E dois
desses filmes certamente serão lembrados, cada um por suas peculiaridades,
como exemplares marcantes da lista de refilmagens. Um, foi o primeiro
enquadrado no gênero musical. O outro, o primeiro a se utilizar da nova
tecnologia 3D do século XXI.
Em 1970, o diretor Ronald Neame (O Destino do Poseidon) lançava
o seu décimo nono filme, que era também o seu terceiro encontro com (a
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obra de) Charles Dickens – como produtor e roteirista, ele realizara Grandes
Esperanças (1946), além de ter produzido As Aventuras de Oliver Twist (1948).
Curiosamente, “os dois” foram também acompanhados pelo ator – e eterno
Obi-Wan Kenobi – Alec Guinness nessas três produções. Em Adorável
Avarento, Guinness interpreta o fantasma de Jacob Marley, que volta para
alertar seu sócio, Ebenezer Scrooge, de que este está mais perto do inferno
que do céu, pela vida mesquinha e rabugenta que leva.
E é Scrooge, ou melhor, o seu intérprete Albert Finney, que rouba
a cena e carrega o filme nas costas. Aos 34 anos atuou como o velho e o
jovem Ebenezer Scrooge, lhe rendendo o Globo de Ouro de Melhor Ator em
Comédia ou Musical. Finney incorporou o personagem de forma magistral.
Os primeiros diálogos do velho ranzinza, desdenhando o Natal e recusando
o convite de seu sobrinho para a ceia, são tão repugnantes que chegam a
revoltar o público, tamanha a mesquinharia e mau-humor. Mas o ator
consegue ser versátil o suficiente para apresentar um Scrooge reformado e de
bem com a vida ao final do filme, não sem pontuar cada um desses extremos
com momentos cômicos, tornando o personagem e, consequentemente, a
história, bastante cativante – exatamente como Dickens a concebera. Finney
ainda surpreenderia mostrando que também era capaz de cantar neste que
foi o primeiro musical de sua carreira.
Aliás, o gênero musical caiu como uma luva para o conto. Um casamento
perfeito para uma história que exalta o clima festivo que o Natal deve ter,
utilizando o canto e a dança para materializar a alegria do espírito natalino.
O próprio livro tem uma importante celebração musical quando Scrooge
relembra os bailes que seu antigo patrão proporcionava para comemorar a
data. No filme, o anfitrião Sr. Fezziwig, abre um deles cantando: “de todos
os dias do ano que eu me lembre, só há um realmente divertido: 25 de
dezembro”. Intitulada justamente de 25 de dezembro, a canção é tão familiar
ao conto que parece obra do próprio Dickens, bem como o restante da
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trilha, composta por Leslie Bricusse. Para mensurar sua competência, basta
dizer que Leslie é o mesmo autor das inesquecíveis canções de A Fantástica
Fábrica de Chocolate (1971).
A música inclusive é o que torna este, um exemplar essencial no rol
das adaptações de Um Cântico de Natal. Após Adorável Avarento, fica difícil
imaginar o conto, ao menos em versão fílmica, sem os momentos musicais.
A sensação é de que algo está faltando. Mas em Os Fantasmas de Scrooge,
versão mais recente até a data, esta ausência é compreensível se levarmos em
consideração algumas questões.
O que antes foi considerado inadmissível por Virginia Woolf pode ser
reconsiderado num novo contexto. No cinema, os musicais tiveram seus anos
de ouro entre as décadas de 30 e 50 e, apesar de posteriores ressurgimentos, caso
dos anos 70, o gênero nunca mais fora explorado com a mesma voracidade.
Dentro da esfera industrial foi uma modinha e, senão uma fórmula comercial,
uma experimentação artística muito atraente e constantemente utilizada. Já nos
períodos de baixa, o público, que não consegue assimilar a linguagem, o taxa
como chato e pouco plausível, acusando os números musicais de interromper
a cadência narrativa. Contudo, mesmo que alguns exemplares apresentem de
fato esse problema, outros que utilizam os números com extrema coerência,
vide Adorável Avarento, acabam sofrendo do mesmo preconceito.
Para não se arriscar nesse terreno e para não confundir as crianças,
o filme Os Fantasmas de Scrooge não foi lançado no formato musical. É
majoritariamente um filme infantil. E, infelizmente, daqueles infantis
excludentes, desinteressantes para os mais velhos, impedindo que a mensagem
de Dickens chegue a um público maior. Mas o filme também se aproveita da
modinha do momento. O início do século XXI representará para o cinema um
marco na utilização da tecnologia 3D e o ano de 2009 será situado como um
ponto de partida devido ao estrondoso sucesso de bilheteria que foi Avatar, de

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

279

James Cameron. De mesmo ano e, na verdade, lançado apenas duas semanas
antes, Os Fantasmas de Scrooge é meramente uma experiência – da tecnologia
e não ainda da linguagem – em 3D.
Apenas com muito esforço é possível admitir a validez desse filme. Em
outro contexto, seria fácil dizer que é uma vergonha para o histórico de Um
Canto de Natal e de Dickens. Porém, com adaptações, paródias e referências
quase todos os anos, fica difícil eleger um título recente de destaque. É
possível, no entanto, observar uma preferência pelo gênero de animação. De
1994 para cá, todas as versões exclusivas para o cinema são animadas. E títulos
como Barbie em A Canção de Natal (2008) comprovam que o público-alvo é
mesmo o infantil. Para aumentar o desespero dos pais, essas produções têm
sido sinônimo de baixa qualidade.
Assim fica fácil entender porque Os Fantasmas de Scrooge se destaca.
O filme aposta todas as fichas no espetáculo visual. Também recorrendo à
animação, utiliza a técnica de captura de movimentoem que os atores são
modelados digitalmente através de suas próprias expressões e gestos. Para
valorizar mais a obra – ou seria o produto? – o diretor Robert Zemeckis
costuma convocar astros para desempenhar os papéis principais, inclusive
conservando – no que parece validar o negócio – as feições originais dos
atores nos personagens digitais. Neste filme, Zemeckis chamou Jim Carey,
num misto de escolha acertada do tipo “quem mais chamaríamos?”. Além de
seu nome ter peso, o ator só não é considerado brilhante porque escolhe papéis
em produções abaixo da média (aqui é o caso), mas se encaixa perfeitamente
num roteiro em que poderia exercitar duas de suas maiores características:
versatilidade – ao interpretar oito versões de Ebenezer Scrooge; e gestual
exagerado – graças à captura de movimento.
Mas Carey, captura de movimento e 3D ficam apenas no nível do
“interessante”. É sempre interessante ver Carey interpretando – mas é melhor
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quando o filme é bom. É interessante ver como o ator, cenários e coreografia
ficaram tão perfeitos digitalmente – mas se não acrescentam nada à história,
como fez a música em Adorável Avarento, não se justificam. Os efeitos especiais
também são interessantes, mas não extremamente necessários – a versão de
70 tinha conseguido o mesmo resultado com muito menos. Já o problema do
3D não é particularidade desse exemplar. Acontece que a tecnologia precisa
de mais tempo para ser explorada até chegar ao nível de linguagem.
É muito interessante ver a neve cair entre você e a tela do cinema, mas.
. . e daí? Depois de algum tempo perde a graça e, pior, a tecnologia se torna
imperceptível. Até porque o ponto dos filmes de narrativa clássica é a imersão
na história, fazendo com que o público se esqueça do mundo real, que é
substituído pela projeção. Portanto, enquanto o 3D não se agregar à história,
ele só servirá para distrair. Tecnologia por tecnologia, é preferível ficar com o
charme das cores pastel de Adorável Avarento, filmado em Technicolor.
Contudo, é preciso reconhecer que a versão mais recente tem seus méritos.
A melhor coisa de Os Fantasmas de Scrooge é a possibilidade de formar uma
nova geração com a mensagem positiva que Dickens ensinara mais de um
século e meio atrás. É quando o filme começa a se justificar. Utiliza-se de
um bom conteúdo numa forma visual atualizada, plausível e atraente para
as crianças de hoje. Aliás, falando em conteúdo conservado, é importante
ressaltar que nessas duas versões fílmicas, também foi mantida a ambientação
de época orientada por Dickens. Quando o autor fez questão de acompanhar
o trabalho de ilustração da primeira edição de Um Cântico de Natal, ele
imortalizou o trabalho de seu ilustrador, John Leech. Esta serve sempre de
base visual para as adaptações, como é o caso dos filmes aqui discorridos, que
beberam em Leech para recriar os cenários, figurinos e caracterização dos
personagens – além de ambas usarem recriações das próprias páginas do livro,
como nos créditos de abertura, procurando se aproximar ao máximo do estilo
da ilustração original.
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Visual ou ideológico, o legado de Dickens é tão pertinente que até hoje tem
a mesma força. Os valores e o imaginário de Um Cântico de Natal já nasceram
sob o domínio público. Por mais que, em 1844, o autor tenha processado os
pirateadores do livro, ou por mais que cada versão exalte mais o adaptador do
que o escritor, fica claro que tudo isso é consequência do conto ter caído no
gosto do público. Isso, que é o sonho de todo artista, faz com que as várias
versões e talvez o próprio Dickens seja coadjuvante perante a repercussão de
sua obra.
Se, em 1843, ele tivesse preferido continuar com o manifesto, talvez o
Natal nos dias de hoje fosse mais triste. Bendita a gravidez que o encurralou!
E assim como o escritor foi um instrumento para a recuperação do espírito
natalino, o cinema é um instrumento para sua propagação. Se Charles Dickens
tivesse vivido em nosso tempo, provavelmente teria escolhido fazer de Um
Cântico de Natal, um filme.
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Adorável Avarento. 1970. Direção: Ronald Neame; Roteiro: Leslie Bricusse,
baseado no conto de Charles Dickens; Produção: Leslie Bricusse, David W.
Orton, Robert H. Solo; Fotografia: Oswald Morris; Edição: Peter Weatherley;
Música: Leslie Bricusse; Arranjos Musicais: Ian Fraser; Coreografia: Paddy
Stone; Direção de Arte: Robert Cartwright; Figurino: Margaret Furse; Desenho
de Produção: Terence Marsh; Elenco: Albert Finney, Edith Evans, Kenneth
More, Laurence Naismith, Michael Medwin, David Collings, Anton Rodgers,
Suzanne Neve, Frances Cuka, Paddy Stone, Kay Walsh, Richard Beaumont,
Alec Guinness; Drama, Musical, 113 minutos/120 minutos (UK), cor.
Os Fantasmas de Scrooge. 2009. Direção: Robert Zemeckis; Roteiro: Leslie
Bricusse, baseado no conto de Charles Dickens; Produção: Steven J. Boyd,
Katherine C. Concepcion, Heather Kelton, Jack Rapke, Mark L. Rosen, Steve
Starkey, Peter M. Tobyansen, Robert Zemeckis; Fotografia: Robert Presley;
Edição: Jeremiah O’Driscoll; Música: Alan Silvestri; Direção de Arte: Marc
Gabbana, Norman Newberry, Mike Stassi; Desenho de Produção: Doug
Chiang; Elenco: Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth, Robin Wright Penn,
Bob Hoskins, Lesley Manville; Animação, Drama, 98 minutos, cor.
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Cinderela grisalha: a
benevolência do poder
Marcos Silva
Departamento de História da FFLCH/USP e
Instituto Histórico e Geográfico do RN
marcossilva. usp@uol. com. br

Dama por um Dia (Lady for a Day), 1933, Frank Capra, EUA; Dama por um
Dia (Lady for a Day), 1961, Frank Capra, EUA.

Annie Apple, na primeira versão do filme, era uma vendedora de rua precisando
se passar por mulher rica para reencontrar a filha, que, há muito, estudava
na Europa e estava de volta, noiva do filho de um conde, junto com ele e seu
pai. Dave, contraventor e jogador, amigo e cliente de Annie, acreditava que a
vendedora lhe dava sorte. Ele a ajudou a alcançar aquele objetivo, bancando
uma aparente riqueza e até raptando colunistas sociais que queriam entrevistar
o conde. Refilmado pelo mesmo diretor em 1961, a obra manteve o esquema
narrativo geral (colunistas substituídos por repórteres), com a ação situada em
tempo mais afastado – quase presente na versão anterior. Reafirmou, contudo, a
harmonia social que a generosidade permite no Capitalismo.

O

diretor cinematográfico Frank Capra (nascido Francesco Rosario
Capra, em 1897) era um italiano naturalizado norte-americano.
Ele filmou as duas versões de Dama por um Dia em circunstâncias muito
diferentes. Na primeira, intervinha – como continuaria a fazer em sua série de
filmes mais significativa, que culminou em 1946, na obra-prima A Felicidade
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não se Compra – no contexto de enfrentar a grave crise econômica e social
estadunidense dos anos 30, subsequente à Grande Depressão de 1929;
lentamente superada pela conjunção do New Deal, desde a década de 30,
com o esforço de guerra, a partir de dezembro de 1941. Na outra, o diretor
se situava num país que se tornara a maior potência econômica e militar do
mundo, após a Segunda Guerra Mundial, donde o discurso de otimismo,
generosidade e esperança, próprio ao filme anterior, parecer um pouco
defasado. Mas o anacronismo ideológico não impede conquistas artísticas,
pode até ajudar a entender melhor o alcance de sua obra.
Ao refilmar Dama por um Dia em 1961, Capra contou com um elenco
de peso, destacando-se o estilo dramático clássico de Betty Davis (Annie) –
em especial, na expressão fisionômica –, sem esquecer da jovem e bela futura
estrela Ann Margret (Louise, filha de Annie), lançada nessa obra, mais o
simpático Peter Falk (Joy Boy, braço direito de Dude), tão conhecido depois
no papel do detetive televisivo Columbo, e muitos outros atores importantes
na cena cinematográfica norte-americana, a começar por Glenn Ford,
interpretando Dude.
Betty Davis nos apresenta uma Annie Apple, desde a primeira aparição,
com certa carga de deboche, consumindo álcool, acossando alguns
transeuntes para comprarem sua mercadoria, forçando-os a pagarem mais
pelas maçãs ou criticando sua sovinice por gastarem tão pouco – chama
um deles de Rockfeller. A personagem, além de vender diretamente as
frutas, também coordena a distribuição de pontos de venda e mendicância
ocupados por deficientes físicos e outros pobres na Broadway, cobrando
pela concessão. Nesses termos, o filme de Capra evoca situações presentes
em Bertolt Brecht (a peça Ópera dos Três Vinténs) e Fritz Lang (o filme M,
O Vampiro de Dusseldorf), embora adotando significados distintos.
Em Brecht, a multidão de mendigos e pequenos contraventores possui
uma estrutura empresarial capitalista a nos lembrar que cada pequeno
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contraventor ou mendigo é apenas uma face, ideologicamente explorada, no
cotidiano social do Capitalismo, inseparável de sua dimensão legal e mais
próspera: mendigos e contraventores são muito similares a empresários
respeitáveis e representantes da lei – o tema ressurgiria, em escala trágica,
no filme O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Lang configura
uma cidade capitalista mapeada simultaneamente pela polícia e por aquela
multidão, cujos negócios são prejudicados pela existência do “vampiro” – um
homem que molestava e matava meninas, motivando extremo rigor na ação
policial: mendigos e contraventores são muito similares a policiais respeitáveis,
representantes da lei eles mesmos.
No filme de Capra, a semelhança entre mendigos, contraventores,
empresários (inclusive, políticos de alta hierarquia: prefeito de New York e
governador do estado de mesmo nome) e policiais existe, mas se transforma
em potencialidade de transformação de todos através da generosidade
voluntarista, numa apoteose da reconciliação social. Nesse sentido, Dama
por um Dia repõe a ideologia exposta, sem perda do talento narrativo de
seu diretor, embora não alcance o caráter universalizante da obra-prima A
Felicidade não se Compra.
Annie, no início do filme, critica alguns de seus liderados que dão parte
dos ganhos para um Papai Noel de rua, mas faz o mesmo, indicando que
dureza e trambique, nela e em seus pares, estão associados à solidariedade e
compaixão. Ambientar a abertura do filme na época natalina faz lembrar que
tais valores pertencem ao universo cristão, referência central no referido A
Felicidade não se Compra.
Dude é amigo e cliente de Annie, simpático contraventor que atua no
ramo de bebidas alcoólicas à época da Lei Seca estadunidense (proibição de
comercializar esse produto, que vigorou entre 1920 e 1933): o filme registra o
fim desse período e a passagem do mesmo comércio para a legalidade. Ele nos
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é apresentado num momento muito particular: seu amigo Rudy Martin fora
assassinado possivelmente por dívidas de jogo e Dude assumira as despesas
do enterro, gesto de clara generosidade. É procurado por uma jovem de
aparência humilde. Joy Boy pensa que se trata de candidata a corista na boate
de Dude, mas a moça se identifica como Queenie, filha de Rudy, disposta a
pagar as dívidas do pai. O jogador demonstra claro interesse por ela e somos
logo informados pela voz narrativa de Joy que Queenie se tornara dona e
estrela de uma nova boate, sob patrocínio de Dude, que surge depois em claras
atitudes amorosas com ela. O espectador fica sabendo, ainda, que Dude fugira,
na infância, de um orfanato e passara por um processo de ascensão social
até se tornar um empresário meio ilegal e bem sucedido, principal nome na
contravenção em New York.
Há um mistério que envolve Annie: ela recebe correspondência da
Espanha, enviada para um hotel de luxo em seu nome. Ao ler uma das cartas,
a mulher muda o semblante, evidencia profunda angústia, bebe mais que
antes e some de circulação até ser encontrada muito mal. Pressionado por
alguns daqueles vendedores mendigos, Dude a procura, descobrindo que
Annie tem uma filha, Louise, que estuda na Espanha e a julga uma mulher
rica. A jovem está prestes a voltar, noiva, junto com o pretendente (Carlos
Romero – o ator Peter Mann) e o pai deste, um refinado conde (Alfonso
Romero – o ator Arthur O’Connel), para reencontrar a mãe e encaminhar o
casamento. Annie, portanto, precisaria aparecer como rica para garantir o
futuro da filha que tanto amava.
Dude, a princípio, evita qualquer compromisso em relação a esse assunto,
mas é convencido por uma compadecida Queenie a ajudar Annie, embora
avalie que a amiga “precisa de um milagre” para sair daquela situação. Essa
fala qualifica o processo que se desenvolveria (milagre) e anuncia sua lógica:
uma encenação eficaz que engloba luxuoso apartamento emprestado de
amigo, transformação da mendicante Annie numa bela senhora madura e até
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invenção de um marido para ela – um ex-juiz larápio e jogador de sinuca
(Henry Blake – o ator Thomas Mitchell).
Capangas de Dude monitoram o desembarque de Louise, junto com
noivo e futuro sogro. O conde Alfonso e seu filho Carlos são instalados
naquele luxuoso apartamento, mas mantidos sem maiores contatos sociais,
embora Alfonso deseje fazer um anúncio oficial do noivado. Para garantir
o sucesso da encenação, Queenie propõe que capangas e moças da boate se
vistam luxuosamente e finjam ser ricos americanos no baile de anúncio – o
filme apresenta o ensaio geral do ato, com direito a roupas e comportamentos.
No horário marcado para a grande recepção, os “convidados” não chegam
(Dude fora preso, seus capangas e as moças da boate foram orientados para não
irem ao falso apartamento de Annie) e a vendedora de maçãs tenta informar
a verdade para o conde Alfonso; porém, antes que isso se dê, o milagre
ocorre: surgem o prefeito de New York, o governador do estado e uma ampla
comitiva de ricos, convencidos por Dude a se apresentarem como amigos de
Annie. Há uma espécie de baile de Cinderela de terceira idade (Annie), com o
contraventor como fada-madrinha.
Finais felizes: Louise parte com Carlos e o conde Alfonso, convencidos
da riqueza e dignidade de sua família; o governador e o prefeito viveram um
momento de generosidade muito superior às opressões que seus poderes
envolviam; e Dude planeja sair da contravenção para levar uma vida honesta e
feliz com a bondosa Queenie. A retomada por Annie de sua função junto aos
mendigos é um claro aviso de que tudo poderá continuar como antes.
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Dama por um dia. 1933. Direção: Frank Capra; Produção: Harry
Cohn; Roteiro: Damon Runyon e Robert Riskin; Fotografia: Joseph Walker;
Montagem: Gene Havlick; Música: Howard Johnson; Elenco: Warren William,
May Robson, Guy Kibbee, Glenda Farrel, Ned Sparks, Walter Connoly,
JeanParker, Nat Pendleton, Barry Norton, Hobart Boswort, Robert Emmet
O’Connor, Halliwelll Hobbes, Wallis Clark, Irving Bancon e Ward Bond;
Drama, 125 minutos, preto e branco.
Dama por um dia. 1961. Direção: Frank Capra; Produção: Frank Capra;
Roteiro: Hal Kanter e Harry Tugend; Fotografia: Robert J. Bronner; Montagem:
Frank P. Keller; Música: Walter Scharf; Coreografia: Nick Castle; Figurino:
Edith Head e Walter Plunkett; Elenco: Glenn Ford, Betty Davis, Hope Lange,
Arthur O’Connel, Peter Falk, Thomas Mitchel, Ann Margret, Edward Horton,
Mickey Shaugnessy e outros; Drama, 136 minutos, cor.
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Da fome à honra
Iza Luciene Mendes Regis35,
izaregis@hotmail. com

Sete Samurais, Os (Shichinin no Samurai), 1954, Akira Kurosawa, Japão; Sete
Homens e um Destino (The Magnificent Seven), 1960, John Sturges, EUA; Vida
de Inseto (A Bug’s Life), 1998, John Lasseter, EUA.

No século XVI, o veterano Kombei lidera sete samurais contratados para defender
uma aldeia constantemente saqueada por bandidos. Na adaptação americana, os
habitantes de uma aldeia mexicana contratam sete pistoleiros americanos para
protegê-los dos bandidos. Na versão de animação, a formiga Flik vai pedir a ajuda
de uma trupe de insetos circenses desempregados para defender o formigueiro das
ameaças e das chantagens de uma turma de gafanhotos malfeitores.
Filmes feitos a partir do mesmo argumento, Os Sete Samurais (1954), Sete
Homens e um Destino (1960), Vida de Inseto (1998) podem trazer propostas
discursivas tão distintas a depender da época e do lugar em que as obras foram
realizadas. Pode parecer aos admiradores do cinema um despropósito unir numa
mesma análise os dois magníficos clássicos de Akira Kurosawa e John Sturges
à animação de John Lasseter. A começar pelos gêneros nos quais os filmes se
enquadram, os clássicos da década de 1950 e 1960 são classificados de aventura/
drama/faroeste enquanto o de 1998 é descrito apenas como animação, ainda que
traga elementos semelhantes aos dois primeiros: a ação, o drama e o confronto
35
Mestre em História Social pela UFC, onde defendeu dissertação sobre o cineasta
cearense Rosemberg Cariry. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a imprensa alternativa
cearense durante o período de abertura da ditadura militar.
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típico dos filmes de faroeste, tudo isso é amenizado pela narrativa infantil que
a linguagem do desenho com aquele traço exige. Aqui consideraremos também
para quais diferentes públicos o roteiro foi originalmente escrito e depois
adaptado.

F

ilmes de Akira Kurosawa e filmes de faroeste nos dão a perspectiva
necessária para compreender o quão abrangente é o discurso do
cinema. Trazendo uma linguagem universal, a imagem, o cinema transporta
discursos parecidos para realidades bem distintas, podendo, sem embaraço,
adequar-se e servir a cada uma delas.
Nos três filmes, há um aspecto digno de nota que deve ser lembrado em
toda discussão que se queira travar: os personagens da trama têm fome. A
fome une o drama dos diferentes núcleos e irá servir de mediadora em toda
negociação que se faz no decorrer da história. Relevantes são valores como
honra e coragem, mas é a fome que impulsionará o movimento da balança a
medir o bravo e o covarde, o honesto e o aproveitador, o integro e o corruptível.
O original
Comecemos discutindo o original. O filme Os Sete Samurais tem sua trama
ambientada no Japão do século XVI para fazer uso do personagem da história
do Japão mais exportado para o resto do mundo, o samurai, receptáculo de
coragem, força, honra e nobreza. No Japão do século XVI, as pessoas nasciam
para ser o que eram. E lavradores nunca seriam samurais.
Mas não é nos anos 1500 que Akira Kurosawa desenvolve a história que
narra, e muito menos pensando exclusivamente aquele Japão feudal fechado
para o resto do mundo e dividido em estamentos bem definidos e de impensável
mobilidade social. Essa maravilhosa obra cinematográfica dirige-se ao século
XX, a um Japão capitalista integrado às comunicações possíveis na Ásia e,
mais do que ao próprio continente, aos países ocidentais. O Japão de agora
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não tem fronteiras tão rígidas. O ano do filme, 1954, traz ainda recente uma
guerra de proporções assustadoras na qual um Japão derrotado se interessa
somente em ajustar-se, sarar por dentro, como se as bombas arremessadas
sobre Hiroshima e Nagasaki, menos de uma década antes, fizessem naquele
agora “nascer o Japão da paz”.
Akira Kurosawa traz para atuar neste filme Toshiro Mifune – que estará
presente também nas próximas películas do diretor. É Toshiro Mifune, no
personagem de Kikuchiyo quem centralizará todos os caminhos pelos quais
a trama passa.
Vamos então ao desenrolar da trama. Num pequeno vilarejo de
lavradores, no Japão do século XVI, os conflitos eram uma constante. Como
quem nasceu para cultivar uma vida simplória voltada para o labor primitivo
da terra, os lavradores não tinham outra habilidade senão a de plantar e colher
alimentos para atender as necessidades básicas do homem, saciar a fome,
manter-se vivo. Porém, o período era de escassez e nem todos os homens se
davam ao trabalho de produzir o necessário para sobreviver. Por conta disso,
os provimentos dos moradores do vilarejo eram alvo constante de ataques
de saqueadores que, sem trabalho e alternativas mais lucrativas, roubavam
periodicamente a colheita dos lavradores, deixando-os apenas com o mínimo
necessário para se manterem de pé a fim de providenciarem a produção do
saque seguinte. Tal situação sem reversão se dava a partir da certeza de que
os saqueadores e os próprios lavradores tinham das fraquezas destes últimos.
Lavradores não teriam nascido para lutar, teriam nascido para sofrer. No
entanto, alguns deles, menos conformados com a situação de submissão e
obediência aos saqueadores também consideravam que aqueles que plantam
têm o direito de usufruir do fruto de seu trabalho. E na ciência de que sozinhos
jamais poderiam se proteger dos saqueadores, três deles foram incumbidos de
buscar ajuda fora do vilarejo; teriam que trazer guerreiros para lutar por eles.
A grande dificuldade em cumprir tal missão era o fato de que guerreiros eram
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homens de valor em todos os sentidos, e dificilmente aceitariam lutar pelo
preço que os lavradores podiam oferecer pelo serviço: arroz. Os lavradores não
dispunham de nada além do que produziam, pagariam os bravos guerreiros
com três refeições por dia. Muito pouco para aqueles que conheciam a arte
da guerra, porém, já era grande o sacrifício que faziam os lavradores em abrir
mão do pouco que tinham.
Depois de muitos percalços, é bem-sucedida a missão dos mensageiros,
que retornam na companhia de Kambei Shimanda, interpretado por
Takashi Shimura, samurai respeitado que lidera mais outros cinco samurais
no socorro à pequena vila. O sétimo samurai tornar-se-á um deles ao
longo da narrativa. Trata-se de Kikuchiyo, personagem de Toshiro Mifune.
Inicialmente rejeitado por Kambei, segue o grupo de nove homens, os seis
samurais e os três mensageiros, até o vilarejo e, mesmo visto a princípio
como um bêbado ridículo, consegue se livrar do passado que o persegue e se
mostra digno de integrar-se ao grupo.
Apesar da liderança de Simanda e da austeridade de Kyuzo, personagem
de Seiji Miyaguchi, é mesmo Kikuchiyo o personagem mais intrigante. Ele
passeia com maestria entre o cômico e o dramático e brilha em dois momentos
grandiosos do filme. Quando se vê na criança que chora por ter perdido os
pais e revela que também ele era filho de lavrador e também perdera os pais
quando tinha aquela idade. Toshiro Mifune é um homem de porte físico
invejável, alto e forte. Na cena em que chora deixa para traz o aspecto bufão
do início e emprestando a Kikuchiyo uma altivez indisfarçável, o pretendente
a samurai atravessa um rito de passagem, se reconhece como filho de lavrador
ao mesmo tempo em que nega uma fraqueza supostamente inerente. Outro
destaque é a cena em que discursa vestido com as indumentárias de samurai,
censurando nos homens a pobreza de espírito, a covardia e a mesquinhez. Não
é a magia ocorrida em um homem, mas a perspectiva de transformação de
uma atitude. São os valores dos samurais que devem a partir de agora habitar
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mesmo o mais humilde dos japoneses. Completam a beleza dessas ideias os
outros elementos que compõem a linguagem cinematográfica: os tambores
que anunciam a guerra e depois celebram os campos de arroz; os campos de
flores e a batalha sob a chuva; todos eles méritos da virtuosidade de Kurosawa
que o preto e branco não consegue deixar menos belo.
A versão norte-americana
A versão de Os Sete Samurais transformada em faroeste por John Sturges,
em 1960, recebeu o título de Os Sete Magníficos. Para nós o título foi traduzido
como Sete Homens e um Destino, tornando-se um título difícil de pronunciar
sem que se dê ênfase ao tom dramático e grandioso que os heróis e o cinema
norte-americano evocavam nos dez anos antes e depois de 1960. Se Toshiro
Mifune é um dos destaques em Os Sete Samurais, Yul Brynner, que já havia
sido o inesquecível rei do Sião em O Rei e Eu, de 1956, é agora chamado para
interpretar o pistoleiro Chris, encarnando um irresistível tipo de valente
homem do velho oeste americano. Juntam-se a ele, tipos másculos de peso no
melhor estilo faroeste: Steve McQueen como Vin, Charles Bronson no papel
de Bernardo O’Reilly, James Coburn como Britt e ainda, liderando o time dos
vilões, Eli Wallach como Calvera.
É justo dizer que essa é também uma versão de extrema competência, mas
como havia mencionado no início, este escravo – o discurso – pode servir a dois
senhores. A adaptação de John Sturges se distancia somente seis anos do filme
original e, claro, faz adequações aos interesses do cinema norte-americano. A
história se passa no velho oeste, ou no contexto de formação do oeste americano;
porém, quando da realização do filme, passaram-se quinze anos do final da
segunda grande guerra mundial, ou segunda metade do século XX. E se a frase
de Truman ressoa ainda hoje – “onde estiverem os nossos filmes estarão nossas
ideias” –, o que dirá daqueles dias de tempo de Guerra Fria?
No filme de Kurosawa, o contexto do Japão feudal serve para revelar
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uma divisão social intransponível. O discurso para o século XX mostra
uma aliança possível entre aqueles que querem a justiça, mas todos
formam um mesmo Japão, um país que quer se remendar por dentro, pois
todos os envolvidos no conflito são japoneses. Já em Sete Homens e um
Destino, existe uma fronteira, um limite territorial. Os sete homens que
aceitam o desafio de proteger os campesinos e seu vilarejo do ataque dos
bandoleiros são americanos, os campesinos são mexicanos assim como os
bandidos que os atacam.
É notório que nessa segunda versão, os sete homens aparecem como
salvadores dos outros e não dos seus. Mesmo que o Japão feudal traga uma
divisão social que torne os samurais distintos dos demais, para o olhar do
público de 1954, o que se vê na tela é o próprio Japão se harmonizando,
reconstruindo-se no combate às injustiças. Na versão norte-americana, o
que vemos são os valentes homens da América libertadora promovendo a
justiça além das fronteiras, levando a paz aos que não conseguem se defender
sozinhos, e o que é emblemático, os americanos defendem os lavradores
mexicanos dos bandidos mexicanos. As crianças da aldeia se envergonham
de seus pais e querem ser como os pistoleiros, viver sem medo. É necessário
que o estrangeiro revele a elas como seus pais podem ser valorosos, mostrálos enfrentando os bandidos, muito embora esse tenha sido um ensinamento
trazido de fora para dentro da aldeia pelos sete homens. O medo entranhase profundamente na vida dos lavradores, mas para exprimir que isso é
contornável há falas do tipo: “só não tem medo quem está morto”.
Os sete homens são mercenários, pistoleiros que aceitam o trabalho,
apesar do valor tão módico oferecido como pagamento. Por motivos
distintos, a lista inclui: altruísmo, autoafirmação, a crença de que deve
existir algo mais valioso além do valor irrisório que lhes foi oferecido, por
não aguentar mais o marasmo dos tempos de crise e escassez de trabalho, ou
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até mesmo para recuperar uma coragem que se pensava perdida. Fato é que,
por um motivo ou por outro, homens de valentia admirável em todo o velho
oeste se dispõem a ajudar um povoado que está do outro lado da fronteira,
arriscando suas vidas e lucrando quase nada por isso. Aqui, também, o
sétimo homem é um campesino que aprende a lutar com os pistoleiros,
então aparece como alguém que rompeu uma barreira difícil, como fizera
Kikuchiyo ao se pretender samurai.
Se a versão japonesa encanta pelas belíssimas paisagens apresentadas
em magníficas tomadas, a versão norte-americana prima pelos diálogos
impactantes, frases de efeito que surpreendem o espectador, como quando
um camponês argumenta: “Nós sabemos plantar e cultivar. Nós não sabemos
matar”, explicitando que uns lutam e outros cuidam da terra. Ou como no
momento em que os campesinos negociam com Chris tentando convencê-lo
a ajudá-los, mesmo por tão pouco pagamento, alegando que é tudo que têm
e o pistoleiro responde: “já me ofereceram muito, mas não tudo”, deixando
a entender que este é o motivo para a resposta positiva. Juntam-se a isso
o espírito de luta, a comida, poder fazer o que gostam e saber que, para
tempos de miséria, “vinte dólares é muito”.
Em ambas as histórias cada homem faz o que sabe fazer, plantar, colher,
lutar, matar. . . ; a grande diferença entre as duas encontra explicação nos
períodos aos quais as histórias se reportam, e nesses, o filme de Sturges
se contextualiza na idade contemporânea pós-século XVIII. Enquanto no
Japão feudal, as pessoas nasceram para serem o que são, no velho oeste
as pessoas são o que se transformaram ao longo de suas vidas: lavradores
agarrados a terra ou homens armados como Chris, Vin, Calvera, e no
desenrolar da narrativa, lavradores armados se tornando pessoas diferentes
do que costumavam ser.
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A versão animada
Em Vida de Inseto, os elementos das outras duas versões são mantidos
quase que por completo. Alguns mais valorizados, como o aspecto cômico,
outros mais amenizados, como o fato de no final não ter morrido nenhum
membro da “trupe de heróis”. A diferença mais marcante está nas muitas
confusões que ocorrem na comunicação entre os personagens: os supostos
guerreiros são na verdade artistas de circo. Enquanto nos outros filmes
os contratados sabem exatamente onde estão se metendo e que lucrarão
pouquíssimo com a empreitada, os insetos de circo partem para o formigueiro
julgando que encontrarão um público receptivo para seu show e ainda creem
que saciarão sua fome em um enorme banquete. Tudo isso devido às falhas
de comunicação em diálogos onde cada um escuta e entende o que bem quer.
O engenhoso Flik, a formiguinha que sai do formigueiro para buscar ajuda é
o único – além de Dot, filhinha caçula da rainha e fã do sonhador e inventor Flik
– a acreditar que terá sucesso na missão. Os saqueadores aqui são os gafanhotos,
que obrigam as pobres formigas a colherem alimentos para seu estoque. E os
heróis contratados também são sete: um louva-a-deus, que se comporta como
líder, um besouro, uma joaninha, uma borboleta, um bicho-pau, uma lagarta e
duas pulgas que funcionam como um único personagem.
Desta versão, podem-se destacar o discurso da superação e a ideia de
que a união faz a força, além da importância dos valores que cada um busca
sustentar na composição de seu caráter – tanto que as cenas do filme são
utilizadas, pateticamente, como vídeo motivacional que circula na internet. Mas
independente do uso que é feito deste filme, as ideias nele expostas, ainda que
através de uma animação, são apresentadas com sofisticação e profundidade
sem deixar de trazer uma clareza imprescindível à linguagem cinematográfica.
Para marcar essas características, escolhemos duas cenas impressionantes.
A primeira é quando a trupe decide ficar e ajudar o formigueiro a espantar os
298

SE SSÃ O DU P LA

gafanhotos, o fazem porque precisam dar sentido as suas vidas, entendem que se
tiverem êxito receberão os aplausos mais sinceros e que se as formigas confiam
neles é importante que zelem por essa confiança. Aqui os sete personagens
insetos aproximam-se dos sete samurais e dos sete pistoleiros: é a admiração,
o respeito e o reconhecimento dos outros que tornam sua força extraordinária.
A outra cena é quando Hopper, líder dos gafanhotos, dá uma lição
inesquecível a um de seus súditos, quando um deles sugere que talvez seja melhor
não atacar as formigas naquele momento, já que aparentemente elas estariam se
organizando. Hopper atira um grão noutro gafanhoto e pergunta-lhe se doeu,
ele responde que não, era só um grão, então Hopper derrama sobre ele milhares
de grãos, o que o deixa sufocado e indefeso. Ao final Hopper explica que se eles,
os gafanhotos, deixarem que um formigueiro os desobedeça, muitos podem
querer fazer o mesmo e isso os derrotará. A força de quem domina e oprime
sobrevive, sobretudo, da crença do dominado de que nada pode ser feito. O
dominado deve crer que a fraqueza lhe é inerente, portanto o opressor repele
toda e qualquer iniciativa de reação para que ela não se transforme em força
crescente. A manutenção do medo seria, assim, a manutenção do domínio.
A versão de uma interpretação
A fome e o medo eram os principais algozes dos aldeões e formigas. A
fome dos campesinos era denunciada pela fartura oferecida aos visitantes, já o
medo, pela necessidade de sua presença.
Nas duas primeiras versões, os agricultores não têm medo só dos
saqueadores, temem também a violência que possa vir dos contratados para
defender a aldeia, por isso escondem suas mulheres. Nesse momento das duas
obras, entra em questão a origem do medo de uns e da coragem de outros.
Os que temem são os que carregam responsabilidades em suas costas. São os
que optaram por ser mais do que só eles mesmos. Por isso, não se preocupam
somente com o que necessitam para si, mas de quem devem cuidar: suas
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mulheres, seus filhos, sua terra. Na versão animada, prevalece a ideia de que
o medo nasce da desunião, que o trabalho em equipe pode fazer vencer os
obstáculos. Quem venceu no final das contas não foram os que sabiam guerrear,
foram os lavradores, os mexicanos, as formigas, que trabalhavam e produziam.
A ideia final é: só poderia vencer quem de fato tivesse algo a perder. Fome e
medo são os elementos da trama que unem todos os personagens, mesmo
os mais aparentemente destemidos – saqueadores, bandoleiros, gafanhotos,
samurais, pistoleiros ou louva-a-deus – receavam um dia perder a imagem de
invencível que os acompanhava.
São três filmes incrivelmente competentes dentro do que se propuseram a
ser, aventura, drama, faroeste, e para todos um pouco de comédia. Excetuando
a animação Vida de Inseto, cuja própria linguagem de desenho infantilizado já
designa o público-alvo, não se pode dizer que se gosta de cinema sem assistir a
Os Sete Samurais, com suas imagens emocionantes. Ou mesmo a Sete Homens e
um Destino, com diálogos impagáveis, constando sem dúvida entre os melhores
faroestes já filmados. Quanto aos seus discursos, eles não podem nos tirar o
deleite que o cinema nos oferece, o que podemos fazer é inverter a lógica dos
pretensos colonizadores. Os navegadores do século XVI compreendiam que
precisavam conhecer os povos para dominar e destruir. Ler criticamente um
filme não significa ter de deixar de se divertir e admirar o belo, mas conhecer o
tempo, o lugar e os homens – a história – para não ser dominado.
A ideia geral que perpassa nos três filmes pode ser apontada quando
o personagem de Yul Brinner diz que “só os fazendeiros ganharam. Eles
permanecem para sempre. Eles são como a própria terra. Vocês [os pistoleiros]
os ajudaram a se livrar de Calvera como o vento forte que ajuda a levar os
gafanhotos. Vocês são como o vento soprando por sobre a terra. Somente
passando por ela”. Os “estrangeiros” ensinam a justiça, a força e a coragem em
cada um dos filmes analisados. Os que lidam com a terra vão buscar no outro
as virtudes que não reconhecem em si.
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Os Sete Samurais. 1954. Direção: Akira Kurosawa; Roteiro: Shinobu
Hashimoto, Akira Kurosawa, Hideo Oguni; Produção: Sojiro Motoki; Música:
Fumio Hayasaka; Fotografia: Asakazu Nakai; Figurino: Kôhei Ezaki; Edição:
Akira Kurosawa; Elenco: Takashi Shimura (Kambei Shimada), Toshiro Mifune
(Kikuchiyo), Yoshio Inaba (Gorobei Katayama), Seiji Miyaguchi (Kyuzo), Minoru
Chiaki (Heihachi Hayashida), Daisuke Katô (Shichiroji), Isao Kimura (Katsushiro),
Kamatari Fujiwara (Manzo), Kokuten Kodo (Gisaku), Bokuzen Hidari (Yohei),
Yoshio Kosugi (Mosuke), Yoshio Tsuchiya (Rikichi), Keiji Sakakida (Gasaku);
Aventura, 208 minutos, preto e branco.
Sete Homens e um Destino. 1960. Direção: John Sturges; Roteiro: William
Roberts, baseado em roteiro de Akira Kurosawa, Walter Bernstein, Walter
Newman; Produção: John Sturges; Música: Elmer Bernstein; Fotografia: Charles
Lang; Direção de arte: Edward Fitzgerald; Edição: Ferris Webster. Elenco: Yul
Brynner (Chris Adams), Eli Wallach (Calvera), Horst Buchholz (Chico), Steve
McQueen (Vin), Charles Bronson (Bernardo O’Reilly), Robert Vaughn (Lee), Brad
Dexter (Harry Luck), James Coburn (Britt), Jorge Martínez de Hoyos (Hilario),
Vladimir Sokoloff (Velho), Rosenda Monteros (Petra), Rico Alaniz (Sotero),
Natividad Vacío (Miguel), Robert J. Wilke (Wallace); Faroeste, 126 minutos, cor.
Vida de Inseto. 1998. Direção: John Lasseter; Roteiro: Andrew Stanton, Don
McEnery, Bob Shaw, baseado em estória de John Lasseter, Andrew Stanton, Joe
Ranft; Produção: Darla K. Anderson, Kevin Reher; Música: Randy Newman;
Fotografia: Sharon Calahan; Edição: Lee Unkrich; Efeitos especiais: Pixar
Animation Studios; Elenco: Dave Foley (Flik), Kevin Spacey (Hopper), Julia
Louis-Dreyfuss (Princesa Atta), Hayden Panettiere (Dot), Phyllis Diller (Rainha),
Richard Kind (Molt), David Hyde Pierce (Slim), Joe Ranft (Heimlich), Dennis
Leary (Francis), Jonathan Harris (Manny), Madeline Kahn (Gyspsy), Bonnie Hunt
(Rosie), Michael McShane (Tuck / Roll), John Ratzenberger (P. T. Flea), David
Ossman (Cornelius), Roddy McDowall (Mr. Soil); Animação, 146 minutos, cor.
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De liberdades, galinhas e
prisioneiros
Sander Cruz Castelo
Professor de História da FECLESC/UECE
sandercruzcastelo@uol. com. br

Fugindo do Inferno (The Great Scape), 1963, John Sturges, EUA; Fuga das
Galinhas, A (Chicken Run), 2000, Nick Park e Peter Lord, EUA.

Em 1943, os nazistas reúnem num novo campo de prisioneiros de segurança
máxima, o Stalag Luft III, oficiais aviadores aliados com longo histórico de fugas.
À chegada imediatamente se sucedem as tentativas de fugas, malogradas. Sob a
direção do prisioneiro mais recente, Big X, concebe-se plano de fuga ambicioso,
a partir do qual se evadiriam 250 presos, mediante três túneis, notáveis pela
profundidade e extensão. Baseado em episódio verídico, Fugindo do Inferno
foi objeto de uma paródia em animação, intitulada A fuga das Galinhas. Aqui,
esses seres anseiam pela liberdade, projetada nas colinas que circundam a granja
dos Tweedys, onde a degola é ameaça permanente. Para tanto, contam com os
préstimos de um galo voador, Rocky.

A

liberdade parece mesmo ser o maior bem humano. Não por acaso,
Sartre dizia estarmos condenados a ela. O cinema, arte emblemática
do século XX, não lhe passou incólume. Vários foram os filmes, dos mais
variados gêneros, que fizeram do desejo de liberdade o motor da vida e da
história humana. Os que retrataram o cotidiano de encarcerados, sejam em
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prisões ou campos de concentração, eram, naturalmente, os mais habilitados
a tratar do tema, visto serem voluntariamente destinados a tanto. Ainda que
em inúmeras vezes o tenham feito de maneira displicente, concebendo a
liberdade, ingenuamente, como a mera ausência de coerção externa, em outra,
a entenderam com a profundidade da melhor filosofia, aquela que buscou suas
raízes na insuficiência humana e sua irreversibilidade.
Fugindo do Inferno e A Fuga das Galinhas são herdeiros fiéis desse
legado. A estratégia antropomórfica engendrada pela segunda produção ao
problema o atesta, como o atribuir a galinhas submetidas à disciplina fabril
numa granja o anseio humano de liberdade. Algo aparentemente impróprio
numa animação voltada tanto aos adultos quanto às crianças – como apraz
contemporaneamente a este gênero – resulta somente em outra forma de
expressar a perene insatisfação, o inalienável estado agônico do homem, cuja
insubordinação é de sua própria conformação e essência, ou derivada da falta
desta. Em síntese, tamanha é a nossa aspiração pela liberdade que tendemos
(secularmente) a atribuí-la aos animais, ou seja, àqueles destituídos dela.
Não obstante, o enfrentamento da questão pelas duas narrativas
audiovisuais apresenta nuances, do prólogo, passando pelo desenvolvimento,
até o epílogo.
Prólogo
Aqui, onde ordinariamente se apresenta o espaço, o tempo, os atores e
o conflito da diegese, as diferenças são já substanciais. Fugindo do Inferno
exibe oficiais aliados (ingleses, escoceses, australianos e norte-americanos,
principalmente os primeiros36) versados em fugas, recém-chegados a um
36
Na realidade, eram de nacionalidades e continentes os mais distintos. Existiam no
campo, por exemplo, poloneses, canadenses, sul-africanos e franceses, inexistentes na transposição cinematográfica. Talvez isso se derive da origem do filme. As produções hollywoodianas,
mesmo quando encenadas no exterior, usualmente são protagonizadas por anglo-saxões.

304

SE SSÃ O DU P LA

novo campo de prisioneiros nazista, de segurança máxima, o Stalag Luft III,
construído pela Luftwaffe especialmente para abrigá-los. Estamos na Silésia,
no ano de 1943, momento em que o conflito mundial já tinha praticamente
se decidido em favor dos aliados, com a vitória soviética na batalha de
Stalingrado (ago/1942-fev/1943). Na verdade, o campo funcionava desde
o ano anterior, com dois complexos, o Oeste e o Central. O filme reduz o
campo ao Complexo Norte, criado em 29 de março de 1943 para encerrar
aviadores britânicos da Royal Air Force (RAF). Sinaliza, portanto, para
a crescente fragilidade do Terceiro Reich. Confinar oficiais, na maioria
aviadores, com histórico caudaloso de fugas num mesmo espaço, a 160 Km
de Berlim, conotaria desespero. No entanto, diversas medidas acauteladoras
o justificavam. O campo era rodeado de bosques. As cabanas, erguidas por
palafitas a uma distância do solo que facilitava a descoberta de possíveis
túneis. A construção desses também era dificultada pela qualidade arenosa
do subsolo e sua cor amarelada, distinta daquela da superfície, acinzentada,
tornando problemática a sua ocultação. Além disso, dispensar-se-ia aos
aprisionados atenção humana: imaginava-se que, em troca de ocupações
lúdicas como jardinagem, esportes e atividades culturais, em nada
assemelhadas àquelas exigidas em outros campos, sejam os de trabalhos
forçados ou de extermínio, os prisioneiros não se ocupariam com evasões.
Esses obstáculos não impedem que, antes mesmo que se acomodem no
campo, os oficiais do filme perscrutem logo suas fragilidades de disposição
e estrutura. Mais que isso. Alguns deles se travestem de lenhadores russos
ou se escondem por entre entulhos da carroceria de caminhonetes buscando
se evadir, ou ao menos conhecer as possibilidades de fuga proporcionadas
pelo entorno. São, todavia, prontamente identificados. Outro, o capitão Hilts,
o arrogante norte-americano que destoa do disciplinado grupo aportado,
surpreendido averiguando o que crê ser um “ponto cego” (invisível) aos
vigias das torres – escavável, portanto –, é presenteado logo com dez dias
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de solitária. A chegada no campo, antevista pelas alternativas de evasão
aventadas, não é nada alentadora.
A Fuga das Galinhas, por sua vez, inicia-se com a visualização de um
espaço em tudo conforme com um campo de prisioneiros: cercas, alojamentos
regularmente espaçados e um vigia com uma lanterna guiando dois cachorros.
Deparamo-nos, a seguir, com galinhas procurando escapar por um buraco
feito por debaixo da cerca. Tudo corre bem até que uma delas, de peso
avantajado, engancha-se, pondo tudo a perder. Ginger, a líder, é aprisionada
numa lata de lixo, com o fim de servir de lição às outras de que “nenhuma
galinha foge da granja dos Tweedy”. Descobre-se que o filme trata de uma
granja e de galinhas fugitivas (na Yorkshire dos anos 1950, como materiais
de divulgação da animação e sinais ao longo da projeção dão a ver). Além
disso, a abertura antecipa o tom de paródia que permeará o filme, cuja vítima
e homenageado-mor não é outro que Fugindo do Inferno37. As passagens
seguintes o comprovam, emulando, ironicamente, as tentativas frustradas de
fuga levadas a efeito no filme original. Também suas consequências, a exemplo
de Ginger, que, tal como o seu modelo, Hilts, nunca deixa de levar consigo
para os reiterados confinamentos suas indefectíveis luvas e bola de golfe.
A solução do problema mostra-se mais emergencial do que aquele
colocado em Fugindo do Inferno, em razão da situação de liminaridade
vivida cotidianamente pelas galinhas: alguns dias seguidos sem botar ovos
resultam na degola. Ademais, a proprietária da granja, a Sra. Tweedy, depara
com um panfleto que propagandeia uma máquina de produzir tortas de
galinha, encontrando ali a saída para os minguados lucros auferidos com o
seu empreendimento, fato ainda desconhecido das galinhas nessa altura da
37
Mas não somente. A cabana onde as galinhas se reúnem para arquitetar planos
de fuga tem o número de “17”, óbvia alusão ao filme Inferno nº 17 (1953), de BillyWilder,
acerca de sargentos da força aérea norte-americana aprisionados no campo de concentração
homônimo, entre os quais se desconfia da existência de um delator. O filme é um precursor
do subgênero.
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narrativa. É essa proximidade da morte que evoca nas aves um referencial
inexistente no filme parodiado: a utopia. Numa das reuniões conspiratórias,
Ginger, argumentando que as cercas encontram-se nas “cabeças” das colegas,
embevece-as com a descrição de um lugar localizado “além da colina” (ilustrado
com um cartaz afixado na cabana, que inspira a narradora), onde a vida não
se resume a chocar, ser degolada e assada; onde “existem espaços abertos,
muitas arvores e. . . grama [. . . ] grama verde e fresca”; onde “não há contagem
de ovos, não há cães, galinheiros ou cadeados. . . e não há cercas”. Uma das
galinhas, Bunty, talvez intuindo que as utopias habitualmente desembocam
em “desgraça” (cf. PONDÉ, 2001, 2003), refuta-lhe, porém, que jamais ouvira
“coisa tão fantástica e tão MENTIROSA”.
As referências à Alegoria da caverna, relatada no Livro VII d’ARepública
(2004), de Platão, e à Revolução dos Bichos (s/d)38, de Orwell, são quase
explícitas nessa passagem. Basta atinar para o caráter distópico destas duas
obras para compreender que a animação analisada não apela a soluções fáceis.
Quanto a Ginger, desconsolada e incompreendida, somente lhe resta isolar-se
junto à cerca ao relento. . .
Desenvolvimento
O desenrolar das duas narrativas, isto é, a forma com que os personagens
procuram desatar os nós da trama, identificados com os óbices antepostos
à conquista da liberdade, também difere. Em Fugindo do Inferno, uma
possibilidade concreta de fuga se apresenta com a chegada ao campo de
Roger Bartlett, conhecido como “Big X”, um líder de esquadrão notabilizado
pela direção de inúmeras fugas. Formara antes, com outros do campo, a
“Organização X”, treinada pelo capitão Ransey – maior autoridade entre os
38
N’A revolução dos bichos, o porco Napoleão, no poder, desvirtua os princípios que
embasaram a tomada da fazenda dos humanos pelos animais. Na Alegoria da caverna, por
sua vez, Sócrates invoca a possibilidade de que o prisioneiro que saiu da caverna, de retorno,
seja desacreditado, vilipendiado e morto pelos companheiros.
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prisioneiros – para provocar o caos entre as forças nazistas. Tamanha é a sua
periculosidade que a Gestapo recomenda ao comandante do acampamento,
o coronel Von Luger, que o mantenha confinado, além de ameaçar o fugitivo
contumaz com o fuzilamento na eventualidade da tentativa de nova evasão. O
comandante não reage bem às recomendações, usando de sua autoridade para
delimitar expressamente as funções de cada um. Além disso, responde sem
muita convicção à saudação nazista dos que lhe confiam o novo prisioneiro.
Von Luger é delineado como um personagem humanitário, corroborando
a representação do nazismo então vigente no cinema hollwoodiano. Tal
representação é exemplificada por um filme como Os Deuses Vencidos (1958),
de Edward Dmytryk, sobreoentrecruzamento dos destinos de dois soldados
norte-americanos e um oficial germano, tornados inimigos unicamente pela
guerra, que os dispõem casualmente em lados opostos. Naquele momento,
identificava-se nazismo com “hitlerismo”,de forma a poupar os civis e
militares de carreira alemães (Wehrmacht) da responsabilidade pelo ocorrido,
atribuindo-a unicamente ao staff nazista e suas criações, como a SS. Essa
estratégia se coadunava com a desnazificação parcial concebida pelo governo
norte-americano, temeroso da perda de sua tutela e dos vãos que podiam ser
deixados abertos ao avanço do comunismo (SILVA, 2003, p. 115-6).
Bartlett, por sua vez, é um personagem obstinado. As torturas que sofrera
nas mãos da Gestapo são insignificantes frente ao cumprimento da missão que
lhe fora destinada de desorganizar e ocupar o inimigo. Sentimentos pessoais,
nesse prisma, não importam. Agenda uma reunião para a mesma noite da
chegada para a tratativa da fuga. Antecipa a Ransey querer libertar duas, três
dezenas de homens. Travestidos de civis, se espalhariam pela Alemanha,
prejudicando o inimigo. Quando o interlocutor pondera que se encontram
sob a alçada da Luftwaffe, não da SS ou da Gestapo, Bartlett redargui que as
três não se diferenciam na aversão à liberdade e na sujeição a Hitler. Isto é, ele
não é somente um soldado de disciplina sem igual. É um defensor irresoluto da
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liberdade, um opositor ferrenho a qualquer tipo de humilhação e subjugação.
Liberdade, para ele, possui sentido metafísico.
À noite, Bartlett expõe seu plano aos companheiros de cativeiro. Com
ele, visa libertar 250 homens mediante três túneis (“Tom”, “Dick” e “Harry”),
escavados a dez metros abaixo do solo e com cerca de cem metros de extensão.
Dessa forma, a descoberta de um deles não inviabilizaria o ardil. Mais, o
estrategista designa os mais habilitados para cada função: Griff (The Taylor)
será o alfaiate; Mac (The Intelligence) cuidará da espionagem e das rotas de
fuga e horários dos trens; Colin (The Forger), da falsificação dos documentos;
Willy (The Tunneler) e Danny (The Tunnel King), da escavação e dos alçapões;
Sedgwick (The Manufacturer) será o artesão; Nimmo e Haynes (Diversions)
desviarão a atenção dos seguranças; Denys (The Surveyor) providenciará os
mapas e levantamentos; Hendley (The Scrounger), o outro estadunidense,
será o “ladrão”; Eric (Dispersal) ocultará o entulho das escavações; outro
se responsabilizará pela coordenação da segurança, da qual se espera rigor
extremo. Durante a explanação, a reação é de assombro geral, somente
desanuviada pelo comportamento receptivo de Colin e pelo sorriso de Mac
quando o orador, ao finalizar a fala, inquire-lhe sobre se ficara pendente
alguma informação. Contudo, a anuência unânime à convocação evidencia
que, para aqueles homens, mais significativo do que a fuga em si é a concepção
da liberdade como bem inegociável, sentimento capitalizado por Bartlett, líder
nato e que melhor o expressa.
A partir de então, por intermédio de diversas sequências, o filme se
dedica à demonstração das exímias habilidades particulares dos fugitivos,
invariavelmente bem-sucedidos em transpor os obstáculos materiais
antepostos ao exercício pleno das funções que lhes foram conferidas, e em
driblar a segurança, sempre atenta e vigilante. Esse recurso ao thriller não
dispensa um subtexto dramático, por meio do qual as fragilidades desses
astutos homens lentamente se revelam: o falsificador está ficando cego, um
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dos escavadores sofre de claustrofobia, o inteligente se mostra relapso, alguns
desvirtuam o propósito original da fuga, ansiando somente por retornar aos
seus lares etc. O contrário também ocorre. Virtudes insuspeitadas emergem:
o ladrão mostra compaixão, o frio e individualista estadunidense incorre em
imprudência e solidariedade etc. Essa ambivalência humana é que desenhará
contornos imprevistos na fuga, como a expressar que a insuficiência humana
é, a um mesmo tempo, algoz e vítima, causa e efeito da liberdade.
Em A Fuga das Galinhas, de igual maneira, a chegada de um novo
personagem assegura a progressão ou o desencadeamento da narrativa.
Lembremos que, após a malfadada peroração em torno da liberdade,
Ginger se lamentava solitária ao relento. Solicita então auxílio dos céus.
Imediatamente, avista um galo voando, ao grito, estendido, de “Liberdade”.
O galo se choca, consecutivamente, com um cruzeiro, a fiação elétrica e o
recipiente de milho onde as galinhas se alimentam, caindo de pé e em frente
da impressionada espectadora, sendo, todavia, recoberto em seguida pelo
recipiente, agora esvaziado. Do céu, também cai um cartaz de propaganda,
dispensando a apresentação do estranho, posto que nele se lê: “Rocky, o galo
voador” (e se vê a ilustração correspondente). Ginger crê haver encontrado
a resposta para os seus problemas.
Desmaiado, o galo é cuidadosamente escondido do vigia e de seus cães
farejadores num dos alojamentos. Dispensam-lhe também cuidados médicos,
pois havia deslocado a asa esquerda. Desperto, serve-se da fascinação das
galinhas com o seu porte másculo e jovial e sua beleza estrelar – mas também,
em menor medida, da função redentora que lhe é designada (que não lhe
é clara, ainda), o que mais importa à escrupulosa Ginger – para exibir-se.
Vangloria-se de sua origem ianque, afirma ser reconhecido nos EUA como
“o aventureiro livre e solitário”. Vê-se que, além do rock and roll e dofictício
boxeador Rocky Balboa, outro símbolo norte-americano, o faroeste é de igual
forma arregimentado na (auto)construção e (auto)percepção do personagem:
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o lenço no pescoço (com o azul estrelado da bandeira estadunidense) e a
vida nômade, guiada pela direção do vento, assemelham-no ao típico cowboy
errante dos westerns.
Rocky somente não se sente mais à vontade porque outro galo, senil, cisma
em lhe fazer concorrência. Fowler é um veterano da RAF, cujo antiamericanismo
e inveja o indispõem, de imediato, com o recém-chegado (o sucesso deste
também não é completo pela presença da cética e durona Bunty, que reage à
imodéstia do galo com um empurrão). Ginger se serve desse exibicionismo de
Rocky para lhe solicitar que as ensine a voar. Incrédulo, ele pretexta o chamado
da estrada para se evadir. Insistente, Ginger lhe segue os passos do lado de
fora. Procura sensibilizá-lo para o cruel destino que as espera. Rocky mostrase insensível, salientando seu individualismo. Sua resistência obstinada evoca
a de Hilts em Fugindo do Inferno, quando Bartlett e Ramsey lhe pedem que
frustre voluntariamente uma fuga, de maneira que possa retornar para lhes
relatar a disposição do entorno. Tal como Hilts, Rocky terminará aquiescendo
ao pleito, por motivações menos nobres, porém. Não é a solidariedade que
lhe impulsiona, mas a liberdade arduamente conquistada. Expliquemos. Em
retirada da granja, ele se depara com a visita da caminhonete do circo do qual
escapara. Astutamente, Ginger lhe propõe um trato: não o entregar em troca
de ele lhes ensinar a voar. Ou seja, oferece a liberdade delas em permuta pela
liberdade dele. Coagido a aceitá-lo, o galo assente. Resolvendo assim o imbróglio,
o filme expressa a origem contratual da liberdade. Ilimitada, se confundirá com
o despotismo de uns poucos sobre a maioria.
Doravante, o filme evidenciará suas duas tramas paralelas. Uma focada no
empenho das galinhas para alçar voo, outra naquele dos proprietários da granja
em transformá-la numa fábrica de tortas. Sucessivos obstáculos antepor-se-ão
aos seus agentes, dando azo a inúmeras gags. Ao passo que a conformação física
das galinhas (peso, asas pouco desenvolvidas etc.) as desabilitam a levantar voo,
e a construção de um caça anunciada por Ginger como saída para o problema
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exige das galinhas a exploração exponencial de suas habilidades (Mac, hábil
no cálculo, responsabilizar-se-á pela engenharia; Babs, obsessiva tricoteira, da
fabricação; a avantajada Bunty, dos ovos, trocados pela matéria-prima provida
por dois ratos escroques, Nick e Fechter; Fowler será conselheiro-chefe de
aviação), o domínio da máquina de tortas adquirida pelos Tweedys mostra-se
estorvante. Em determinada altura da diegese, as duas tramas se entrecruzam,
acirrando a concorrência pela resolução. A despeito da dramaticidade desta,
por envolver a vida e a morte, a narrativa reserva espaço ao amor, numa trama
secundária cujo sentido é o enlace do coração de Ginger e Rocky.
Nesse entremeio, máscaras também cairão, como no filme original. Rocky
não sabia voar sem ser projetado por um canhão, o passado fabricado de
Fowler vêm à tona etc. Não obstante isso, como em Fugindo do Inferno, virtudes
imprevistas explicitar-se-ão. É o caso dos dois personagens supracitados. Rocky
dará mostra na fuga de que é o herói que acredita ser, salvando Ginger da
morte pela segunda vez. Fowler, de seu lado, exibirá na pilotagem do avião uma
destreza existente, até então, unicamente em sua mente fértil. “Querer é poder”,
como asseverara Ginger. A liberdade é sempre limitada, mas não existe sem a
imaginação. Ela é a chama que a mantém acesa.
Epílogo
Outro dado a comprovar o tratamento adequado da questão da liberdade
pelas duas produções é o seu desenlace, igualmente diverso. Em Fugindo do
Inferno, este não se apresenta auspicioso, numa primeira mirada. Os fugitivos
terminam capturados em sua quase totalidade. Todavia, seu objetivo expresso,
o de estorvar as forças nazistas, foi alcançado. Ou seja, a determinação castrense
de intentar fuga fora cumprida. Contudo, o epílogo do filme é mais complexo,
dando a ver o caráter imaterial e fugidio da liberdade. Após tomar ciência da
execução sumária pela Gestapo (a mando de Hitler) de 50 dos 75 evadidos,
um dos sobreviventes, o tenente Hendley, inquire o capitão Ransey sobre se
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valera a pena o plano de fuga, a despeito do que prevê o código militar. Este lhe
responde: “Depende do ponto de vista”. O clima soturno gerado pela notícia
não se esvai entre os prisioneiros, contudo. Quase a seguir, avista-se a entrada
no campo de Hilts (The Cooler King), o derradeiro apreendido. Este, fazendo
uso unicamente da proximidade física e do olhar, desafia insolentemente o
novo comandante do campo, dirigindo-se em seguida resoluto à “geladeira”
(solitária), da qual é o hóspede mais frequente, e em cujo interior seus passos
são emoldurados pela revitalizadora música marcial. Sua atitude altaneira eleva
a moral dos aprisionados, ao ensiná-los que no âmbito da liberdade a derrota é
ensejo para uma nova vitória.
Em A Fuga das Galinhas, o final, feliz, é aparentemente mais simplista,
moralizante, como convém à estrutura dos contos de fada, matriz dos longas
de animação, tal como instituído pela Disney. No entanto, o encontro com o
almejado lugar paradisíaco exterior à granja, tomado pela natureza virgem
(especialmente pela “grama”), não se configura sem tensões. O par de ratos,
refém de sua natureza de trapaceiros, não se contenta com o refúgio na
harmonia e na superação do estado de necessidade. Divisam a possibilidade
de montar uma granja, divergindo sobre a necessidade de o negócio começar
com um ovo ou uma galinha. Em suma, o filme abre uma pequena fenda no
ideal utópico, reconhecendo uma natureza humana irrevogavelmente cindida,
infensa, portanto, à completa remissão. Que assim seja, pois liberdade não
conjuga com perfeição nem redenção. Camus imaginava um “Sísifo feliz”, a
despeito da ciência de que a rocha, invariavelmente, rolará montanha abaixo.
Esse mortal continuava a sua lide porque a “própria luta para chegar ao cume
basta para encher o coração de um homem” (2007, p. 141).
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Desejo não é pecado, mas. . .
Marcos Silva
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Uma Rua Chamada Pecado (A Streetcar Named Desire), 1951, Elia Kazan,
EUA; Um Bonde Chamado Desejo (A Streetcar Named Desire), 1995, Glenn
Jordan, EUA.

Blanche DuBois chega a New Orleans para visitar a irmã Stella – casada com
Stanley Kowalsky. Revela que está em licença no trabalho e que fora obrigada a
vender a casa da família para saldar dívidas contraídas pelos parentes ao longo
do tempo. Há uma relação tensa de Blanche com Stanley – rejeição e atração.
Ele impede um novo relacionamento amoroso da cunhada com seu amigo Mitch
(conta-lhe as relações eróticas anteriores da moça) e possivelmente a violenta
quando Stella vai para a maternidade. No desfecho, Blanche é encaminhada para
um hospício. Na versão de 1995, o texto original foi integralmente mantido, sem
limitações de censura que o filme anterior enfrentara (o estupro é explicitado),
academicismo correto, menos ousado esteticamente.

O

filme de Elia Kazan sobre o clássico drama de Tennessee Williams
Um Bonde Chamado Desejo (texto antes agraciado com o importante
Prêmio Pulitzer de 1948)39 foi um desdobramento previsível diante da grande
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repercussão atingida pela primeira montagem da peça na Broadway, em 1947.
Kazan dirigira essa encenação; o ator Marlon Brando a estrelara (diz-se que o
impacto de seu desempenho foi tão grande que deu um especial destaque ao
personagem Stanley Kowalsky, até maior do que o atingido pela protagonista
Blanche Du Bois, sob a responsabilidade de Jessica Tandy); os atores Kim
Hunter (fazendo a personagem Stella, irmã de Blanche) e Karl Malden
(representando Mitch, amigo de Stanley e namorado de Blanche por algum
tempo) também participaram dela.
Essa forte memória que deu destaque a Marlon Brando na montagem
teatral incidiu sobre o talento (em especial, uma dicção anticlássica) e a beleza
física do então jovem ator, mais seu inegável carisma cênico. Sem pretender
diminuir o peso de tais fatores naquela projeção, vale realçar também como
a agressividade do personagem Stanley abrigava aspectos de sobrevivência
na selva da sociedade capitalista, enquanto Blanche fenecia sem forças para
contrapor aos adversários. Além disso, cabe destacar o contexto do imediato
pós-guerra nos EUA, marcado por euforia, sentimento de pertencer à maior
potência militar e política do planeta, histeria anticomunista e perseguições
contra os diferentes – judeus e outros imigrantes, negros etc. –, que o texto de
Williams sutilmente apontava.
Tandy foi substituída na filmagem por Vivien Leigh, responsável pela
mesma personagem na montagem londrina, de 1949, sob a direção de Laurence
Olivier. A mudança foi atribuída à grande popularidade da atriz inglesa desde
que protagonizara . . . E o Vento Levou, dirigido por Victor Fleming em 1939,
e que poderia contribuir para o maior sucesso do novo filme. Tennessee
Williams colaborou com a versão cinematográfica de seu texto. Havia absoluto
entrosamento, portanto, entre o drama original, a direção teatral, a experiência
da maioria dos atores principais naquela montagem da Broadway ou em sua
similar de Londres e a realização dessa versão filmada.
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Nenhuma obra cinematográfica, todavia, repete integralmente um texto
preexistente nem uma encenação teatral feita antes. Afinal, um filme é um filme,
com suas dimensões técnicas e de linguagem próprias, mais seu acontecer
social específico. Sua realização é dotada de uma materialidade econômica
peculiar (produção, distribuição), desdobrada em efeitos públicos (atingir
um número de espectadores infinitamente maior do que o de uma montagem
teatral e em escala mundial, no caso de uma produção estadunidense; obter
uma grande repercussão sobre a opinião pública). Acrescente-se a isso a
indesejada “contribuição” das ligas moralistas norte-americanas sobre as
referências eróticas da peça na transformação em filme. Kazan declarou que
não pôde fazer menção à homossexualidade do suicida marido de Blanche
e que foi obrigado a incluir uma possível punição ao personagem Stanley
Kowalski, no desfecho do filme. 40 Mais a patética transformação brasileira
do título original em Uma rua Chamada Pecado, de acordo com a encenação
teatral realizada por Zbigniew Ziembinski, no Teatro Ginástico do Rio de
Janeiro, em 1948, com Henriette Morineau no papel de Blanche. Apesar de
tudo, o evidente conhecimento de Kazan e de seu elenco sobre a peça se
manteve no Cinema, com as nuances próprias a essa linguagem.
A filmagem explorou um espaço físico imediato de ação ampliado em
comparação a um palco teatral, incluindo cenas na estação ferroviária de New
Orleans e no bonde (chegada de Blanche), encontro entre as irmãs Blanche e
Stella no boliche onde Stanley jogava e brigava, cenas de rua.
A personalidade de Blanche se mostra, desde o começo, como no texto
original, arredia, misteriosa, enfrentando doses de tensão com o cunhado,
uma tensão muito erotizada, que o trabalho corporal de Brando enfatiza
largamente. É uma situação que passa por diferenças sociais e culturais
(origens aristocráticas – mesmo que decadentes – das irmãs e aspecto rude
40
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do trabalhador Stanley, descendente de imigrantes), agravadas pelas posturas
evasivas da recém-chegada sobre seu passado e pelo evidente interesse de
Stanley em relação às supostas posses da família de sua mulher. O estado
falimentar de Blanche agrava sua dependente fragilidade em relação ao
cunhado, que se vale dessa situação para oprimi-la e humilhá-la.
Mas Blanche não é totalmente desprovida de poderes e tenta mobilizar
a irmã em seu favor, sem sucesso, tendo em vista a intensa ligação erótica
do casal. Além dessas tentativas, ela se refere a Stanley como “polaco”, uma
atitude preconceituosa misturada a forte atração pela diferença, identificação
de uma atraente animalidade no que a consciência considera como inferior.
Vale lembrar que, enquanto Blanche se incomoda com calor e suor, Stanley
ostenta as marcas de sua atividade corporal como troféus que, grudando-lhe
a camiseta na pele, realçam a massa muscular exibida como chamariz.
Kazan, posteriormente, comentou as limitações da atriz Vivien Leigh,
realçando seu grande esforço para se superar. 41 A intérprete foi bemsucedida na configuração de uma enorme teatralidade para sua personagem,
incluindo uma dicção declamatória e se valendo de seu aprendizado da fala
sulista estadunidense quando interpretara Scarlet O’Hara no filme . . . E o
Vento Levou. Essa linha de atuação se revelou adequada para realçar a recusa
de Blanche em relação à banalidade do cotidiano e sua opção pela fantasia
altamente idealizada. Como a oposição entre verdade e magia que findava
procurando soluções convencionais (pudor, casamento como solução para
a extrema instabilidade financeira e emocional), em contraste com reais
experiências de ruptura (particularmente, exercício da sexualidade pela
mulher solteira ou viúva). A encenação cotidiana de Blanche é uma tentativa
canhestra e assinala adequada avaliação dos valores alheios, mas também
significa autonegação.
41
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A dupla moral sexual para os diferentes gêneros (valorização da
diversificada atividade masculina, vigilância sobre as práticas femininas
fora do casamento) sufoca tal mundo. No meio dessa encruzilhada, situase o desejo, que o título original da peça e do filme associa literalmente a
uma linha de bonde de New Orleans, mas que também, a partir da mesma
associação, ressoa metaforicamente como algo grande, barulhento, capaz de
atropelar quem está em sua frente. A principal vítima desse bonde metafórico
é Blanche, mas Stanley e Stella não se situam fora de seu raio de ação que,
afinal, atinge todos os humanos de diferentes formas, como se observa nos
vizinhos e amigos do casal.
Os diálogos entre Blanche e os demais personagens se constroem de
maneira torta, incluindo mentiras e subentendidos, exercícios de poderes
à sua maneira. Não apenas a fala da moça assume esse estilo, sua própria
aparência física se oculta e revela através de subterfúgios como maquiagem
e penumbra – perda de valor, no mercado afetivo e erótico, da mulher mais
velha –, num jogo de mostrar e esconder. E o filme pontua esses labirintos de
sentimentos com recursos narrativos como imagens de massa de vapor do
trem, o jorro de refrigerante e jato de cerveja, que são figurações simbólicas de
orgasmos e ejaculações, energias que não podiam mais ser contidas e também
sentimentos de culpa em Blanche diante da visível sujeira delas resultante,
paralela ao suor no corpo de Stanley.
O personagem Mitch (o excelente ator Karl Malden) representa um
contraponto à agressiva virilidade de Stanley. Alto, discreto, um pouco tímido,
ele se interessa por Blanche e começam uma espécie de namoro, fundado
numa certa incompreensão recíproca. A mulher se apresenta como pudica e
pouco experiente, o homem se mostra protetor e respeitoso, dedicado a cuidar
da mãe e a conquistar uma esposa – talvez mãe substituta. A revelação da
sexualidade anterior da moça, feita por Stanley àquele amigo, desperta fúria
neste, primeiro contra o próprio Stanley, depois contra Blanche. Ele lhe diz
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que não poderia casar com uma mulher como ela, indigna de conviver com
sua mãe, embora a convide para um relacionamento sexual ocasional, como
faria com uma prostituta – sem aludir a pagamento, todavia. E Blanche se
sente muito ofendida e expulsa-o do aposento e de sua vida.
Esse episódio nos faz lembrar que o desejo é múltiplo, que ele pode
ultrapassar uma dimensão apenas genital e incluir universos de sentimentos e
reconhecimento recíprocos. Junto com um falo, Blanche ansiava pela aceitação
moral e afetiva do homem que a amasse – em vão. Mitch assumia se contentar
com a vagina (aceitação moral e afetiva, para ele, viria de Stanley, irmão virtual,
e da mãe, quer dizer, da sociedade que ele integra fora do exercício genital),
mas se condena a ficar preso à mãe, às proibições morais feitas em nome desta
e que incluem o olhar daquele amigo-irmão e de outras pessoas de seu círculo,
se condena a ficar sem a mulher que o deseja naquele momento e que ele, a seu
modo, também deseja – uma opção pela assexualidade, autocastração virtual.
Apesar de tantas diferenças, Blanche e Mitch se irmanam na vontade de
reconhecimento e na dificuldade de imporem padrões próprios de realização.
Num e noutro caso, as relações sociais se constituem em algemas.
Seria fácil reduzir o quadro apresentado à violência de Stanley e à
vitimização de Blanche. A peça e o filme se encarregam de lembrar como
a agressividade daquele homem se constituiu, evocando preconceitos –
inclusive de Blanche e até da fervorosa amante Stella – que o atingiam. Sem
justificar suas ações, a narração permite ver nesgas de humanidade naquele
triste universo destrutivo, que conduz Blanche à loucura: loucas (Blanche)
e destrutivas (Stanley) são as pessoas tratadas como tal, produzidas
socialmente com essa identidade.
Blanche observa, num determinado momento: “Morte: o oposto é o
desejo. ”Adiante, acrescenta: “A crueldade intencional é imperdoável. ”
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A primeira fala também significa que o desejo equivale à vida. A tragédia
da vida é que o mundo real está cheio de crueldades intencionais, sem ninguém
para legitimar a ausência de perdão. A vida submerge na vitória da pulsão de
morte, e as relações sociais fazem de tudo para acelerar esse processo.
O internamento de Blanche numa clínica psiquiátrica, no final da peça
e do filme, tem a dimensão de morte social: no mundo desencantado, desejo
não era mais, necessariamente, pecado (os valores religiosos figuram muito
vagamente nessa narrativa e mais como índice civilizatório evocado por
Blanche), mas podia ser transformado em loucura ou violência, e tristemente
extirpado ou degradado, sob o signo de culpa e punição. Culpa atribuída a
Blanche por Stanley; culpa sentida por Stella e por Mitch, ambos impotentes
diante daquele encaminhamento; culpa atribuída a Stanley por Mitch e talvez
também por Stella: a culpa nada resolvia, continuava como parte do problema.
Era um mundo em explosão, que indicava a impossibilidade de as coisas
continuarem daquela maneira. Enquanto não mudavam, restava a profunda dor.
Mudaram?
A refilmagem para televisão da peça de Williams, em 1995, se deu num
mundo com valores morais extremamente modificados por movimentos sociais
da segunda metade do século XX – mulheres, gays, diversidade étnica e debates
sobre padrões de normalidade psicológica – e novos interesses de mercado.
Essa retomada do texto confirma seu reconhecido teor de clássico,
acrescido do fardo também modelar representado pelo filme de Kazan.
E a advertência na embalagem do DVD (“Uma adaptação completa e sem
censura”) estabelece um diferencial em relação ao que se conseguira fazer
antes: em 1995, já se estava longe do Comitê de Atividades Antiamericanas
e outras pressões próprias a 1951. Todavia, havia outras pressões, que Jordan
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aparentemente não quis debater: no tempo de Madona (a cantora norteamericana), alardear certa fúria erótica se tornou quase obrigação pública!
Apesar das evidentes diferenças entre as duas realizações, há dimensões
de explícita homenagem, no novo filme, a seu antecessor. A sombra dos
grandes desempenhos de Marlon Brando e Karl Malden marca muito o
trabalho correspondente de Alec Baldwin e John Goodman. Chegando até a
definir alguns de seus traços – observe-se, por exemplo, o Stanley de Baldwin
gritando por Stella, um correto eco acadêmico do Stanley de Brando sem a
perturbadora força da invenção original.
Não se trata de incompetência do elenco mais recente nem de sua
direção. Mas um clássico é um fardo para o bem e para o mal, inclusive
impondo comparações que, a rigor, não têm cabimento, pois cada filme é
um trabalho em si mesmo. E a atitude reverente da refilmagem mais recente
diante do texto original e de sua primeira versão para cinema parece uma
recusa a pensar sobre novos olhares possíveis em relação ao mundo de que
se tratava: a mulher obrigada a se sustentar e enfrentando o próprio desejo, a
relativização dos padrões de normalidade psicológica – tópicos corriqueiros
na experiência social americana e de boa parte do mundo de fins do século
XX. A dificuldade para assimilá-los como novos referenciais de discussão
comprova que sua implantação social ainda enfrentava e enfrenta barreiras,
apesar da aparência em sentido contrário.
Glenn Jordan utilizou recursos teatrais muito palpáveis para fazer seu
filme, até mais que Elia Kazan o fizera antes. Destaca-se uma iluminação
oscilante durante toda a narrativa, que passa a cada instante de alguma
visibilidade para uma persistente penumbra dominante e adequada tanto
às preocupações de Blanche com a ocultação da própria idade quanto à
aparência fugidia dos demais personagens e seus argumentos. E os aposentos
da casa de Stanley e Stella são permanentemente invadidos por luminosidades
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e múltiplos ruídos externos – pregões na rua, atividade sexual dos vizinhos,
o onipresente bonde físico e metafórico. A impossível privacidade evoca
muito eficazmente as tiranias que o espaço público realmente existente
exerce no dia a dia de todos.
Os atores principais – Baldwin e Jessica Lange – dominam as técnicas
de representação realista psicológica e foram claramente preparados na
tradição de laboratórios teatrais na linha clássica stanilavskiana que Kazan e
o Actor’s Studio consolidaram nos EUA. São adultos dotados de uma beleza
física convencional, mas nem sempre superada pela interpretação – Lange
convence mais em seu esforço de aparentar extrema insegurança e fragilidade.
Mantêm, todavia, o clima de permanente tensão e disputa próprio ao drama,
ainda mais palpável no caso da moça, apesar daquela aparência física. Baldwin
exibe massa muscular e pelos (tronco, barba) adequados ao seu personagem,
pouco explorados expressivamente por ator e diretor para além de sua visão
imediata: o ator parece não saber o que fazer, em termos interpretativos, com o
uso de uma camiseta rasgada e suada, por exemplo. E é difícil encarar a bonita
Lange como solteirona enfeada, embora isso possa ser encarado também
como mania da personagem e preconceito da época em que se passa a ação.
Jéssica Lange utiliza uma voz quase sempre sussurada (recurso já explorado
por Vivien Leigh no filme anterior) como importante elemento definidor da
identidade delirantemente fantasiosa de Blanche, tentativa de fuga e invenção
de saídas sem futuro, como no apelo à lembrança fantasmagórica do suposto
rico amigo Shepp Huntleigh. É nesse universo que a personagem fala do desejo
como algo menor, em contraposição à metáfora do bonde que leva tal nome,
e expressa preconceitos sociais muito intensos, ao mesmo tempo em que sofre
outros preconceitos de natureza similar devido a sua personalidade e a sua
experiência de vida. A descrição de Stanley como animal é um bom momento
interpretativo de atração e repulsa, polos tão importantes na definição da
própria Blanche. O mote se repete no importante diálogo da moça com Mitch,
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que não entende francês e a quem ela pergunta: Voulez-vous coucher avec moi
cette soir? É uma vontade profunda (ser desejada e possuída sexualmente pelo
namorado), expressa para não ser entendida, mais um grande momento da
escrita de Williams, e que Lange interpreta bem.
Jordan optou, no tenso diálogo de Stanley com Blanche quando Stella já
se encontra na maternidade, pela plena explicitação de um estupro – apenas
insinuado na versão cinematográfica de Kazan: o homem domina fisicamente
a cunhada, monta sobre ela e tira a blusa do pijama. Surpreendentemente,
a insinuação de Kazan (e Brando) parece mais perturbadora, em termos
de filmagem, que a descritiva situação naturalista construída por Jordan (e
Baldwin). É possível que a concepção dos últimos trilhe vias banalizadas
pelo cinema da segunda metade do século XX, correspondendo ao que seria
uma ousadia potencial no passado. A lembrança do casamento frustrado de
Blanche, no filme mais recente, também é direta na definição de seu ex-marido
como homossexual. Ele é caracterizado como degenerado por Stella, que situa
o episódio de sua descoberta pela irmã, seguido de suicídio do homem, como
traumas inaugurais para a moça, perseguida por intenso sentimento de culpa.
Em sentido similar, o desfecho do filme de Glenn Jordan – Blanche
enviada pela irmã e o cunhado para o hospício – apresenta o casal junto,
a culpa de Stella articulada ao desejo e ao poder de Stanley, em absoluta
fidelidade ao texto original de Williams. Com essa atitude, o diretor realça
ainda mais o caráter patético da última fala de Blanche: “Eu sempre dependi
da bondade de estranhos”. É um mundo povoado por estranhos, certamente.
Mas não há bondade à vista.
Essa versão televisiva tem o evidente mérito de reunir talentos e reavivar
a importância da peça de Williams, bem como reforça, involuntariamente, a
qualidade da filmagem anterior. Limita-se, de forma deliberada, ao exercício
acadêmico de revisitar um grande texto, lançando mão de atores competentes
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e procedimentos de filmagem eficazes. Sem maiores ousadias, desempenha o
útil papel de divulgar o clássico teatral e o clássico cinematográfico mais antigo.
Uma Rua Chamada Pecado. 1951. Direção: Elia Kazan; Roteiro: Oscar
Saul, a partir da peça Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams;
Direção de Fotografia: Harry Stradling Jr. ; Montagem: David Weisbart;
Música: Alex North; Direção de Arte: Richard Day; Figurino: Lucinda Ballard;
Produção: Charles K. Feldman; Distribuição: Warner Bros. ; Elenco: Marlon
Brando (Stanley), Vivien Leigh (Blanche), Kim Hunter (Stella), Karl Malden
(Mitch), Rudy Bond (Steve), Nick Dennis (Pablo), Peg Hillias (Eunice), Wright
King (Colecionador), Richard Garrick (Médico) e Mickey Kuhn (Vendedor);
Drama, 107 minutos, preto e branco.
Um Bonde Chamado Desejo. 1995. Direção e Produção: Glenn Jordan;
Roteiro: baseado na peça homônima de Tennessee Williams; Música:
David Mansfield; Montagem: David Simmons; Desenho de Produção:
Fred Harpmann; Direção de Fotografia: Ralph Bode; Coprodução: Robert
Bennet Steinhauer; Distribuição: Paramount Home Entertainment; Elenco:
Alec Baldwin (Stanley), Jessica Lange (Blanche), Diane Lane (Stella), John
Goodman (Mitch), Fred Coffin, Carlos Gómez, Jerry Harden, Patricia Herd,
Matt Keesler, Tina Tifford, Rondi Reed, Carmen Zapata e Janice Robinson;
Drama, 156 minutos, cor.
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Dr. Fausto no cinema
João da Mata Costa
damata@dfte. ufrn. br

“Do céu, através do mundo, até o inferno”
(Fausto, Prólogo no Palco)

Fausto (Faust – Eine Deutsche Volkssage), 1926, F. W. Murnau, Alemanha;
Doutor Fausto (Doctor Faustus), 1967, Richard Burton e Nevill Coghill,
Inglaterra.
Fausto é um alquimista que faz um pacto com o diabo: em troca de todo o
conhecimento do mundo, ele daria sua alma a Mefistófeles. Porém, uma paixão
abala o acordo.

A gênese da personagem

H

á dois séculos era lançada a primeira parte do Fausto de Johann
Wolfgang Goethe. O maior livro da literatura alemã e um dos grandes
clássicos da literatura universal. A elaboração do Fausto acompanhou toda a
vida de Goethe. É inspirada numa lenda popular alemã que relata a tragédia
de um homem de ciência, Dr. Fausto, que está desencantado com a vida
acadêmica do seu tempo e faz um pacto com o demônio Mefistófeles, que
lhe insufla novas paixões pelo saber. A figura lendária do Fausto surge no
renascimento em muitos relatos e narrativas. A primeira transposição literária
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dessa lenda foi feita pelo livreiro e escritor de Frankfurt am Main, Johann Spiess,
em 1587. O livro Historia von D. Johann Fausten do Spiess foi a fonte de outros
livros sobre a famosa personagem cuja temática remonta à idade média. Um
livro enciclopédico que incorporou as muitas leituras do polígrafo Goethe.
Durante toda a metade do século XX, essa personagem foi recorrente nas
artes e na literatura. O dramaturgo inglês e grande poeta Christopher Marlowe
(1563-1593) transforma o Fausto numa famosa peça teatral impressa em
1605 que ganhará os palcos do mundo inteiro, e o escritor alemão Gotthold
Ephraim Lessing (1729-1781) cria uma versão com um final menos trágico da
famosa personagem de hybris sem limites.
Entretanto, seria através do poeta Johann Wolfgang von Goethe que o
Fausto ganharia a sua maior expressão dramática e literária. A trama central
do livro é o pacto do Dr. Fausto com Mefistófeles, pela ânsia de saber sem
limites. Fausto seduz Margarida e a abandona. Desesperada, ela mata o filho
e, condenada à morte, expira dos braços do Fausto.
O escritor Klaus Mann escreveu o romance Mefisto, e fez do seu livro um
libelo antifascista. Inspirado na mesma personagem, o pai do Klaus – Thomas
Mann –, escreveu o belo romance filosófico Doutor Fausto.
Assim como o Quixote, o Fausto é uma personagem que se transforma
num mito arquetípico da busca humana. Um mito eterno nas artes, ciência e
literatura. Poetas como Puchkin, Paul Valéry e Fernando Pessoa o revisitaram.
Como todos os grandes clássicos da literatura, essa obra foi adaptada
diversas vezes para o teatro e o cinema. Nas artes plásticas não poderia ser
diferente, e o Fausto foi ilustrado por muitos artistas que se deixaram fantasiar
pela rica iconografia que a obra sugere. O grande pintor francês Eugene Delacroix
ilustrou com lindas litografias uma belíssima edição do Fausto, em 1828.
O pintor suíço Johan H. Fuseli pintou o belíssimo quadro Nachtmahr
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(Pesadelo), ser fabuloso da mitologia nórdica, que no Fausto transforma-se no
cavalo do temível Mefistófeles. A Noite de Walpurgis foi pintada por Ramberg
(1763-1840). Nessa noite que antecede o primeiro de maio, as feiticeiras e os
espíritos demoníacos se reúnem para celebrar o seu sabbat com grandes orgias.
Foi inspirado na Noite de Walpurgis (Valburga na tradução de Castilho) – um
ritual com origem nas festas pagãs medievais que antecedia a primavera –
que o compositor italiano Arrigo Boito escreveu sua ópera Mefistófeles (1868).
Outros grandes compositores foram sensibilizados pelas aventuras do Dr.
Fausto. O compositor Hector Berlioz escreveu a ópera dramática A Danação
de Fausto (1846). Wagner escreveu a Abertura Fausto. Em 1859, o compositor
Charles Gounod estreou com grande sucesso sua ópera Fausto, no Teatro
Lírico de Paris.
O Fausto no cinema
No cinema, a primeira representação conhecida do mito surgiu em 1904,
em um filme francês dirigido por Georges Fagot para a companhia Pathé
Frères. Desde então, muitas outras películas foram produzidas abordando o
tema da célebre personagem. Entre os filmes mais famosos está o do diretor
alemão F. W. Murnau,Fausto (Faust – Eine Deutsche Volkssage, 1926), filme
pertencente ao final do grande expressionismo alemão.
O Fausto de Murnau é um dos marcos da sétima arte e foi produzido
numa época em que o nazismo já mostrava suas garras. Uma superprodução
da UFA – Universum Film A. G. – produtora criada pelo Estado para fins
de propaganda e depois privatizada. Roteirizado por Hans Kyser, baseado na
peça A História Trágica do Doutor Fausto (1588), de Christopher Marlowe, no
Fausto de Goethe e no folclore nacional alemão.
Para escrever as legendas, a UFA contratou o grande poeta alemão
Gerhart Hauptmann, A bela cenografia ficou a cargo dos conceituados Robert
Herlth e Walter Röhrig, que trabalharam também com o desenho de figurinos,
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auxiliados por Georges Annenkov. “Engenhosidade técnica foi esbanjada em
aparições angelicais e truques mágicos demoníacos. A câmera de Karl Freund
corria num carrinho de rodas de sua própria invenção através de um amplo
ambiente construído em estúdio cheio de cidades, florestas e vilas. As vistas
assim obtidas fizeram com que os espectadores fossem capazes de participar
da viagem aérea que Mefistófeles faz com o rejuvenescido Fausto. O seu voo
dava uma sensação celestial” (KRACAUER, S. , 2004, p. 17442).
O filme não fez sucesso na pátria de Goethe que vivia outros fantasmas.
A história de amor entre o Fausto e Margarida foi vulgarizada e o conflito
metafísico da personagem diluído. Mesmo assim, o filme é um marco
da história fílmica do Fausto. Explora muito bem o chiaroscuro em belas
fotografias e textos que se articulam de forma magistral.
“A Terra jamais será sua e o homem é de Deus”
As imagens fazem sonhar e a magia do cinema não foi perdida nesse
filme pioneiro e antológico. O filme do Murnau explora os cenários externos,
usa pouca maquiagem, e a câmera e seus travelings são um ponto alto.
Imagens algumas vezes saturadas realçam o tom sinistro da história. Apesar
da histrionicidade e teatralidade de algumas cenas, o desempenho dos
protagonistas do filme de Murnau, Gösta Ekman (Faust) e Emil Jannings
(Mefistófeles) é muito bom. O filme é um registro do excepcional ciclo do
cinema mudo alemão, que forneceu outros grandes clássicos da história do
cinema.
Fausto, condenado pela juventude, busca redenção. Deseja um lar e
pretende retornar para a sua casa. Férias, diz para a mãe. Na sua cidade é dia
de Páscoa onde acontece uma famosa festa. Fausto continua buscando o amor
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e o encontra na figura de uma mocinha da sua Cidade que vê saindo de uma
igreja. No caminho entre ele e a moça existe o seu irmão Valentim, que Fausto
mata com ajuda de Mephisto: “Sua amada está iluminando seu caminho, eu
vou tirar o irmão do caminho”.
Antes, tinha oferecido a Margarida uma corrente de ouro para que ela
sentisse o poder do diabo, numa bela trama urdida por Mephisto. A moça está
confusa com a aparição daquele presente e da presença, repentina, do jovem
Fausto. O que você tem criança? Diga à mãe de Deus se não quiser me dizer,
fala a mãe. A jovem pede para visitar a tia, que havia preparado um elixir do
amor. Oferece a Mefistófeles que rejeita e pede para preparar uma bebida que
aprendeu a fazer em Pádua e quem a toma fica inconsciente.
A bebida é certeira. A tia toma a bebida e cai na armadilha preparada
por Mephisto. Fausto e Mephisto se complementam num jogo de espelhos.
A mãe percebe o jovem se aproximar da sobrinha e Mephisto prepara mais
uma cilada: “Meu amigo é um príncipe de sangue nórdico”, diz para a Tia de
Margarida.
Ninguém é mais bela que Gretchen/Margarida (Gretchen foi o primeiro
amor do escritor Goethe) Depois de seduzida, a jovem tem um filho que
nasceu em pleno frio. O filho é morto precocemente e a mãe julgada e acusada
de criminosa. Vai para a fogueira. Fausto está arrependido: a juventude só lhe
trouxe miséria. “Mas você a desejou, e eu realizei”, diz Mephisto, triunfante.
Só uma palavra salva: Liebe, Love, Amor – O Remake do Fausto
Baseado na obra A História Trágica do Doutor Fausto (1588) de
Christopher Marlowe, em 1967 foi lançado o filme Doctor Faustus estrelado
e codirigido por Richard Burton (com Nevill Coghill). Esse trabalho registra
uma perfomance dada por Burton na Universidade de Oxford em 1966, e há
a participação de Elizabeth Taylor como a amada do Fausto. Trata-se de uma
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versão livre que privilegia os famosos monólogos da história trágico/cômica
da famosa personagem obcecada pelo conhecimento e beleza. O personagem
de Richard Burton é um professor laureado que faz o pacto – assinado com
sangue – com Mefistófeles (Andreas Teuber) em busca do conhecimento e
também para experimentar o máximo da felicidade humana, confrontando-o
com os sete pecados capitais.
O filme começa com Dr. Faustus (Richard Burton) na sua vasta biblioteca
lendo Aristóteles. Lamentando a inutilidade do saber humano e tudo o que
havia estudado, inclusive a teologia, resolve dedicar-se às artes proibidas da
magia. Invoca o espírito da Terra, o grande espírito que sustenta a vida e rege
a história: “A palavra do pecado é a morte”. Entra em cena o seu assistente
Wagner. Pede para chamar Valdes e Cornelius, seus assistentes. Wagner sai.
Fausto continua o monólogo e pensa em suicídio.
Nesta busca da felicidade invoca as rainhas Penélope e Sabat. Seu pacto
com Mefistófeles permite o encontro com a bela Helena de Troia, interpretada
pela exuberante Elizabeth Taylor. Ao encontrar Helena, Faustus declama a
célebre frase: “Foi este o rosto que abateu mil navios e colocou fogo nas torres!
Venha Helena faça-me imortal com um beijo”.
O beijo de Helena suga a sua alma. Vê-se voando a alma em troca do poder.
As horas passam, e Fausto se desespera ao chegar o final das 24horas do pacto
com o Diabo. E o filme termina em mais um longo monólogo interpretado
por Richard Burton numa versão fraca e com muitos efeitos especiais para
emoldurar as falas da personagem.
Num desespero diz o Doutor Faustus: “Venha a danação eterna. Pare
o tempo!”. E o céu não obedece e fica avermelhado. Faustus vê sangue no
firmamento e invoca o sangue de cristo para que com um só pingo o salve da
danação do inferno. Tudo fica avermelhado e Fausto encontra Helena e outras
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mulheres no além. “Sentenciada”, diz o diabo. “Salva”, fala a voz celeste. Dr.
Faustus, então, pronuncia a célebre frase: “o pecado do mundo é a morte”.
O Fausto de Goethe termina com as cenas do céu, que são tangíveis
porque brotam de uma esperança utópica na renovação e liberação do homem
baseado em fundamentos econômicos e na moralidade social (LUKÁCS, G)43.
Fausto. 1926. Direção: F. W. Murnau; Roteiro: Gerhart Hauptmann,
sobre a obra de J. W. Goethe; Produção: Erich Pommer; Música: Wolfgang
Danner, Werner R. Heymann; Edição: Elfi Böttrich; Direção de arte: Robert
Herlth e Walter Röhrig; Figurino: Georges Annenkov, Robert Herlth e Walter
Röhrig; Maquiagem: Waldemar Jabs; Elenco: Gösta Ekman (Fausto), Camilla
Horn Gretchen/Marguerite, Emil Jannings (Mephisto), Frida Richard (mãe
de Marguerite), Yvette Guilbert (tia de Marguerite), Willhelm Dieterle (irmão
de Marguerite), Eric Barclay (Duque de Parma), Hanna Ralph (Duquesa de
Parma); Drama, 109 minutos (116 minutos na versão restaurada), preto e
branco.
Doutor Fausto. 1967. Direção: Richard Burton e Nevill Coghill;
Produção: Richard Burton e Richard McWhorter; Roteiro: Nevill Coghill;
Fotografia: Gábor Pogány; Música: Mario Nascimbene; Elenco: Richard
Burton (Doutor Faustus), Elizabeth Taylor (Helena de Troia), Andreas Teuber
(Mephistopheles), Ian Marter (Imperador), David McIntosh (Lucifer), Jeremy
Eccles (Belzebu), Ram Chopra (Valdes), Richard Carwardine (Cornelius),
Richard Heffer (Discípulo 1), Richard Durden (Cavaleiro), Patrick Barwise
(Wagner), Adrian Benjamin (Papa); Drama, 93minutos, cor.
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Encarar o destino
Henry Krutzen
Espaço Psicanalítico
contato@henrykrutzen. com

Assassinos, Os (Killers, The), 1946, Robert Siodmak, EUA; Assassinos, Os (Killers,
The), 1964, Don Siegel, EUA.

Dois homens chegam num vilarejo e matam um velho boxeador, que não resiste
ao assalto. Um investigador de uma companhia de seguros é contratado para
localizar o beneficiário da ápolice do seguro. No decorrer da investigação, um
velho caso de assalto e roubo é reaberto. Na versão de Siegel, os assassinos
matam um piloto de automóvel. É o próprio assassino que investiga sobre o
morto, porque ele não entendeu a falta de resistência, ou a fuga, dele. Os dois
filmes são adaptações de um conto que Ernest Hemingway escreveu em 1927.

O

conto de Hemingway foi escrito em 1927, e a primeira versão
cinematográfica, de Siodmak, foi realizada em 1946 e a refilmagem,
por Don Siegel, aconteceu em 1964. Além das diferenças estilísticas inerentes
às versões, podemos considerar os contextos históricos próprios, nestes três
momentos, nos Estados Unidos. O conto de Hemingway foi escrito durante
o período da proibição do álcool e o reino da máfia e dos gangsters nunca foi
tão grande em cidades como Chicago, por exemplo, que se tornou capital do
jazz, só por causa da necessidade de ter músicos tocando nos milhares de
bares clandestinos da época. Este é o contexto escolhido por Hemingway para
escrever este conto existencial. Dois anos depois, em 1929, o crash da bolsa de
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valores de Wall Street vai, dramaticamente, mudar essa situação, junto com o
fim da proibição do álcool em 1933.
O filme de Siodmak acontece num período radicalmente diferente. O
mundo acabou de sair da Segunda Guerra Mundial, e o grande trauma ainda
está em todas as memórias. Os Assassinos inaugura, quase, um estílo que vai
ser desenvolvido durante os anos 40 e 50, e vai ser chamado, pelos críticos
franceses, film noir. Trata-se de um desaparecimento quase total dos tons de
cinza para uma presença cada vez mais importante da escuridão, da noite e
dos contrastes fortes entre os pretos e os brancos. Esse estilo vai adquirir uma
característica ética, e quase metafísica, ao longo dos anos e Os Assassinos já
apresenta essa particularidade. Os tons de cinza eram muito representativos
do cinema americano dos anos 30, e a chegada de diretores da Alemanha,
fugindo do regime nacional socialista, teve um impacto profundo. Os mestres
do cinema alemão saíam de uma época histórica em que o expressionismo
tinha nutrido a sétima arte com produções importantes como aquelas de Fritz
Lang ou Murnau. Siodmak chegou aos Estados Unidos no final dos anos 30 e
trouxe o seu savoir-faire em trabalhar com esses contrastes de preto e branco.
Podemos ver como essa atmosfera escura está presente desde a primeira cena,
quando os assassinos chegam ao vilarejo.
Mark Hellinger, o produtor, não tinha escolhido primeiro Siodmak para
dirigir essa adaptação do conto de Hemingway, mas, sim, Siegel! O negócio
não foi fechado e foi Siodmak que dirigiu o filme. Fica interessante ver que
Siegel vai realizar a versão dele 17 anos depois! Mas o mundo de 1964 é
bem diferente da angústia quase metafísica do período depois da 2ª Guerra
Mundial. Uma outra guerra aconteceu, a Guerra Fria, e a bomba atômica é
uma realidade muito presente no Zeitgeist do começo dos anos 60. É preciso
viver, rápido, porque uma bomba pode sempre cair, de um minuto para
outro! Um outro fato importante da história Americana foi o assassinato do
presidente Kennedy. Esses são os elementos operantes quando Siegel decide
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fazer a sua versão da história. E esse filme estava destinado à televisão. Foi o
primeiro filme especificamente produzido para a televisão, só que ele nunca
alcançou os lares americanos porque foi julgado violento demais. Terminou
fazendo uma carreira nas salas de cinema!
Então, com o distanciamento de três décadas, três artistas examinam
os mesmos fatos e encontram respostas diferentes, dependendo do que o
contexto histórico trouxe.
Hemingway tinha uma aversão fóbica a Hollywood, por causa de algumas
adaptações, que ele detestava, de obras suas. Não foi o caso do filme de Siodmak
e Hellinger respeitou muito o enredo do autor. Os primeiros diálogos do filme,
por exemplo, são retranscrições exatas das primeiras palavras proferidas
no conto. O lado ético do homem que aceita sua morte com dignidade, foi
também mantido no roteiro, o que satisfez Hemingway.
O filme de Siodmak vai se tornar um clássico do film noir, e o diretor
conseguiu capturar muito bem a mistura de romantismo e de cansaço dessa
época da saída da Guerra. Com o seu senso agudo do setting e do quadro,
do jogo das luzes com a escuridão, a chuva caindo, Siodmak, bem no estilo
expressionista, espelha nos ambientes os pensamentos e sentimentos dos
protagonistas. Ao contrário, o filme de Siegel acontece em plena luz do dia,
quase sem zonas de sombra. Claro que o fato do filme ser destinado à televisão
foi um elemento importante nas decisões de Siegel, isto é, a necessidade de ter
imagens claras, luminosas, de uma legibilidade fácil, para concorrer com os
acontecimentos em frente da televisão, nos lares dos telespectadores.
Os dois filmes apresentam uma estrutura similar de reconstrução do
passado. O investigador de seguros, encarnado por Edmond O’Brien, vai
entrevistar os protagonistas da história para, pouco a pouco, reconstruir a
trama dos acontecimentos que conduziram ao assassinato do Swede (Burt
Lancaster). No filme de Siegel, também, se trata da lenta reconstrução de
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um quebra-cabeça que pode explicar a morte de Johnny (John Cassavetes).
Mas uma diferença essencial reside nessas investigações. Reardon (Edmond
O’Brien) trabalha para a empresa de seguros e quer saber o que aconteceu
nessa cidade pequena para explicar a morte de um homem, que parecia ter
uma vida calma, sem nenhuma particularidade. Reardon é um homem íntegro,
honesto, sinceramente na busca da verdade sobre um outro homem que, pelo
menos no começo, ele considera também como bom! Reardon encarna o
protótipo do herói bom, defensor de uma posição moral respeitável. Ele é um
trabalhador exemplar e não hesita a dedicar o seu próprio tempo livre para
aprofundar a investigação.
O filme de Siegel apresenta as coisas sob um ángulo radicalmente diferente.
Aqui, é o próprio assassino que conduz a investigação. Charlie (Lee Marvin) é
um assassino de aluguel e considera o seu trabalho com fleuma e sem nenhum
afeto, é apenas um trabalho que deve ser feito, e ele é pago por isso. Ele é
um homem de negócios e age como tal (aliás, ele carrega uma maletinha!).
Esse assassino frio vai encontrar uma questão ética, que ele não consegue
“engolir”, na pessoa da vítima, Johnny North (John Cassavetes). Johnny fica
na sua sala, esperando e, quando a porta abre, e a hora de seu destino está se
aproximando, ele não grita, não tenta fugir ou assaltar os assassinos. E isso
desencadeia em Charlie uma pergunta: por quê? Por que um homem, que
sabe que a sua hora chegou, não reage? Charlie quer saber e esse é o motor que
vai leva-lo a reconstruir todos os acontecimentos da vida de Johnny, investigar
e entrevistar as pessoas que tiveram um papel nessa história.
Segundo Stuart Kaminsky, que publicou um trabalho sobre a obra de
Siegel (Don Siegel: Director, Mass Market Paperback, 1974), um dos elementos
novos, no filme de 1964, é a transformação do protagonista Charlie. Ele
não é mais o mesmo no final do filme. A busca pela verdade transformou o
assassino e, mesmo se ele parece se interessar sobre tudo na procura pelos
milhões de dólares desaparecidos, é, na verdade, essa pergunta do “porquê”
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que o está preocupando o tempo todo. Esse filme marca também a chegada
de uma transformação do papel do personagem principal, visto que esse papel
é ocupado pelo próprio vilão! Um vilão perturbado, não pelo fato de dar a
morte mas pelo fato que, dando a morte, alguma coisa não ocorreu do jeito
previsto, normal. A reação, ou falta de reação, de Johnny, não se encaixa nos
roteiros dos assassinatos rotineiros de Charlie. Alguém teve uma posição
digna, em frente da morte, que Charlie personifica.
Os finais são, também, muito diferentes. No fim do filme de Siodmak,
Reardon brinca com o seu chefe, sobre o fato de que ele vai poder tirar o fim
de semana e descansar. O caso é encerrado e a vida cotidiana retoma os seus
direitos… Mas o fim do filme de Siegel é muito mas dramático. A problemática
do filme todo se repete na cena da morte de Browning (Ronald Reagan).
Quando Charlie vai matar Browning, Sheila (Angie Dickinson) está tentando
convencer o assassino de não os matar. Browning, antes de morrer, olha para
ela e não diz nada, como para significar para ela: “Não é assim que se morre
com dignidade!” Browning repete assim, um pouco antes do fim do filme, a
cena do começo, na qual Johnny, que o próprio Browning mandou matar, não
reage em frente dos assassinos. Reagan consegue lá um dos melhores papéis
da carreira, ironicamente, o único onde foi o vilão!
Um outro fator muito importante dos filmes são os papéis diferenciados
das mulheres. Kitty (Ava Gardner), no filme de 46, encarna o protótipo da
femme fatale, típica dos filmes da época. Ela é linda, misteriosa, perigosa e,
não estamos prontos a apostar um centavo para acreditar que essa tal mulher
se apaixonou pelo Swede (Burt Lancaster). E uma das molas do filme pode ser
nossa esperança de que ele vai abrir os olhos e sair dessa armadilha. Em vão!
A cena final é patética quando Kitty tenta tudo para se desculpar da situação,
sabendo que ela vai, provavelmente, passar o resto da vida (ou pelo menos da
sua juventude e beleza) na prisão. Aliás, ela vai ser a única a sobreviver. Sheila
(Angie Dickinson) é bém diferente de Kitty. Ela parece mais como uma mulher
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livre dos anos 60, que gosta de aventuras extraconjugais, de independência e
autonomia. Johnny cai também na armadilha, e a cena de traição é muito
dramática quando, ferido e perdendo sangue, Johnny cai do lado da estrada,
enquanto Sheila foge com Browning, e o dinheiro. Sheila não representa a
femme fatale como Kitty. Ela é calculista, fria, manipuladora, mas como se
isso fosse um negócio, um trabalho, e assim ela desdobra a personalidade
dos assassinos. No fim, ela também vai tentar se desculpar, frente a Charlie,
continuando o papel que ela fez perfeitamente durante todo o drama, enrolar
esses homens com seu discurso.
A essa altura, Charlie é ferido e está morrendo. Agora ele tem a resposta
que procurava desde que matou Johnny North, no começo do filme. E ele diz
a Sheila: “Agora eu sei porque ele não se defendeu. Um homem que não se
defende é um homem que já morreu. E foi você que o matou, quatros anos
atrás…” Assim, a questão ética, moral, metafísica, se resolve no final e, com
essa resolução, se trata… de amor!
Depois de ter matado Browning, Charlie mata Sheila e sai da casa com
uma malinha cheia de dinheiro. Um carro de polícia está chegando. Charlie
quer atirar nele mas consegue apenas fingir, com os dedos da mão, que ele
tem um revólver, repetindo uma das primeiras imagens do filme, quando um
menino brinca de revólver no instituto para cegos, onde Charlie e Lee chegam
para matar Johnny. Charlie cai no chão, morto.
Os Assassinos. 1946. Direção: Robert Siodmak; Roteiro: John Huston e
Anthony Veiller; Produção: Mark Hellinger; Edição: Arthur D. Hilton; Música:
Miklos Rozsa; Figurino: Vera West; Elenco: Burt Lancaster, Ava Gardner,
Edmond O’Brien, Albert Dekker, Jeff Corey; Filme Noir, 105 minutos, preto
e branco.
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Prêmios – 4 Oscars em 1947: Melhor Diretor, Melhor Edição, Melhor
Roteiro, Melhor Música; Prêmio de Melhor Filme do Ano pela National Board
of Review; Melhor Filme, 1947, nos Edgar Allan Poe Awards. Entrou, em 2008,
no National Film Preservation Board, USA.
Os Assassinos. 1964. Direção: Don Siegel; Roteiro: Gene L. Coon;
Produção: Don Siegel; Edição: Richard Belding e Stuart H. Pappe; Música:
John Williams; Figurino: Helen Colvig; Elenco: Lee Marvin, Angie Dickinson,
John Cassavetes, Ronald Reagan, Clu Gullager; Crime, 100 minutos, cor.
Prêmios – em 1965, Lee Marvin ganhou o prêmio de Melhor Ator
Estrangeiro da British Academy of Film and Television Arts.
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Entre muitas faces
Roselía Cristina de Oliveira
Instituto Internacional de Neurociências de Natal – IINN- ELS – AASDAP – Escola Alfredo
J. Monteverde – Macaíba/RN
rosecrisoliveira@yahoo. com. br

Saint Strikes Back, The, 1939, John Farrow; Saint Takes Over, The, 1940, Jack
Hively; Saint, The, 1960-1969, série da TV britânica, estrelada por Roger
Moore. Santo, O (Saint, The)1997, Phillip Noyce, EUA.

O filme conta a história de um garoto órfão que recusa o nome dado a ele por um
sacerdote e resolve se chamar Simon Templar. Ao chegar à fase adulta assume
a identidade de um ladrão internacional reconhecido como mestre em disfarces
e para cometer seus crimes usa nomes de santos da Igreja Católica. Contratado
por Ivan Tretiak, magnata mafioso russo que deseja roubar a fórmula da fusão
a frio, desenvolvida pela cientista inglesa Emma Russel. O roubo possibilita ao
mafioso tornar-se um grande líder na Rússia. Simon receberá pelo roubo 50
milhões de marcos, mas não contava se apaixonar pela cientista.

S

eguindo a linha da transgressão social escolhi O Santo, filme de 1997,
para compor este comentário. Esse filme tem um diferencial dos
demais, apresentando em sua história um variado repertório de interpretações
em diferentes épocas e canais de comunicação. É possível encontrar o Santo
em livros, série de TV, e programa de rádio.
Seu roteiro foi baseado na história do personagem de Simon Templar,
criado pelo escritor Leslie Charteris, em 1928. Seus registros se organizavam
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num primeiro momento para uma série de livros publicados como The Saint.
Na época em que foi estrelado, o filme não foi um sucesso de bilheteria e muito
menos um grande evento com repercussão de mídia. Não houve grandes
alardes, nem reconhecimento pelo cenário cinematográfico internacional,
mas quem assiste ao filme reconhece que o desenrolar da trama prende a
nossa atenção e a fotografia é interessante, configurando bastante o ambiente
a que se propõe destacar.
A série de livros que deu origem a essa trama foi publicada até o ano
de 1983. O personagem Simon Templar também teve destaque numa série
Hollywoodiana entre os anos de 1938 e 1954. Em 1940 um programa de
rádio foi estrelado pelo artista Vincent Price que interpretava o templário.
Já em 1960, uma série britânica tornava-se bastante popular e passava a ser
produzida para a televisão.
A série britânica foi estrelada pelo ator Roger Moore (famoso pela
interpretação como o Agente 007) e intitulava-se Return of the Saint. Em
1970, o ator Ian Ogilvy estrelou uma série de episódios baseada num roteiro
com a mesma história. Tanto em partes de episódios no rádio e na tv, como
no filme, percebemos trechos bem relacionados e que remetem ao roteiro
original de 1928.
No filme de 1997, o protagonista Val Kilmer interpreta o jovem ladrão
Simon Templar. Todavia, sua atuação não condiz com o personagem do
roteiro original, pois a trama do filme envolve espionagem e uma causa
maior, buscada pelo personagem, que é a questão política na qual a Rússia
está envolvida, enquanto que no livro, de 1928, o personagem apenas atuava
como ladrão e mestre nos disfarces. O ator que já havia participado de vários
projetos, recusou nessa mesma época a fazer o 4º filme da série Batman,
para dedicar-se às filmagens de O Santo.
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No filme, Kilmer representa um ladrão bastante ousado, sabedor de
truques bem sofisticados e com tentáculos de espião e herói sem causa. Na
sequência do filme, percebemos momentos com suspense, pura adrenalina
com perseguições, saudosismo, aventura e romance. As primeiras cenas fazem
referência ao seu estilo sutil e inteligente de roubar. São ações articuladas, com
requinte e cuidado nos detalhes.
Templar age sempre sozinho, buscando joias e contas milionárias da elite,
preferindo a sedução de mulheres bonitas, jovens e ricas para sustentar sua
vida de ladrão Don Juan. Em uma mesma cena, há lembranças de um passado
distante, da trágica infância no orfanato e da sua relação com os meninos que
ali viviam, mostrando, inclusive, nuances de suas ações como ladrão e mestre
nos disfarces, já na fase adulta.
Entendemos que essa utilização de nomes fictícios, que fazem referência
aos santos da Igreja católica, seria uma tentativa de vingar os maus tratos
sofridos no orfanato, quando era obrigado pelo padre a fazer determinadas
tarefas. Ao longo do tempo, ele se torna um ladrão bem-sucedido, procurado
pelas polícias de vários países. Na longa lista de truques, ele vai adquirindo
um considerável patrimônio que lhe dá condições para circular pela alta
sociedade e torna-se um grande golpista, driblando esquemas sofisticados de
segurança.
Essa história começa com o relembrar de sua infância, apresentando
imagens de uma tragédia, ocorrida nas dependências do orfanato de Santo
Inácio – localizado no Extremo Oriente, onde o jovem Templar vivia sendo
ameaçado por um padre bastante severo. Oprimido pelos maus tratos do
padre, tenta fugir desse lugar. Na fuga, ele tenta ajudar as meninas que viviam
presas em uma torre afastada dos meninos, abrindo o portão. Na tentativa
de fuga, Templar e seu primeiro amor (uma das meninas que fugiram da
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torre) pulam de uma torre para outra, a fim de desvencilhar-se dos cães que
os perseguiam; todavia, a menina não consegue, cai e morre, enquanto ele sai
ileso dessa perseguição.
O jovem sedutor e atraente, sempre com atitudes refinadas e esbanjando
glamour, atinge seus objetivos pela conquista, perspicácia e ousadia. No filme,
o cenário que envolve o nosso protagonista retrata os bastidores da política
mundial, mais precisamente da Rússia após a abertura política, quando as
sequelas do comunismo e a transição para o sistema capitalista fazem o poderio
russo decrescer, enfraquecendo-o no cenário mundial.
Torna-se visível, na configuração da trama, as relações com a questão
ambiental, envolvendo o problema da população com o rigoroso inverno
russo e sua dificuldade em manter o aquecimento no interior dos lares,
visto que a inflação estava altíssima e o governo não tinha condições de
patrocinar as usinas termelétricas. Os altos índices inflacionários acarretam o
empobrecimento do povo, já que o Estado não tem condições financeiras para
dar o mínimo necessário.
A máfia russa vê na participação política a manutenção do status quo,
a confirmação do poder e a influência da mídia no gosto popular através da
criação de um novo líder, um governante que satisfaça as necessidades do povo,
um populista. O filme mostra como a corrupção está presente nas relações e
inter-relações do cenário político de uma nação como a Rússia. A história é
interessante, cria expectativas na medida em que surgem perseguições e roubos,
levando o expectador a cogitar as possibilidades dos planos darem certo ou não.
A fotografia do filme é bastante representativa e interessante. Suas imagens
fazem referência ao inverno, à neve, a prédios históricos, pontos estratégicos,
avenidas, transeuntes, o Palácio de São Petersburgo na Rússia, imagens da
cidade de Moscou e dos Estados Unidos (Washington e New York), além de
outras localidades da Europa.
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O protagonista se apresenta como ladrão profissional e em suas ações
consegue estabelecer uma boa relação com suas vítimas. Exemplo disso
ocorre no momento em que Templar tenta roubar um microchip na sede
da Companhia de Tretiak Gás e Indústrias de Construção do Petróleo e é
percebido pelo filho do mafioso, Ilya (Valeri Nikolayev). São cenas em que a
adrenalina se faz presente com muita perseguição e correria.
Templar consegue escapar para a Inglaterra e causa boa impressão acerca
de sua atuação no roubo do microchip. Ao perceber a sutileza do roubo,
Tretiak decide convidá-lo para roubar a fórmula da fusão a frio. Seu objetivo
era alcançar popularidade junto ao povo russo dando conforto com a energia
mais barata e enchendo os seus cofres.
A fórmula da fusão era a possibilidade da produção de energia mais barata
e limpa, diferente do petróleo. O plano para roubar a fórmula da fusão a frio,
fórmula recém-criada pela jovem cientista, Dra. Emma Russell, seria bastante
lucrativo e seria a oportunidade de aposentadoria de Simon Templar. Porém,
o que ele não esperava era se apaixonar pela vítima de seu maior roubo.
Nesse momento, a trama muda, seus planos são outros e relacionam-se
com a paz mundial e a política russa. Ele foi tocado pela paixão e resolveu
mudar de foco. Agora algo fazia sentido. Ao comunicar a Tretiak que não faria
mais o roubo, Templar dificulta a conclusão dos planos do mafioso de adentrar
ao centro do poder russo. Tretiak então ameaça tirar a vida da cientista e,
nesse momento, percebemos que as cenas são carregadas de adrenalina e
muito suspense de como tudo pode terminar.
Apesar da insistência de Tretiak em conseguir a fórmula, essa não teria
uso se não fosse concluída pela cientista. Para isso, era preciso capturar a
cientista e o ladrão. Para o mafioso, a única opção era apresentar o Presidente
Russo como mafioso e contar para a população seus crimes, revelar a culpa de
todas as dificuldades e do desvio de recursos financeiros. O plano de Tretiak é
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denegrir a imagem do Presidente Russo, expor seus erros apresentando suas ações
inúteis para baratear os gastos com a produção de energia revelando com a fusão a
fórmula de salvar a economia russa e assumir o poder político dessa nação.
Para fugir da perseguição do mafioso, o único lugar onde Templar e Emma
estariam seguros seria a Embaixada Americana na cidade de Moscou e os dois
tentam chegar lá enquanto os seguranças do mafioso saem em perseguição
impedindo a entrada do Templar.
O filme nos lembra como a atuação dos cientistas acontece. O isolamento
que ocorre em determinados momentos e como são desenvolvidas as pesquisas,
como seus resultados chegam às populações mais pobres, como interferem
ou transformam a realidade. Lembrei-me de uma visão bastante fantasiosa
acerca dessa práxis, já que ocorre uma mistificação de sua atuação em todas as
sociedades ao longo da História da Humanidade.
Sérgio Mascarenhas44 físico e fundador do Instituto de Física e Química
de Universidade de São Carlos – USP diz que para quebrar a barreira entre
a população e os cientistas “é preciso associar ciência com aspectos mais
construtivos e profundos, com arte, cultura, história, filosofia e tirar o mistério
que a cerca”. A ciência precisa fazer parte de nossa cultura e não ser um mero
apêndice acadêmico ou tecnológico; ela precisa ajudar a construir a cidadania e
não apenas permanecer a serviço de uma elite.
Nessa trama, o romance dá uma apimentada nas cenas e os disfarces do
criminoso com nomes de santo trazem um acréscimo a essa história de aventura
suspense e ação. Vale a pena assistir e observar os altos e baixos do jovem
ladrão e como consegue driblar as adversidades e chegar ao objetivo final,
manipulando seus adversários e perseguidores.
44
MASCARENHAS, Sérgio. A ciência para tirar mistérios. São Carlos: USP, 2009.
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Seu relacionamento com a jovem cientista é pretexto para retomar sua fé
na vida e questionar a realidade em que vive, ousando inclusive mudar a sua
própria história bem como mudar o contexto social e político da Rússia com
a consolidação da fórmula da fusão para uso energético.
O Santo. 1997. Direção: Phillip Noyce; Roteiro: Jonathan Hensleigh; Wesley
Strick (baseado na história de Jonathan Hensleigh); Produção: David Brown;
Robert Evans; William J. Macdonald e Mace Neufeld; Distribuidora: Paramount
Pictures; Música: Graeme Revell, Edição: Terry Rawlings. Fotografia: Phil
Meheux; Direção de Arte: Nick Palmer e Lucy Richardson; Figurino: Marlene
Stewart; Elenco: Val Kilmer (Simon Templar); Elisabeth Shue (Dra. Emma
Russell); Rede Serbedzija (Ivan Tretiak); Valeri Nikolayev (Ilya Tretiak); Henry
Goodman (Dr. Lev Botnin); Alun Armstrong (Inspetor Teal); Michael Byrne
(Ajudante de Tretiak); Yevgeni Lazarev (Presidente Karpov); Irina Apeksimova
(Frankie); Lev Prygunov (General Sklarov); Charlotte Cornwell (Inspetor
Rabineau); Roger Moore (voz no rádio do carro); Adam Smith (Jovem Simon
Templar); Emily Mortimer; Aventura, 116 minutos, cor.
Curiosidades:
•
Para promover o filme foram utilizadas duas músicas: Out of my Mind,
de Duran Duran e 6 Underground, de Sneaker Pimps.
•

Em 1928, Leslie Charteris escreve um livro com o personagem Simon

Templar, diferente do filme. Em 1930, os disfarces ainda eram bastante rústicos.
•
Entre 1938 e 1954, foi ao ar uma série de Hollywood. Em 1940, uma
série no rádio, com o mesmo nome, era interpretada por Vincent Price.
•
The Saint, a série de TV, foi veiculada a partir de 1961 com seis
temporadas e 118 episódios, tornando-se a série de seu tipo de duração mais
longa na TV Britânica.
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Fazer cópia
Henry Krutzen
Espaço Psicanalítico
contato@henrykrutzen. com

Ringu (The Ring), 1998, Hideo Nakata, Japão; O Chamado (The Ring), 2002,
Gore Verbinski,EUA.

Uma lenda circula, entre jovens, segundo a qual, logo depois de se ter assistido a
uma certa fita VHS, o telefone toca e a pessoa morre exatamente sete dias depois.
Uma jornalista, a tia de uma garota que morreu, ficou desconfiada da causa da
morte da sobrinha e investiga. Ela encontra uma cópia da fita e assiste ao filme;
depois o telefone toca. No dia seguinte, com a ajuda do seu ex-marido, começa
uma corrida para resolver o mistério da fita, acreditando que tem apenas mais
uma semana de vida. A sinopse da versão americana é similar.

E

m 1998, Ringu foi um fenômeno social no Japão e o sucesso foi
enorme. Inspirada no best-seller, Ringu, de Koji Suzuki, o filme de
Hideo Nakata vai se tornar um clássico da nova onda do cinema japonês
fantástico. O filme não teve grande sucesso nos Estados Unidos e na Europa
e, na verdade, ficou conhecido melhor pelos amantes do gênero, depois do
lançamento da versão refilmada, por Gore Verbinski, sob o título O Chamado.
Os dois filmes respeitam rigorosamente a trama da história de Suzuki e as
diferenças de roteiros, implicando cenas suplementares no filme americano,
foram causadas, provavelmente, pelas opções do roteirista sobre o personagemchave do pai, nessas histórias.
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De um modo geral, como dava para se esperar, os filmes divergem sobre
elementos que diferenciam o cinema japonês do cinema americano. Ringu é
um filme lento, que constrói, pouco a pouco, um clima de tensão, de medo,
deixa algumas coisas misteriosas, inexplicadas, cria um sentimento crescente
de mal-estar no espectador e termina com uma certa resolução das questões
elaboradas. O Chamado é um filme com um ritmo muito mais rápido, que gera
sustos com momentos de gritos e trilha sonora barulhenta, cortes rápidos,
efeitos especiais assustadores e sofisticados. O filme americano traz também
mais explicações claras e deixa menos coisas não resolvidas. Verbinski assusta
mas não dá medo. Fazendo assim, ele se encaixa mais nesse movimento típico
dos anos 2000, dos filmes de tortura, como, por exemplo, a série dos Jogos
mortais, cuja característica primeira é a de assustar, mostrando as piores
torturas possíveis. O susto é bem real mas o medo é reduzido à imaginação
de qual nova invenção vai causar a morte do personagem, presente na tela
enquanto futura carne despedaçada!
Desde o começo, podemos ver as divergências entre os dois diretores,
já na maneira que as jornalistas vão iniciar suas investigações. A japonesa,
Reiko, já está trabalhando sobre uma matéria tratando das lendas urbanas, e
particularmente essa história de fita amaldiçoada. No enterro da sobrinha, ela
fica sabendo que esta tinha assistido à fita, junto com outros amigos. Então,
a investigação de Reiko é dupla: de um lado, ela está continuando o trabalho
sobre a matéria já escolhida por ela, e, por outro, ela está investigando a morte
da sobrinha, acrescentando assim uma dimensão pessoal e familiar à atividade
profissional. Katie não está trabalhando sobre esse assunto, e nunca ouviu
falar da fita antes do enterro da sobrinha. E é a própria irmã que vai pedir,
quase mandar, para ela fazer uma investigação sobre a morte misteriosa da
sobrinha. Então Katie se envolve na história, por razões familiares, e, depois,
pessoais, uma vez que ela vai assistir à fita e, ainda mais, depois de o filho ter
assistido também.
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As duas jornalistas têm muitas coisas em comum: elas trabalham muito
e Reiko deixa o menino sozinho em casa, de noite. Katie é a exata reprodução
americana de Reiko, desse ponto de vista. Ela corre o tempo todo e chega
atrasada na escola. O ponto interessante é que as duas mulheres são ou
separada (parece mais o caso de Katie) ou divorciada (Reiko), com um filho
pequeno (podemos avaliar a idade dos meninos entre 6 e 7 anos). São duas
mulheres modernas, que dão uma grande importância ao trabalho e tentam
fazer o possível para criar os filhos. Podemos destacar a atuação muito boa
de Naomi Watts, no papel da protagonista de O Chamado. Ela consegue
encarnar uma Katie cheia de contradições e reverter uma situação em que ela
é percebida mais como uma personagem meio aborrecida (cena da chegada
na escola, relações com o chefe, no trabalho) e chata, no começo, para ganhar,
ao longo do filme, nossa simpatia.
Os filhos têm uma coisa em comum: o extraordinário grau de
desenvolvimento e autonomia que eles apresentam. Yoichi faz o jantar
sozinho, se veste e vai para a escola sozinho. Ele tem, como Aidan, o dom da
clarividência (fala com a prima depois da sua morte). Aidan fica ainda mais
desenvolvido, até poder ocupar um lugar de marido em relação à mãe. Uma
cena muito interessante mostra a mãe em busca de um vestido preto para ir
ao enterro da sobrinha. Como ela não encontra a roupa, chama Aidan para
perguntar se ele sabe onde está o vestido, o que já pode parecer um pouco
estranho para um menino tão jovem. Mas, quando ela chega na sala, vê que
Aidan já colocara o vestido em cima de uma cadeira, e, enquanto isso, ele está
terminando o seu… nó de gravata! Essa superautonomia dos meninos pode
ser uma das chaves dos filmes. A pergunta não pode deixar de ser colocada:
onde ficam os pais?
E vem a cena central dos filmes: está chovendo e o menino sai de casa,
com guarda-chuva, para ir à escola. Ele encontra um homem e segue-se uma
troca de olhares silenciosos. Depois o menino faz um desvio para contornar o
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homem e continua seu caminho. No filme japonês, a cena é reforçada pelo fato
de o homem também estar de guarda-chuva, como se isso fosse um elemento
identificatório do filho com este homem que vai ser revelado depois como
sendo o pai. No filme americano, o homem chega de casaco e a cena perde um
pouco da sua força evocativa e estética. Além disso, vai demorar mais de 50
minutos, no filme americano, antes de se saber que ele é o pai do garotinho.
A questão da paternidade atravessa o filme todo, nas duas versões.
Ficamos sabendo que Ryuji não queria ter filho, numa cena dramática para
Reiko. Do lado de Noah, existe uma cena linda, ausente da versão japonesa.
Noah está dentro do carro com Aidan. Está chovendo, de novo. Noah fala e
Aidan traz as respostas: “Foi muitos anos atrás”, diz Noah. “Sim, vocês eram
jovens”, responde o filho. E é a vez do pai de acrescentar que ele não seria
um bom pai para o garoto, mas que não quer que nenhum outro ocupe esse
lugar. E do filho responder: “É um enigma!”. Então, temos dois pais que não
conseguem assumir a paternidade, em relação aos filhos. Pelo menos, Ryuji
parece um pouco menos constrangido pela situação, quando ele não hesita
em apresentar Reiko como sua ex-mulher para a namorada (não reconhecida
como tal). Noah, na mesma cena apresenta Katie como uma “amiga” e evita
também nomear a namorada como tal. No decorrer dessa história, os dois
casais vão se reaproximar, com uma abertura maior do casal japonês, quando
Ryuji, perto do final, mostra claramente que ele quer ver mais Reiko. Do lado
americano também, mas, quando Noah faz o mesmo tipo de convite um pouco
antes do final do filme, um olhar de desconfiância de Katie mostra claramente
que essa história não vai ter muito futuro. E, de fato, é exatamente o que vai
acontecer, visto que os dois pais vão morrer pela maldição.
Essa situação problemática dos dois pais do presente é desdobrada pelas
histórias dos pais da menina Sadako/Samara. No filme japonês, a filiação
lógica fica mais forte pelo fato de Ryuji ter poderes de clarividência, poderes
que ele transmitiu para o filho Yoichi. Esses poderes remetem aos poderes
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de Shizuko Yamamura, mulher do passado que teria predito uma erupção
vulcânica na ilha de Oshima. Essa mulher, que tinha dons paranormais, foi
contactada pelo Doutor Heihachiro Ikuma, cientista que se interessa pela
parapsicologia. Apesar de ser casado, Ikuma vai ter uma relação com Shizuko
e uma filha – então ilegítima – vai nascer, Sadako. A menina tinha o poder
terrível de matar, apenas com a força da sua vontade. Ikuma vai matar a filha,
jogando-a dentro de um poço que ele vai tampar depois.
No filme americano, Noah não tem poderes paranormais e essa recusa,
pelos roteiristas americanos, os forçou a imaginar um enredo complicado para
poder chegar no mesmo ponto final. Porém, no caminho, algumas diferenças
estruturais vão aparecer. Primeiro, é a mãe, Katie, que vai fazer, quase sozinha,
a investigação. Ela vai começar um verdadeiro trabalho de policial para poder
identificar a fonte do mistério e ir, também, para uma ilha, investigar a origem
da maldição. Segundo, ela vai, assim, encontrar o pai de Samara, Richard
Morgan (na versão japonesa, ninguém sabe o que aconteceu com o Doutor
Ikuma). Esse encontro não vai ser fácil e Morgan vai acabar se suicidando. Um
fato interessante é o de saber, que, entretanto, Noah está investigando dentro
do hospital onde Samara foi internada e, para conseguir um acesso ao arquivo
dela, ele se apresenta como sendo Richard Morgan! Mas, pouco a pouco, num
puro estilo policial, Katie consegue reconstruir a história de Samara, uma
menina adotada pelo casal Morgan, e que vai se revelar fundamentalmente má
(isso não é o caso do filme japonês, que apresentra Sadako como perpetrando
seu primeiro assassinato, na verdade, para proteger ou vingar a mãe, xingada
pelos jornalistas (outros jornalistas! que não acreditam nos seus poderes). Ela
vai ser a causa da perda dos cavalos queridos da mãe e é a própria que vai
matar a filha, ao jogá-la no mesmo poço!
Consideremos dois pontos para interpretar esse conto. Primeiro, as
histórias do passado devem ser consideradas como míticas e a presença
do sobrenatural pode nos fornecer uma pista. Trata-se de uma construção
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onírica, funcionando com as regras particulares a esse tipo de produção
criativa, sobretudo, nesse caso, pelo procedimento da inversão. No mito,
não se trata de um filho, mas de uma filha; não se trata do nascimento de
uma criança, mas da sua morte, não se trata de um filho legítimo (versão
japonesa) ou do próprio sangue (versão americana), mas de uma bastarda e
de uma adotada! Esse último elemento é interessante e introduz o segundo
ponto, porque ele separa a versão japonesa da versão americana sobre a
diferença mais enigmática entre os dois filmes: no filme japonês, é o próprio
pai, Ikuma que mata Sadako, enquanto, no filme americano, é a mãe. De um
lado, o mito apresenta uma distorção em relação a um vínculo simbólico e a
questão da ilegitimidade de Sadako fica central. Como se trata dessa dimensão
simbólica, se torna então lógico que é o pai, aquele que dá nome, que acaba
com a encarnação do mal. De outro lado, o mito apresenta uma questão real,
a infertilidade de Anna Morgan e a questão da adoção. Logicamente, é a mãe,
mais perto dessa questão do real da filiação, que acaba com Samara.
Assim, a fita vem do além, literalmente, e a cena da impossibilidade da
existência de uma fita sem tracking, no filme americano, reforça essa ideia. As
diferenças entre as duas fitas são secundárias, elas só indicam o caminho para
encontrar a garota no poço, mesmo se, do ponto de vista estético, a versão
da fita no filme japonês fica muito mais forte. A duração exagerada, cheia
de detalhes, da fita no filme americano, vem da escolha dos roteiristas de
descartar os poderes paranormais do pai. Então essa fita significa que Sadako/
Samara quer ser ouvida! Na versão americana, fica acrescentado que ela nunca
para. É isso mesmo, a questão da filiação nunca para de gritar nos ouvidos
dos seres humanos. E é esse grito que Ryuji está ouvindo, quando ele analisa
a fita, junto com Reiko, é esse grito que ele consegue interpretar de um jeito
que vai levar o casal até Sadako. Do lado americano, nada de grito, apenas os
rostos deformados dos adolescentes, pelos efeitos especiais dos estúdios. O
grito é silencioso e volta, seja na esfera visual, com muitos efeitos de susto,
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como uma tentativa desesperada de apresentar aos olhos o que os ouvidos
não conseguem ouvir, seja, no deslocamento das duas palavras ouvidas no
telefone, “sete dias”, como uma repetição do tempo que Deus levou para fazer
o universo.
E vem o fim, tão simbólico, quando as mulheres encontram a solução, a
saber fazer cópias – ou seja reproduzir – e mostrar para alguém. Exatamente
o que não aconteceu com Sadako/Samara, cópias infiéis e objetos escondidos,
até mortos. O filme japonês termina com uma messagem de esperança,
numa conversa imaginada por Reiko, então uma resposta de mãe, sonhando
com o filho. “Então quer dizer que nunca vai ter fim?” diz o filho e vem a
resposta afirmativa da mãe. Ela dirige numa estrada reta, sem fim, imagem do
infinito, infinito das gerações a vir. O filme americano termina no inferno do
capitalismo, em que a solidão parece ser o destino obrigatório para cada um.
O filho, de carne e osso, dessa vez, pergunta para a mãe: “E o que vai acontecer
com as pessoas que vão assistir esta fita?” e a resposta é… o silêncio. Ou seja,
estamos seguros, os outros que se virem…
Não vamos esquecer, também, que assistimos ao filme! Então somos
todos amaldiçoados…
Permanece a questão do pai. Todos morreram (ou despareceram, no caso
de Ikuma), e, como disse Aidan, na cena mais bela do filme americano: “É um
enigma!”…
Ringu. 1998. Direção: Hideo Nakata; Roteiro: Hiroshi Takahashi;
Produção: Takashige Ichise e Shinya Kawai; Edição: Nobuyuki Takahashi;
Música: Kenji Kawai; Elenco: Nanako Matsushima, Hiroyuki Sanada, Miki
Nakatani, Yuko Takeuchi, Hitomi Sato; Mistério, Horror, 96 minutos, preto e
branco, cor.
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Prêmios: Prêmio do Filme Mais Popular, 1999, pela Japanese Academy;
Corvo de Ouro, 1999, no Brussels International Festival of Fantasy Film;
Melhor Filme Asiático, 1999, no Fant-Asia Film Festival; Prêmio do Público,
1999, no NatFilm Festival; Melhor Filme e Melhores Efeitos Especiais, 2001,
no Sitges – Catalonian International Film Festival.
O Chamado. 2002. Direção: Gore Verbinski; Roteiro: Ehren Kruger;
Produção: Laurie MacDonald; Edição: Craig Wood; Música: Hans Zimmer;
Figurino: Julie Weiss; Elenco: Naomi Watts, Martin Henderson, David
Dorfman, Brian Cox, Jane Alexander; Mistério, Horror, 115 minutos, cor.
Prêmios: Melhor Box Office, 2003, pela ASCAP Film and Television
Music Awards; Melhor Atriz, 2003, pela Academy of Science Fiction, Fantasy
& Horror Films – USA; Melhor Filme de Horror/Thriller, 2003, nos Golden
Trailer Awards; Melhor Filme, 2003, nos MTV Movie Awards; Melhor Filme,
2003, nos Teen Choice Awards.
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Funny games
Delfino Silva Neto
zdelfino@gmail. com

Violência Gratuita (Funny Games), 1997, Michael Haneke, Áustria; Violência
Gratuita (Funny Games), 2007, Michael Haneke, EUA.

Casal com filho pequeno sai de férias para sua casa de campo, à beira de um
lago. Um rapaz, que diz estar hospedado com os vizinhos, aparece pedindo
emprestado ingredientes para cozinha. Quando dentro da casa, revela-se um
psicopata sádico.

D

uas versões de Violência Gratuita (Funny Games), um thriller brutal,
foram filmadas por Michael Haneke, com dez anos de diferença. Uma,
em 1997, na Alemanha. A outra, nos EUA, em 2007. As duas versões, a alemã
e a americana, contrastam com obras como Assassinos por Natureza. Parecem
se aproximar, de certo modo, às duas versões de Cabo do Medo. As cores e os
tons usados lembram Laranja Mecânica de Stanley Kubrick, com a diferença
de que não há, aqui, violência explícita alguma.
Quando exibida em Cannes, a primeira versão chocou a plateia.
Alguns críticos abandonaram a sala de projeção. Nos Estados Unidos, o
remake, nem tanto. Refilmada, quadro a quadro, de maneira idêntica, foi
usada a mesma trilha sonora. Minimalista, por sinal, porque, excetuandose o início e o fim, um vácuo sonoro perdura em quase todo o filme. Os
mesmos diálogos, os mesmos deslocamentos, os mesmos objetos em cena.

361

Até a casa foi construída em idênticas proporções. Em raríssimas exceções
se fugiu à regra.
Original e remake, posando como esmeradas obras de arte, podem,
também, ser encarados como dois dos mais cinemáticos atos de sadismo
já feitos na história do cinema. O roteiro se prende a uma família em férias
que recebe, em sua casa de veraneio, a inesperada visita de dois psicopatas.
A partir daí, o planejado sonho de fim de semana se torna um pesadelo, pois
ficarão sujeitados a inimagináveis provações de ordem física e psicológica.
E assim se desenvolve a trama, onde não se vislumbra, desde o início, a
perspectiva de um final feliz.
A narrativa começa numa tomada em plongée, numa rodovia, onde as
vítimas Ann, Geord e Georgi estão num carro a exercitarem-se num jogo de
conhecimento sobre música. A trilha sonora entrelaça fragmentos desde Händel
até ao rock anárquico de John Zorn, reproduzidos no cd player do carro.
Enquanto Georg e o filho estão colocando o barco no lago, Ann é
surpreendida com a chegada de Peter, um dos vilões que, sem se saber como,
cruza a porta da frente. Com polidez se identifica e pede emprestados quatro
ovos, os quais deixa cair, como se fora acidentalmente. Volta, tergiversa, pede
mais quatro e, antes de recebê-los, inutiliza, da mesma forma, o celular de
Ann, derrubando-o na pia da cozinha. Ao mesmo tempo, entra em cena
Paul, o outro vilão. Ann, relutante, atende ao pedido de Peter, mas devido aos
rodeios e às evasivas verbais de ambos, começa a sentir algo errado, perde
a paciência, e pede para se retirarem. Pergunta por que estão usando luvas.
Recebe de um deles, agora de maneira objetiva e lacônica a resposta, tenho
eczema. E só. Ato contínuo, Paul descobre num canto os tacos de golfe de
Georg e pede emprestado um deles.
Os visitantes revelam as suas cores verdadeiras ao chegar Georg com o
filho, que ouve o pedido da esposa para expulsar as inoportunas visitas e, não
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entendendo bem o porquê, tenta contornar a situação. Após breve contenda,
Georg dá um leve tapa na face de Paul e ordena-os que saiam. A resposta chega
abrupta em forma de uma violenta pancada, com o taco de golfe, fraturando o
joelho direito de Georg. Cinicamente, mais uma vez, forja um educado pedido
de desculpas, por estar sendo tão rude. A partir daí, a situação se desintegra
rapidamente e os membros da família, amarrados, são forçados a participar de
torturas psicológicas, cada vez mais humilhantes. São, a certa altura, alvo de
aposta entre eles se estariam vivos até as nove horas do dia seguinte.
Como progredirão os diálogos ou como terminará o filme, seria melhor
o leitor saboreá-los, sem informação prévia. Desnecessário até, de vez que a
narrativa busca explorar menos a emoção que as reações à tortura em quem as
vê. Dizer-se que o cenário é implausível seria irrelevante, na medida em que a
trama cursa em nível simbólico. O importante parece não ser a história em si,
mas a mensagem nela embutida: uma análise crua sobre a crueldade humana.
Sensação que nos remete a outra mais estranha, em que o espectador, como
expectador, não só vê, se hipnotiza. E o resultado é um inescapável incômodo
que se avoluma a cada instante.
O tema equilibra-se sobre a tênue linha entre a existência real e a
representação. A oscilação entre a desconcertante consciência de se tomar
parte de um acontecimento e a segurança emocional de se ver o artificialmente
criado ou, até mesmo, a realidade descoberta. O problema não é como a
violência é exibida, diz Haneke, mas como se tenta incutir no espectador a sua
posição em relação a ela. Essa assertiva é levada às últimas consequências, e o
terror, a agonia e a angústia que pairam no ar são os paradigmas que amarram
o passivo e desamparado medo da audiência.
O tom de paródia é evidente. Os detalhes são elaborados de maneira
tácita, sutil, e jogados de forma não diretamente expressa, mas que se deduz.
Vez por outra, Peter e Paul se referem como Beavis e Butt Head, personagens
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do cartoon homônimo de Mike Judge: dois adolescentes que vivem na
cidade fictícia de Highland, desprovidos de valores éticos, morais, obnóxios,
misóginos, rudes com as pessoas, até consigo próprios.
Eles parecem não perceber o alcance das suas atitudes e reações instintivas,
que sempre sobrevivem a tudo, sem nunca sofrerem as consequências, como
o Tom Ripley de Patricia Highsmith. Usam amiúde a expressão “vamos fazer
um acordo”, clara referência ao Let’s make a deal, programa televisivo de Jay
Stewart (1963-1977), no qual os competidores deveriam trazer algo para
negociar, regra nem sempre seguida, e o prêmio do ganhador poderia ser
trocado por um outro, desconhecido.
Com efeito, por duas vezes durante o filme, um dos invasores, em
big close-up, mudo, impassível, quase que em tom de mofa, se põe como a
perguntar “tão olhando para que, por quê?” No terço final da peça, quando
uma das vítimas parece ter tomado controle da situação, Haneke volta atrás,
o filme é rebobinado e a cena deletada é refeita de maneira mais cruel, ainda.
O que parecia dar ao espectador a impressão de um sentimento de esperança,
desaparece. O diretor parece nos pregar uma peça, nos punir por termos sido
tão facilmente manipulados.
Em uma das últimas cenas, o fato de se empurrar uma pessoa,
completamente indefesa, na água, nunca me causou tanto mal-estar. Fica
patente a continuidade do método criminoso, na forma como as vítimas são
apresentadas, umas às outras. Um único deslize técnico acontece: na versão
alemã, quando Anna e Georg estão no carro, o reflexo do microfone entre as
poltronas da frente pode ser visto na janela.
Um estudo sobre a maldade humana? Com certeza. Crítica à violência,
como modo de comunicação, ou à nossa insensibilidade, com relação à
violência explícita, hoje largamente exposta no cinema e televisão? Talvez.
Para mim, o suficiente num filme em que, paradoxalmente, as coisas mais
364

SE SSÃ O DU P LA

importantes são ditas com sofisticada sobriedade e, às vezes, nem isso, pois
são os próprios gestos que falam.

Violência Gratuita. 1997. Direção: Michael Haneke; Roteiro: Michael
Haneke; Produção: Veit Heiduschka; Desenho de produção: Chirstoph
Kanter; Edição: Andreas Prochaska; Figurino: Lisy Christi; Elenco: Susanne
Lothar (Anna), Ulrich Mühe (Georg), Frank Giering (Peter), Arno Frisch
(Paul), Stefan Clapczynski (Schorschi), Doris Kunstmann (Gerda), Christoph
Bantzer (Fred), Wolfgang Glück (Robert), Susanne Meneghel (Gerdas
Schwoster), Monika Zallinger (Eva); Drama, 108 minutos, cor.
Violência Gratuita. 2007. Direção: Michael Haneke; Roteiro: Michael
Haneke; Produção: Christian Bante, Chris Coen, Hamish McAlpine, Andro
Steinborn; Desenho de produção: Kevin Thompson; Edição: Monika Willi;
Direção de arte: Hingu Kim; Figurino: David C. Robinson; Elenco: Naomi
Watts (Ann Farber), Tim Roth (George Farber), Brady Corbet (Peter), Michael
Pitt (Paul), Devon Gearhart (Georgie Farber), Boyd Gaines (Thompson),
Siobhan Fallon (Betsy Thompson), Robert Lupone (Robert), Linda Moran
(Eve); Drama, 111 minutos, cor.
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Jesus Cristo: em nome do cinema,
am é m!
Cefas Carvalho
Jornalista e escritor
cefascarvalho@gmail. com

Jesus Cristo Superstar (Jesus Christ Superstar), 1973, Norman Jewison, EUA; Jesus
de Montreal (Jésus de Montréal), 1988, Denys Arcand, Canadá; Última Tentação
de Cristo, A (Last Temptation of Christ,The),1989, Martin Scorcese, EUA.
Os três filmes, cada um de sua forma, tratam da conhecidíssima história de Jesus
Cristo. No primeiro, é feita uma releitura de sua vida em tom deliberadamente
hippie. É uma versão para cinema da ópera-rock de Tim Rice e Andrew Lloyd
Webber, encenada na Broadway com grande êxito. Jesus de Montreal apresenta
a vida de cristo de forma indireta. É a partir da montagem ao ar livre da Paixão
de Cristo por um jovem ator que a história se desenvolve formando uma alegoria
sobre religião e poder, atualizando de forma surpreendente a história de Jesus
Cristo. Por último, no filme de Scorcese, Cristo se autoproclama filho de Deus e
suas pregações na Judeia, então colônia romana, chocam o governo, que decide
se livrar dele. É um retrato mais humano de Cristo, incluindo até desejos eróticos
por Maria Madalena. Na verdade é um dos mais sensíveis e respeitosos relatos
do fundador do Cristianismo.
Jesus Cristo Superstar

U

m ônibus caindo aos pedaços cruza o deserto israelense/palestino até
chegar a uma série de ruínas. Do veículo, sai um grupo de jovens,
homens e mulheres, alegres e despojados, como um grupo mambembe. Ao
som de uma guitarra, estilo rock progressivo, eles cumprem um ritual no qual
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vestem um deles como Jesus Cristo, num interlúdio para a teatralização que se
seguirá dos últimos dias de Cristo.
Assisti a essa primeira cena de Jesus Cristo Superstar pela primeira vez
aos dezesseis anos e ela teve sobre mim um impacto imenso, assim como a
horaemeia seguinte.
Até os dezesseis, quando a rebeldia inerente à adolescência batia à minha
porta, e cinéfilo que já estava me tornando, pensava que filmes religiosos eram
necessariamente como o Rei dos Reis (Nicholas Ray, 1962) ou o Jesus de Nazaré,
de Franco Zeffirelli. Cabe uma explicação: até então não tinha visto o Evangelho
Segundo Mateus de Pasolini, Scorcese não havia feito o seu A Última Tentação
de Cristo, muito menos Mel Gibson o seu A Paixão de Cristo. O fato é que, para
mim, filmes sobre Jesus eram necessariamente reverentes e épicos.
Contudo, aquele musical mostrava o contrário: um Judas cerebral, digno
e questionador. Uma Maria Madalena apaixonada (por Jesus) e participativa.
Apóstolos fracos e desinteressados. A história bíblica desconstruída, reavaliada,
questionada. Tudo embalado com melodias das mais lindas da história dos
musicais, letras bem construídas e contestadoras e um “espírito hippie” que
me encantava. Estava construído o mito cinematográfico, ao menos para mim.
Depois descobri que muitas outras pessoas amavam o filme como eu (embora
igual número o odeie).
O herói de Jesus Cristo Superstar, na verdade, é Judas. Vivido pelo ator
negro Carl Anderson, é ele quem pontua a história, mostra as contradições de
Jesus e, acima de tudo, vive seu próprio paradoxo em querer que Jesus liberte
não a humanidade do pecado, mas o povo judeu dos romanos e, ao mesmo
tempo, intui algo a mais (divino?) no amigo Jesus.
Duas canções marcam esse paradoxo: Listen to me, cantada por Judas na
primeira cena do filme após o prólogo e I don’t know how to live him, cantada
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por um Judas aos prantos após receber o dinheiro da traição e pouco antes
de se enforcar. Desnecessário dizer que são duas das canções que mais amo
na película, e que, de certa forma, semearam uma saudável contestação em
minha alma.
Um capítulo à parte para Maria Madalena. Vivida pela cantora pop
Ivonne Ellman (celebrizada pela linda If I can’t have you dos Bee Gees), a sua
Madalena não é mera coadjuvante, como nos demais filmes sobre Cristo. Aqui,
ela tem vez e voz, comenta seu próprio passado e analisa seus sentimentos
ambíguos sobre Jesus (em I don’t know how to love you). Registre-se que, em
meio aos hormônios da adolescência, não escapei aos encantos do olhar doce
e da morenice de Ivonne Ellman/Madalena, que tornou-se uma das minhas
paixonites cinematográficas da época.
Com tantas belas canções, letras questionadoras, um charme hippie
irresistível, bastou assistir ao filme essa primeira vez para pressentir que
o faria outras vezes mais, e que a fita entraria na minha vida. Dito e feito:
até hoje Jesus Cristo Superstar é o filme a que mais assisti na vida (19 vezes,
contadas e cantadas) e, confesso, mesmo na casa dos trinta, como agora, de
vez em quando ponho o DVD do filme para ouvir: “Hosana hey, sana sana
sana ho, sana hey, sana Hosana. Hey JC, JC won’t you die for me, sana ho sana
hey, Superstar. . . ”
Jesus de Montreal
Influenciado por Jesus Cristo Superstar, comecei a garimpar em locadoras
e cineclubes mais filmes questionadores da religião. Nesse período, assisti
ao simpático Godspell – A Esperança e o sofrível Je Vous Salue Marie, de
Godard, que havia sido proibido nos cinemas num rompante ditatorial do
então presidente José Sarney, pressionado pela CNBB. Foi quando começou o
burburinho em torno de um filme canadense. Tendo causado furor no Festival
de Cannes de 1988, Jesus de Montreal chegou aos cineclubes brasileiros sob
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uma aura de romantismo e mistério. Seria uma modernização da história de
Cristo? Uma crítica ao cristianismo moderno?
De tudo, um pouco. Assisti ao filme em uma sessão única no mitológico
Cineclube Estação e a experiência foi inesquecível. A trama do filme é
extremamente simples: na Montreal contemporânea, um jovem e talentoso
ator e diretor (Daniel, nome bíblico, não por acaso) é convidado pela Igreja
católica a encenar uma versão da Paixão de Cristo que chame a atenção da
opinião pública.
Bem encenada, a peça se torna um sucesso, mas, começa a perturbar o
idealista Daniel, cujo comportamento começa a se assemelhar ao de Jesus. Há
quem achasse que as analogias são forçosas (Daniel destruindo um estúdio de
gravação evoca Jesus contra os vendilhões do templo), mas o fato é que tudo é
muito poético, muito suave, mais que isso, muito sincero.
Essa sinceridade – que deixa o espectador na dúvida se o diretor quer
louvar a ação cristã ou justamente criticá-la – tornaram, aos meus olhos,
o filme inesquecível, e como trama ele se sustenta até o fim, ganhando um
clímax na cena em que, “crucificado”, Daniel sofre um acidente que mudará o
rumo do filme e provocará sua morte.
A cena final sempre me marcou muito: médicos levam partes do corpo
de Daniel (coração, rins, córneas) para transplantes em pacientes que deles
necessitavam. Mais que uma apologia da doação de órgãos, uma forma de
mostrar que o “Jesus de Montreal” pôde ressuscitar. Analogia simples, bela e
poderosa. Um filme que até hoje me fascina, com seu Jesus canadense frágil
e honesto.
A Última Tentação de Cristo
Como devoto de Martin Scorcese desde que assistira a Taxi Driver e
Touro Indomável, não foi fácil esperar pacientemente, em 1989, seu filme A
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Última Tentação de Cristo chegar aos cinemas brasileiros. Não existia mais
censura institucional/governamental à época, mas os conservadores de
plantão aliados à CNBB tentavam – como haviam feito com Je Vous Salue,
Marie, de Goddard, anos antes – impedir que o filme fosse exibido. Eu e os
amigos cinéfilos já estávamos com água na boca: um Jesus indeciso e humano
(Willen Defoe, que dois anos antes explodira como o sargento bonzinho em
Platoon), um Judas heroico, uma Maria Madalena participativa (a belíssima
Barbra Hershey), trilha sonora de Peter Gabriel e de quebra David Bowie
como Pilatos. E baseado num romance (que chegou ao Brasil pouco depois do
filme) do grego Nikos Kazantzakis, de quem eu já havia lido Zorba, o Grego e
O Cristo Recrucificado.
Até que o filme aportou nos cinemas brasileiros. A essa altura, eu já havia
assistido a todos os filmes de temática religiosa a que tinha acesso (embora
os clássicos O Evangelho Segundo Mateus e Madre Joana dos Anjos eu tenha
assistido muitos anos depois) de forma que me sentia preparado para mais
aquela experiência.
O filme dividiu a crítica e meus amigos cinéfilos. Críticas não faltaram:
do sotaque nova-iorquino do Judas de Harvey Keitel até as longas quase três
horas de filme. Para minha visão passional do cinema, gostei de tudo e o filme
se tornou um clássico pessoal meu. O Jesus de Defoe, angustiado e nervoso, me
convenceu. Assim como a cenografia árida e a fotografia em tons terra. Falar
na trilha sonora de Peter Gabriel é covardia: para mim, é uma das maiores da
história do cinema até hoje.
Porém, o trunfo do filme é a trama e sua narrativa: o Jesus de Kazantzakis
(e Scorcese) é um pária entre os judeus, um carpinteiro que faz cruzes para
os romanos crucificarem os judeus. Até que não consegue resistir (este é o
termo) ao chamado de Deus e, após muita luta interior (incluindo a paixão
carnal por Maria Madalena), decide cumprir a obra para a qual tinha nascido.
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Claro que, já agonizante na cruz, há o sonho (ou possibilidade real?) de descer
da cruz (afinal, era o filho de Deus, tinha poder para tal), casar com Maria
Madalena, ter filhos e viver como um homem normal. Como ele sempre quis.
No final, o sonho/possibilidade forjado pelo anjo/demônio se esvanece
e Jesus percebe que terá que morrer para que se cumpra o que estava escrito.
Tudo como tinha que ser, mas com muita agonia e batalhas interiores, como
cabe aos personagens de Kazantzakis e Scorcese. “It’s acomplished!”, grita
Cristo/Defoe. Consummatum est! Está consumado! Sobre a trilha sonora, a
mais bela das músicas de Gabriel (compositor com nome do anjo que anunciou
o filho a Maria. . .) e estava forjado mais um clássico religioso pessoal. Nunca
nenhum filme de tom religioso (não, não considero A Paixão de Cristo, de
Mel Gibson) nem tão bom nem poético me afetou tanto como a trinca Jesus
Cristo Superstar, Jesus de Montreal e A Última Tentação de Cristo. Em nome
do cinema, amém!
Jesus Cristo Superstar. 1973. Direção: Norman Jewison; Roteiro: Melvyn
Bragg e Norman Jewison, sobre o livro de Tim Rice; Produção: Norman
Jewison, Patrick Palmer e Robert Stigwood; Desenho de produção: Richard
Macdonald; Música: Andrew Lloyd Webber; Edição: Anthony Gibbs; Direção
de arte: John Clark; Figurinos: Yvonne Blake; Elenco: Ted Neeley (Jesus
Cristo), Carl Anderson (Judas Iscariotes), Yvonne Elliman (Maria Madalena),
Barry Dennen (Poncio Pilatos); Musical, 103 minutos, cor.
Jesus de Montreal. 1988. Direção: Denys Arcand; Roteiro: Denys
Arcand; Produção: Roger Frappier, Pierre Gendrou e Monique Létourneau;
Desenho de produção: François Séguin; Música: Jean-Marie Benoît, François
Dompierre e Yves Laferniére; Edição: Isabelle Dedieu; Figurino: Louise Jobin;
Elenco: Lothaire Bluteau (Daniel), Catherine Wilkening (Mireille), JohanneMarie Tremblay (Constance), Rémy Girard (Martin), Robert Lepage (René),
Marie-Christine Barrault, Denys Arcand; Drama, 119 minutos, cor.

372

SE SSÃ O DU P LA

A Última Tentação de Cristo. 1989. Direção: Martin Scorcese; Roteiro: Paul
Schrader, sobre oromanceA Última Tentação de Cristo, de Nikos Kazantzakis;
Produção: Barbara de Fina e Harry J. Ufland; Desenho de produção: Johan
Beard; Música: Peter Gabriel; Edição: Thlema Schoonmaker; Direção de
arte: Andrew Sanders; Figurino: Jean-Pierre Delifer; Elenco: Willem Dafoe
(Jesus), Harvey Keitel (Judas), Barbara Hershey (Maria Madalena), Verna
Bloom (Maria, mãe de Jesus), Harry Dean Stanton, David Bowie; Drama, 163
minutos, cor.
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Jogadores e apostadores de
sinuca : tramas de dinheiro, de
amor e de poder
Rogério Cruz
Departamento de Economia, UFRN
pirescruz@uol. com. br

Desafio à Corrupção (The Hustler), 1961, Paul Newman, EUA; Cor do Dinheiro,
A (Color of Money, The), 1986, Martin Scorcese, EUA.

O filme Desafio à Corrupção (1961) foi baseado no livro The Hustler (1959)
de autoria de Walter Tevis. Ao lado do filme A Cor do Dinheiro (1987) – tido
pela literatura especializada como sequência daquele primeiro –, formam uma
“sessão dupla”, que podem ser vistos – de preferência – na sua ordem cronológica.
Dois dramas que, envoltos em muito suspense, mostram as relações pessoais e
profissionais de jogadores e apostadores do jogo de sinuca, envolvendo dinheiro,
amor e poder.

O

mundo do cinema, até aqui, tratou muito pouco de mostrar o mundo
do jogo – atividade física ou mental organizada por um sistema de regras
que definem perdas ou ganhos, entre seus participantes. E, no caso específico do
jogo de sinuca, estima-se que deva haver um número menor ainda de filmes.
O jogo, na vida real ou no cinema, em geral, está associado ao dinheiro,
e, invariavelmente ainda aparecem mais dois ingredientes: o amor e o poder.
E, para não fugir à regra, esses três subtemas circundam a problemática dos
filmes aqui analisados.
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Essa escassez de filmes e de reflexões sobre jogos pode ser entendida
como uma primeira razão a justificar a presente reflexão a respeito desta
“sessão dupla”, pois, no contexto da crítica cinematográfica, existem ainda
alguns poucos comentários de pessoas especializadas e outro tanto assinado
pela crítica não especializada – que podem ser observados principalmente nas
páginas da rede mundial de comunicação eletrônica, a internet, em endereços
especificamente dedicados à sétima arte. No primeiro caso, de modo muito
sumário, são discutidos mais os aspectos técnicos das produções artísticas,
ficando um vácuo no que diz respeito às dúvidas e questionamentos que
se pode levantar acerca das possíveis lições de vida que esses filmes podem
ensejar. Em outras palavras, discussões acerca da atualidade ou não de
possíveis ensinamentos e/ou de visão de mundo que foram traduzidos para
o cinema. E, no segundo caso, há mais elegias e observações óbvias acerca de
cenas e de atores e/ou seus diretores, do que contribuições a um debate sobre
a substância contida na mensagem central de cada um dos dois trabalhos, isto
é, o jogo, os jogadores e os apostadores.
Uma vez identificadas lacunas na literatura, propõe-se enquanto
objetivo principal do presente comentário, a realização de um entendimento
acerca da maneira pela qual as imagens e/ou seus discursos, propiciados
pelo material selecionado, podem contribuir para se entender o mundo real.
A imagem permite ao observador e/ou ao crítico retirar-se de cena para
poder vê-la melhor.
E, de modo mais específico, o estudo quer captar a forma como são
representados – na película – os movimentos entre os homens que vivem e
representam instantes econômicos da vida cotidiana – tendo como palco o
jogo de sinuca.
O período de realização dessas filmagens é distinto, pois vai do início dos
anos 60 até o começo da segunda metade dos anos 80, ambos do século XX.
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A estrutura do presente texto, inicialmente, faz uma breve síntese descritiva
de cada um dos filmes, direcionada para o objeto de estudo proposto. Seguese, um confronto entre essas duas narrativas cinematográficas e, por fim, uma
breve conclusão com base nesse contraponto entre esses dois filmes.
No que consiste, então, o enredo do filme Desafio à Corrupção? Desafio à
Corrupção (The Hustler),datado de 1961, com a direção de Paul Newman. É um
drama, filmado em preto e branco, com a duração de 134 minutos. Concorreu
ao Oscar de 1962. Sagrou-se vencedor nas categorias de Melhor Direção de
Arte, em preto e branco, e apresentou a Melhor Fotografia (Eugen Schüfftan).
Foi ainda indicado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor
Ator (Paul Newman), Melhor Atriz (Piper Laurie), Melhor Ator Coadjuvante
(Jackie Gleason e George C. Scott) e Melhor Roteiro Adaptado.
Inicialmente, mostra jogadores de sinuca que mais parecem seres
errantes, que vagam pelo interior dos EUA, em busca de dinheiro. Jogam uma
aposta incerta, em relação ao futuro. E, nessa condição, assumem, objetiva
ou subjetivamente, os mais diferenciados papéis e funções sociais em seu
cotidiano de vida. Passam-se, por exemplo, por vendedores de produtos
farmacêuticos. Ao desafiarem seus contendores a fazerem suas apostas,
colocam seu patrimônio e/ou suas vidas em jogo. Aprendem que, para
ganhar um jogo, é preciso inteligência, ironia, mentiras, e, até mesmo, perder
algumas poucas vezes para iludir o adversário. Fingem-se, pois. Porém, nesse
processo há muita tensão, também porque, muitas vezes, enfrentam jogadores
desconhecidos que podem ser melhores, podem ganhar e, desse modo, de
novo, perdem dinheiro. Vivem, enfim, de vitórias e de derrotas. Em atividade,
esgotam-se física e mentalmente porque podem jogar até 36 horas seguidas,
o que não respeita os limites dos seres humanos. E, em jogo, podem ir além
porque movidos por bebida. Em oposição, há casos de jogadores que, mesmo
em concorrência, podem se admirar – por exemplo, quando Eddie “Fast”
Felson (Eddie Ligeiro) se encanta com as jogadas do seu principal adversário,
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o Gordo Minnesota. Uma lição de humildade e de carinho em relação ao
adversário, em meio a um clima de guerra. Eles vivem, pois, uma situação
de amor e ódio.
Fora do jogo existem momentos de conforto (paz) em face do encontro
com a mulher amada. Mas, há também enfrentamentos e/ou discussões.
Amenas, por exemplo, sobre o que é o amor; ou ainda, quando e por que
se ama, tal como no diálogo travado entre Eddie e sua companheira Sarah.
Esta, o ampara nos momentos difíceis, seja porque “Fast” não tem para
onde ir porque perdeu tudo no jogo, ou, porque foi alvo de violência de seus
oponentes. Aqui, capangas o intimidam a mandado de pessoas poderosas
que querem subjugá-lo, tal como faz Bert, um banqueiro/apostador que
quer ganhar dinheiro com as técnicas e habilidades de Eddie, tornando-se
seu empresário. E, desse modo, cobrando-lhe taxas exorbitantes. Ou ainda,
adiantando-lhe condições materiais e dinheiro para fazer, a partir daí, mais
dinheiro com as jogadas de Eddie. Sob pressão, o jogador praticamente
não tem saída. E, “Fast” revela consciência disso, quando afirma: “É melhor
ganhar 25% de uma quantia pequena do que 100% de nada”. E, nesse ponto,
Sarah, uma mulher que lê, que escreve, que tem posicionamentos críticos
acerca daquela condição de subordinação vivida pelo companheiro, entra em
conflito com Bert. Enquanto o companheiro vive absorvido pelo mundo do
jogo, Sarah tinha lucidez suficiente para perceber aquela situação de alto risco
ou até mesmo de incerteza, com relação ao amanhã de um jogador submetido
a regras de um especulador poderoso – Bert.
Na primeira temporada de jogos de Eddie, sob a gestão de Bert, Sarah
aparece morta no apartamento de Bert, durante ausência de Eddie que, após
o jogo, foi vagar pelas ruas. O filme faz mistério quanto às causas dessa morte.
Mas, registra, de modo cristalino o amor de Eddie por Sarah, que desaparecera.
É então que, tocado por aquela misteriosa situação, Eddie enfrenta o poder
de Bert. Volta ao ninho antigo com o objetivo de, ao menos, reverter aquela
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situação e se defrontar novamente com o Gordo Minnesota. E, implicitamente,
para se defrontar com Bert, também, agora, seu rival. Nessa condição, o filme
ganha mais suspense ainda nesses seus três últimos capítulos.
O desfecho do filme começa com uma aparente e trivial situação: o galã
do filme, Eddie, vence o Gordo. Mas, vence também a Bert? E é aí que vem
o enfrentamento pessoal de Eddie com Bert, que, vivia e estava – naquele
momento – rodeado por capangas, que passam a ameaçar Eddie. O diálogo
é duro. Há muita adrenalina no ar. O banqueiro quer dinheiro pelas vitórias
de Eddie sobre o Gordo Minnesota. Eddie nega-se a pagá-lo. E, assim, desafia
abertamente seu antigo banqueiro. Coloca a vida em risco, conscientemente.
E o faz em nome de sua amada e ainda de sua condição social, porque quer
revidar o acontecido com ela e também quer defender sua honra, novamente
ameaçada por Bert. Quando ameaçado por todos e por Bert, convida este a
matá-lo, pois se não viesse a morrer e a ter que pagá-lo, voltaria para matálo. Quer liberdade de movimentos. É uma situação de tudo ou nada. Ainda
chega a receber ofertas de Bert para voltar a jogar para ele, submetendo-se
a percentagens de jogo muito menores. O clima que antecede o desfecho é
cada vez mais tenso. O salão de sinuca repleto volta seus olhares para os dois
contendores. E Eddie “Fast”, não quer arredar pé da condição que impôs. Não
aceita propostas do seu oponente. Quer mesmo é se libertar daquela condição
de subordinação imposta por aquele apostador todo poderoso da sinuca.
Como termina o filme? O final resulta de uma troca. Eddie poderá sair
sem lhe acontecer nada, desde que nunca mais volte a jogar. “Fast” sai de
cena, sob suspense. Bert e seus capangas acompanham seus movimentos.
Música de fundo. Fim. Qualquer semelhança com o mundo real seria ou não
uma coincidência?
O filme seguinte, intitulado A Cor do Dinheiro (The Color of Money), foi
concluído em 1986 e teve a direção de Martin Scorcese. Também enquadrado
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na categoria drama, foi filmado em cores e tem a duração de 120 minutos. Paul
Newman ganhou – por sua participação nesse filme – o Oscar de Melhor Ator,
em 1987. Essa película recebeu ainda indicações às estatuetas de Melhor Atriz
Coadjuvante (Mary Elizabeth Mastrantonio) e Melhor Roteiro Adaptado.
A Cor do Dinheiro pode ser entendido como uma continuação de Desafio
à Corrupção, pois o jogador Eddie “Fast” Felson (Eddie Ligeiro) reaparece,
ainda na condição de protagonista principal do filme, porém, agora, mais velho
e desempenhando o papel de banqueiro de jogo. Isso significa que o artista
principal deixou uma dada condição de um jogador que contestava a forma de
organização do jogo, comandada por banqueiros, para se tornar um deles. E,
também, assumindo o papel de vendedor de bebidas. Foi algo imposto desde
fora, ser banqueiro, e, determinado por uma conjuntura em que ele era apenas
um contra grupos que detinham e/ou controlavam esquemas de jogo e/ou
rede de relações já montadas. Nessa nova condição, em que passa a apostar
dinheiro em jogadores que são revelações técnicas da sinuca, conhece Vincent
e sua companheira Carmen, numa ocasião em que um de seus jogadores
perdia para o até então desconhecido Vincent.
Começa, pois, para Eddie, um jogo complicado de sedução para atrair
o casal, que, para o banqueiro representava uma nova possibilidade de fazer
mais dinheiro do que o dinheiro inicialmente apostado. E, ao cabo, Eddie
teve êxito, quer dizer, Vincent passa a jogar sob seus auspícios. Assim, na
perspectiva do cinema, estão juntos dois monstros sagrados dessa arte: Paul
Newman e Tom Cruise.
Alguém duvida do que foi e ainda pode ser o resultado da bilheteria, com
uma junção desses dois atores?
Uma vez juntos, eles irão em busca de um centro maior, para Vincent
enfrentar jogadores melhores, onde podem apostar mais alto e, talvez, ganhar
mais dinheiro: vivenciar, pois, a lógica do ganho capitalista. Desse convívio,
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surgem manifestações subjetivas de Vincent, seja de arrogância, seja ao
apresentar dificuldades emotivas de acatar as lições de Eddie. Tem dificuldade
de assimilar blefes, sobretudo se envolveram sua companheira. Quando
joga, ganha em horas consideradas impróprias por Eddie. E, entre derrotas
e vitórias, tem dificuldade de aprender que é preciso saber fazer a hora do
ganho. Até mesmo o momento em que vai perder, ou que pode e/ou que deve
blefar. Eddie tenta lhe dizer que o jogo é uma guerra de personalidades, de
ambiciosos em confronto. Ele, muito lentamente, aceita os ensinamentos
do mestre. É difícil para ele se livrar desse tipo de comportamento arredio,
infantil, libertário, e isso começa a irritar Eddie Felson.
É então que, “Fast” começa a perceber que o custo de carregar Vincent é
muito alto. Vai, então, romper sua sociedade com Vincent.
Finda a sociedade, passa a cuidar da saúde (seja indo a um médico oculista,
seja praticando natação). Quer voltar a jogar! E esse seu retorno marca sua
crisálida, ou sua volta ao ninho antigo, sua nova condição social, seu desejo
retido sob tanto tempo, sob ameaça: voltar a ser um jogador ganhador! Mas,
agora, bancando-se, isto é, com seu próprio nome, sua própria fama e com seu
dinheiro e saciando seu desejo pessoal de jogar.
Nessa nova condição, vivida pelo jogador Eddie, o filme vai seguir
mostrando que suas vitórias vão vir lentamente. Com isso, pode seguir
caminhando em direção a centros maiores, enfrentando gente famosa. Enfim,
chega a Atlantic City, seu grande objetivo, porque uma praça que contém
grandes nomes da sinuca, em concorrência. Naquele lugar corre dinheiro, é
onde os desafios são muito maiores do que os anteriores. Ele sabia disso e, por
muitas vezes, tentou ensiná-lo a Vincent.
Nesse cenário de luxo de um cassino de grandes jogos, o filme caminha
para seu final. Em primeiro lugar, não por mera coincidência, estando Eddie
em Atlantic City, encontra com seus mais novos adversários, Vincent e
O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

381

Carmen, que igualmente estão hospedados no mesmo hotel e vão participar
do mesmo torneio. Eles se falam de modo frio. É o encontro do mestre com
um ex-discípulo. Irão se defrontar?
O torneio tem início. Formam-se as duplas de jogadores oponentes. Eddie
e Vicent vão vencendo e avançando. E, nesse afunilamento, vão se enfrentar.
A tensão do enredo aumenta. Enfim vem o jogo. Resultado: Eddie ganha.
Consola Vincent. Mas, friamente, profissionalmente.
Todavia, para surpresa sua, recebe, ao lado da companheira Janelle, uma
inesperada visita em seu quarto de hotel, de Vincent e de Carmen. Nessa
ocasião foi informado por Vincent que sua vitória teria sido provocada pelo
próprio Vincent que teria vindo com a companheira para se despedir: iria
pegar a estrada em busca de dinheiro. E se explica ao mestre: teria perdido o
jogo contra Eddie, mas, antes, teria apostado igual quantia no vencedor. De tal
modo que, não teria perdido nada, senão aquele jogo. Eddie não aceita ganhar
nessas condições. Não quer qualquer tipo de ajuda, tanto mais no jogo. Sentese afrontado, iludido.
Na partida seguinte, esse abalo emocional faz com que Eddie abandone
o jogo, sob os lamentos do adversário. Após desistir da partida, caminha
em direção a Vincent – que assistia ao jogo e à sua desistência ao lado de
Carmen – e devolve aquele dinheiro ganho na partida contra ele. Há, agora,
outro tipo de conflito, que está fora da lógica do jogo em si. É uma luta
moral que passa a travar, com seu antigo jogador. Mas, Vincent, através de
Carmen, também não aceita o dinheiro que recebe de Eddie. E, igualmente,
quer fazê-lo voltar às mãos de Eddie. Há um impasse, há um conflito aberto
entre eles. E, o desfecho do filme não poderia ser outro: o desafio vai para a
mesa de jogo! Quem vencerá?
Sem sobra de dúvidas, o final do filme fica mais e mais eletrizante. Há
suspense e a última cena permite deduzir que teria havido uma vitória de
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Eddie, até por sua expressão facial que toma o espaço da tela inteira. Final do
filme, em suspense.
Uma vez expostos os dois enredos, passa-se a registrar impressões
deduzidas dos filmes e de seus discursos. Em primeiro lugar, as cenas (e, a
descrição, portanto) e os movimentos dos atores do primeiro filme são mais
intensos do que os mesmos itens expostos no segundo; os personagens são
mais próximos do real de um salão de jogos na medida em que traduzem
mais o ambiente hostil e concorrencial do jogo, do que o apresentado pelo
segundo filme. Naquele, a rede de relações está mais exposta, porque há ações,
há uma ação mais marcante e que mostra mais claramente por que existe
jogo e, em existindo, quem comanda esse tipo de atividade. Aqui, tudo fica
particularizado, se individualiza.
Em segundo lugar, a fotografia em preto e branco remete a uma situação
de um passado não muito distante, com uma singeleza toda especial em
relação à mostra do salão de jogos, por exemplo. Nessas condições, há um
conjunto de imagens que retrata esse ambiente incerto e ainda contém um
foco que valoriza aspectos inerentes ao bilhar – como bebida e cigarro.
Em terceiro lugar, voltando-se para o conteúdo das mensagens, deve-se
dar um destaque para os diálogos do primeiro filme e, mais especificamente,
a riqueza interpretativa da personagem Sarah, porque é uma personagem
que, vendo o jogo desde fora, torna-se uma intérprete dessa realidade, para
Eddie. Ela sabia quem era quem nessa disputa. Sabia quem fazia o que e por
quê. Ao contrário dela, Carmen assumiu um papel de uma acompanhante,
alienada de tudo, em busca de dinheiro; e, ainda, Jamille, uma personagem
secundária no contexto.
Em quarto lugar, e em prosseguimento a essa interpretação, foi possível
registrar que, tanto Eddie quanto Sarah, desafiam o apostador Bert. Era uma
época em que as relações de enfrentamento nada tinham de mornas. Havia
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uma razão substantiva a pautar a vida daqueles jogadores, ainda que de modo
inconsciente. No contexto da época, duvidar era uma questão em aberto, tal
como veio a se explicitar em 1968, no mundo todo. Ao que tudo indica, as
pessoas tinham mais consciência de direitos e deveres, ainda que houvesse
o objetivo de ganhar. Ao contrário dos papéis desempenhados por Vincent e
Carmen, em cenas patéticas, tal como aquela em que pulam sobre uma cama
de hotel cinco estrelas, porque foram vencedores. Aqui, a alienação levava a
um despojamento, ao contrário do ambiente carrancudo de outrora em que a
consciência era maior.
Em suma, duas películas que pretendem ser sequência uma da outra, mas,
que podem ser vistas isoladamente, também. Se vistos conjuntamente, que se
faça atendendo sua ordem cronológica. E, ao cabo, convidam o expectador a
ver que são filmes de diferentes épocas, que mostram aspectos diferenciados,
de momentos diferentes, de relações similares, envolvendo o dinheiro, o amor
e o poder.
Em conclusão, acrescente-se que:
1.
O jogo (de sinuca) e suas regras – fixas, ao longo
dos tempos – podem ter diferentes jogadores, em diferentes
momentos. Entre eles se estabelece uma relação de concorrência,
que é controlada por banqueiros/apostadores. Entre banqueiros
e jogadores também se observa esse mesmo tipo de relação de
conflito, porque ambos concorrem para obter mais dinheiro em
relação ao montante com que iniciaram o jogo. Mas, fora do jogo,
é possível observar relações de afeto e de cooperação, tal como
aquele desempenhado pelas companheiras dos jogadores, que
tanto estabelecem ações voltadas para os sentimentos, por serem
esposas, quanto pensam ou não nas relações de seus parceiros no
contexto do jogo. E, ainda, os jogadores que tanto podem hostilizar
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quanto se acomodar a essa situação de dominação imposta pelos
banqueiros. Uma perda de um amor, por exemplo, pode levar a
uma situação de hostilidade no jogo. Uma vitória pode consolidar
uma relação mercantil e monetária entre jogador e especulador;
2.
Os jogadores podem, ainda, mudar seus papéis sociais.
Ou podem até ascender à condição de banqueiro, ou deixar de ser
banqueiro para ser jogador autônomo, porque capitalizado. Há,
em tese, liberdade de movimentos, sob o controle e/ou existência
de um capital inicial. Este leva àquela situação. Nesse contexto,
aparecem três ingredientes básicos: enquanto comportamento
médio, os atores invariavelmente concorrem por dinheiro, por
amor e por poder;
3.
Enfim, o cinema imita a vida, tal como exposto aqui?
Ou, de modo oposto, esses dois filmes não passam de uma ficção
de algo impossível de ocorrer e que apenas é feito para o lazer das
pessoas?
4.

A opção do expectador é pessoal e intransferível.

Desafio à Corrupção. 1961. Direção: Robert Rossen; Roteiro: Walter Tevis;
Sidney Carroll, Robert Rossen, baseado em livro de Walter Tevis; Produção:
Robert Rossen; Música: Kenyon Hopkins; Figurino: Ruth Morley; Fotografia:
Eugen Schüffan; Direção de arte: Albert Brenner; Elenco: Paul Newman
(Eddie Felson); Jackie Gleason (Minnesota Fat); Piper Laurie (Sarah Packard);
George C. Scott (Bert Gordon); Myron McCormick (Charlie Burns); Murray
Hamilton (Oames Findley); Michael Constantine (Big John); Stefan Gierasch
(Pregador); Jake LaMotta (Bartender); Drama, 134 minutos, preto e branco.
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A Cor do Dinheiro. 1986. Direção: Martin Scorsese; Roteiro: Richard
Price, baseado em livro de Walter Tevis; Produção: Irving Axelrod e Barbara
De Fina; Música: Robbie Robertson; Fotografia: Michael Ballhaus; Figurino:
Richard Bruno; Elenco: Paul Newman (Eddie Felson); Tom Cruise (Vincent
Lauria); Mary Elizabeth Mastrantonio (Carmen); Helen Shaver (Janelle); John
Turturro (Julian); Bill Cobbs (Orvis); Robert Agins (Earl); Alvin Anastasia
(Kennedy); Elizabeth Bracco (Diane); Lloyd Moss (narrador); Forest Whitaker
(Amos); Drama, 119 minutos, cor.
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Lolita
Rosana Kamita
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
rosanack@yahoo. com. br

Lolita (idem),1962, Stanley Kubrick, EUA; Lolita (idem), 1997; Adrian Lyne,
EUA.

Recém-chegado da Europa, o professor Humbert Humbert se dirige a uma
pequena cidade americana para trabalhar e se instala em uma pensão, cuja
proprietária viúva demonstra interesse por ele. No entanto, o professor se
aproxima de maneira doentia da jovem filha da proprietária, Lolita. Casase com a mãe para manter-se próximo à filha, registrando em um diário seus
sentimentos por ambas. Com a morte da esposa, HH conquista a chance de ter
Lolita para si. Saem em uma viagem por diferentes lugares até se depararem com
Clare Quilty, antigo conhecido de Lolita.

A

história de Vladimir Nabokov é muito conhecida e emblemática,
apresentando uma temática bastante incômoda. Esse incômodo é
acentuado na literatura através da utilização do narrador em primeira pessoa,
o professor Humbert. Ele conta a história através de sua ótica exclusiva, com
todos os torneios literários para ensejar uma condescendência em relação aos
seus atos. Assim, a tessitura narrativa possui várias camadas e a mais superficial
seria a aproximação sentimental em relação a esse personagem narrador, tão
eficiente para apresentar seus infortúnios, ironicamente falando. A perversão
do personagem é, de certa maneira, mascarada por sua narrativa envolvente.

387

Ao se analisar as duas versões fílmicas, percebe-se que o processo de adaptação
de ambas considera essa perspectiva, cada qual com sua especificidade ao
tratar da questão. A maneira como a direção orienta o filme, assim como
a atuação dos dois atores responsáveis por comporem o papel do professor
que sequestra a enteada e com ela se relaciona fisicamente, fazem com que o
público seja condescendente com seus sentimentos ou recrimine seus atos.
Os sentimentos do personagem Humbert são apresentados nos limites
entre a culpa e o prazer; já Lolita é representada como a ninfeta, menina
sedutora e facilmente seria possível chegar ao extremo de que HH foi levado
a determinadas atitudes por “culpa” dela, em sua sexualidade incipiente.
A narrativa cinematográfica caminha por essa vertente, muito próxima
àquela adotada pelo livro, em um limite sutil que ensejou críticas em relação
à história, por não possuir o tom moralista que seria mais palatável em
um enredo assim. As Lolitas dos filmes aparentam serem mais velhas, até
mesmo por conta da censura, mas isso afeta, por assim dizer, a essência
da questão abordada por Nabokov. As Lolitas do cinema são representadas
como adolescentes e isso implica em uma modificação expressiva. O limiar
destacado pela história passa do de pedófilo convincente, em virtude de seu
poder narrativo, para um senhor apaixonado com uma grande diferença de
idade. Ainda que nessa relação pese também sua ligação indireta com Lolita
através do papel de “padrasto”, uma vez que ele se casa com sua mãe para
manter a possibilidade de seduzi-la.
A mãe de Lolita, típica personagem da época, viúva, pensava em
reconstruir sua vida ao lado de uma pessoa respeitável, ao menos aos olhos
dos outros. Nas versões aqui analisadas, o personagem é hermético em muitos
momentos, ela não expressa claramente sua própria visão dos fatos quando
resolve que é chegado o momento de Lolita se afastar, não fica claro se desejava
preservar seu casamento ou se intimamente já desconfiava da postura de
Humbert com a filha. Cria-se assim uma crise, uma ambiguidade em relação
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a essa personagem, a qual, quando começa a crescer em importância, acaba
com sua morte, tornando-se apenas lembrança e abrindo espaço para a
narrativa principal, ou seja, a relação entre HH e Lolita. O aspecto “trágico”
a ser destacado é o de que sua morte só ocorre após a descoberta da verdade.
Ou seja, por seus próprios atos, ela ensejou a aproximação do inicialmente
hóspede com sua própria filha e deixou-se manipular em um matrimônio
calculadamente efetivado com intenções escusas. Esse estado de consciência
antecede sua morte repentina e cria uma tensão no enredo ao mesmo tempo
em que novamente Humbert é “poupado”. Ele ainda se livra da esposa sem ter
que diretamente se responsabilizar por isso, uma vez que o atropelamento que
a vitimou resolveu a questão.
O personagem Humbert não mede esforços para conseguir apossarse de Lolita, que oscila em seu comportamento, mostrando-se por vezes
manipuladora, em outras, assustada. Mas nunca saberemos o que se passava
no interior dessa personagem a não ser com a mediação do adulto que a
constrangia a vagar por diferentes lugares do país, passando-se por seu
protetor. Lolita é apresentada como responsável pelo torpor moral que acomete
Humbert, em uma ótica tortuosa que a coloca como algoz e não como vítima.
Os constantes fluxos de consciência de Humbert na obra literária não
são tão explorados por nenhuma das duas adaptações cinematográficas
analisadas. No livro, há momentos de desespero do professor alternados com
satisfação por ter conseguido atrair Lolita para si, ainda que tenha lançado
mão de expedientes condenáveis. Nos filmes este se torna um dos grandes
desafios, uma vez que a intensa utilização da voz off do narrador poderia
saturar a narrativa fílmica. Em contrapartida, diferentemente dos leitores, os
espectadores não têm acesso ao que se passa no íntimo dos personagens e
apenas diálogos e mise en cène não são suficientes para manter a tensão do livro.
O narrador-personagem de Nabokov se limita a personagem nos filmes e essa
é uma mudança importante. Não que se tenha que buscar necessariamente
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uma correspondência da narrativa em primeira pessoa da literatura por algo
similar no cinema, mas essa nuança alcançada na literatura fez falta no cinema.
Assim, tanto a proposta de Stanley Kubrick quanto a de Adrian Lyne
recriam a história, mas alguns pontos próprios da literatura, como o narrador
em primeira pessoa e o trabalho com a linguagem, não são transpostos
automaticamente junto com o enredo. A criação de Nabokov ensejou não
apenas as adaptações aqui referidas, como outras, nas quais personagens
similares a Lolita foram inspiradas: jovens com apelo sensual são qualificadas
de “lolitas”, com inicial minúscula, uma vez que o nome da personagem
ampliou sua significação. Ambos os diretores tiveram o desafio de trabalhar
em seus filmes com esse universo rico, provocante e ambíguo. Desde que
foi publicado em 1955, Lolita converteu-se em uma obra polêmica e não foi
diferente no cinema. Ao mostrar a obsessão de Humbert por Lolita e revelar
os sentimentos repreensíveis do personagem por si mesmo, o autor instiga a
pensar nas misérias humanas para além de HH, questão aflitiva e incômoda,
que se desvela nas várias camadas do texto. Os cineastas trabalharam nesse
sentido, procurando realizar em seus filmes uma narrativa densa, passível
de ser pensada a partir de diferentes perspectivas, com o constante risco do
moralismo ou da condescendência.
Em um primeiro momento, Kubrick contou com a colaboração do próprio
autor do romance para escrever o roteiro. No entanto, o que a princípio parecia
interessante, revelou-se um vetor de complicações, uma vez que o cineasta
não apreciou o extenso material produzido por Nabokov. Além disso, havia a
censura, anteriormente referida, a qual tornou a obra menos sensual, mais nas
entrelinhas, sem a pulsão sexual explorada no romance.
A história contada por Humbert sobre a comoção que lhe causou Lolita
remete a antigas lembranças, uma vez que ele a compara a um amor do passado,
quando se sentiu atraído por uma “lolita” que lhe causou forte impressão.
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Dolores Haze, a Lolita reencontrada anos depois, fez com que o professor
revivesse as emoções. Todas essas informações compõem o cenário passional
que justificaria seu interesse pela filha da dona da pensão onde se hospedara.
Essa trama apresentada por um foco narrativo específico faz com que se dê
voz única e autoridade ao personagem, que desfia suas intenções ao mesmo
tempo em que as recobre com camadas de subjetividade e sentimentalismo.
Kubrick apresenta o encontro primordial entre Humbert e Lolita
mostrando justamente o impacto que a sua visão provoca no personagem.
Dolores está no quintal, com roupas de banho, chapéu, óculos, em uma
transição entre a infância e a puberdade. Como destacado anteriormente, em
virtude da censura, a atriz que interpretou Lolita parecia ter mais idade, o que,
no cinema, acabou por criar uma situação que não existe no livro, no qual fica
claro tratar-se de um senhor bem mais velho interessado pela filha da senhora
Haze na puberdade. No filme, a personagem possui um corpo mais maduro, o
que diminui o impacto criado por Nabokov e relativiza esse olhar de Humbert,
lançado, no caso do filme, a uma adolescente. A “proibição” continua, mas
com uma intensidade diferente.
Após casar-se com a Sra. Haze, Humbert passa a ter maior liberdade
para observar Lolita em diferentes situações, até que a mãe da personagem
decide que a filha deve afastar-se. No filme de Kubrick, esse momento se
torna emblemático, pois Lolita tem dificuldade para despedir-se de Humbert,
demonstrando uma aproximação a ele. Esses fatos estão sempre em um
limiar de difícil definição, pois se estabelece entre ambos um jogo em que, de
antemão, é possível prever quem acabará por ditar as regras.
Após a morte da Sra. Haze, Humbert tece uma rede de sedução para
ficar com Lolita, sempre habilmente se colocando no limiar dos sentimentos,
justificando suas atitudes em nome de uma antiga paixão, alternando
momentos de condescendência por suas atitudes e recriminação por seus atos,
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mas preponderando certa autocomiseração, uma “fraqueza” que o fazia agir
assim. Esse comportamento oscilante e revestido por intensos sentimentos é
engendrado para não afastar de todo o leitor e o espectador. O personagem não
é apresentado explicitamente como um pedófilo disposto a tudo para seduzir
uma garota, pois isso o tornaria um clássico vilão de romances e filmes. Ele
possui uma faceta mais complexa, o que torna a história diferenciada e talvez
por isso ainda perturbe e incomode. Em um movimento similar, Lolita não é
apresentada apenas como uma garota ingênua, mas como uma “ninfeta” capaz
de seduzir e aí haverá variações dependendo da versão a que estivermos nos
detendo. O livro apresenta uma Lolita multifacetada, em alguns momentos
mostrando-se como criança, em outros se desvelando conhecedora de que
está crescendo e testando os limites de sua idade. No filme de Kubrick, a atriz
que interpreta Lolita parece já uma adolescente e o universo de sua infância
está mais distante do que realmente seria. A Lolita de Lyne é a que parece mais
“velha” e sedutora, com um Humbert “apaixonado” e praticamente “refém” de
uma situação. Quilty é o personagem responsável por interromper o círculo
que se instala na relação entre Humbert e Lolita. Ainda assim, ele está longe
de ser o “herói” que a salva das mãos de seu opressor. Com uma moral bem
próxima da de Humbert, Quilty acaba sendo por ele assassinado.
As versões de Kubrick e Lyne se aproximam e se distanciam. Aproximamse uma vez que ambas são adaptações do romance de Nabokov, os dois filmes
tiveram sempre a censura como um desafio. Mas se distanciam no enfoque
e na densidade ao tratar das relações sutis e controversas entre um homem
mais velho e uma garota na puberdade. Kubrick se manteve mais nos limites
fluidos dessa relação, conservando em parte na narrativa cinematográfica as
ambiguidades de um romance narrado em primeira pessoa, no qual o olhar
desse personagem narrador não apenas conduz, mas manipula a história,
apresentando-a como um infortúnio, justificando e recriminando seus atos.
Lyne foi mais explícito e apresentou uma Lolita adolescente, sem as nuanças da
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personagem literária. A Lolita de Nabokov alternava entre o mundo infantil e
o mundo adulto. Ela estava buscando seu espaço e foi compreendida e descrita
pelo narrador-personagem, o qual não oferece voz a Lolita, trabalhando
sempre como um intérprete da personagem, seus atos são primeiramente
“filtrados” pelo olhar de Humbert e depois ele os “repassa” aos leitores. Nos
vários desafios lançados a Kubrick e Lyne com essa adaptação, o primeiro se
saiu melhor.

Lolita. 1962. Direção: Stanley Kubrick; Roteiro: Vladimir Nabokov,
Stanley Kubrick e James B. Harris, baseado em livro de Vladimir Nabokov;
Produção: James B. Harris; Música: Bob Harris e Nelson Riddle; Estúdio:
Steven Arts Production / Anya / Harris-Kubrick / Transwood; Distribuição:
MGM; Fotografia: Oswald Morris; Direção de arte: William C. Andrews;
Figurino: Gene Coffin; Edição: Anthony Harvey. Elenco: James Mason, Shelley
Winters, Sue Lyon, Peter Sellers; Drama, 152 minutos, cor.
Lolita. 1997. Direção: Adrian Lyne; Roteiro: Stephen Schiff, baseado
em livro de Vladimir Nabokov; Produção: Mario Kassar e Joel B. Michaels;
Música: Ennio Morricone; Fotografia: Howard Atherton; Direção de arte: W.
Steven Graham e Chris Shriver; Figurino: Judianna Makovsky; Edição: David
Brenner e Julie Monroe; Estúdio: Guild / Pathé; Distribuição: Samuel Goldwyn
Company; Elenco: Jeremy Irons, Melanie Griffith, Dominique Swain, Frank
Langella; Drama, 138 minutos, cor.
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Madame Bovary no cinema
João da Mata Costa
damata@dfte. ufrn. br

Madame Bovary (idem), 1933, Jean Renoir, França; Madame Bovary (idem),
1991, Claude Chabrol, França.

Baseado no romance homônimo do escritor francês Gustave Flaubert (18211880), narra a história trágica de uma mulher que se entedia com a vida e com o
casamento sem amor. Na França do século XIX, Emma é uma jovem camponesa
que vive numa pequena cidade do interior da França. A vida provinciana sufoca
a jovem que, ao sair do convento, se casa com um rico médico, Charles Bovary, que
conheceu quando ele foi cuidar de seu pai quando este quebrou a perna, apenas
para obter ascensão social. Charles, além de ser mais velho, é bem metódico. À
medida que transcorre o infeliz casamento, crescem o desapego e a distância
da inquieta Emma em relação ao marido, pois as conversas dele eram “planas
como o chão” e isso a entediava ainda mais. Para preencher a monotonia, a
protagonista lê muitos folhetins e acaba por se envolver com amantes e dívidas
advindas da compra de roupas e presentes para os namorados. Emma é uma
das grandes personagens trágicas da literatura mundial e modelo para muitas
outras heroínas.
De Renoir a Chabrol em uma das mais famosas e trágicas personagens da
literatura mundial

U

ma das histórias mais famosas da literatura mundial escrita por um
ourives da palavra, Flaubert, que disse certa vez: “Madame Bovary
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c’est moi”. O romance foi publicado com o subtítulo “Costumes do Interior”
(Moeurs de Province) em quatro folhetins no periódico La revue de Paris, em
1856. Causou escândalo e Flaubert foi processado no Tribunal de Paris por
ofensa à moral pública e à moral religiosa. No cinema, essa história foi filmada
diversas vezes. Comentamos aqui a versão feita por Jean Renoir (1934) e o
remake de Claude Chabrol (1991).
No filme de Claude Chabrol, a história trágica de Emma Bovary é
protagonizada pela excelente atriz Isabelle Huppert e, na versão de Renoir,
Emma é vivida pela atriz Valentine Tessier. Um belo filme, mas a atriz é um
pouco velha para o papel da jovem e sedutora Emma Bovary, cansada da vida
insossa e tacanha do interior.
O médico Charles vem atender o pai de Emma e é seduzido pela beleza da
filha que o convida a tomar um licor. Emma lambe lubricamente o fundo do cálice.
No colégio – ela comenta –, fingia desmaiar para ser mimada. Ama a música e toda
primeira sexta-feira do mês costuma colocar flores no túmulo da mãe.
O pai de Emma é um alcoviteiro do casamento da filha com Charles.
Acontecem o casamento, a festa e o pedido da sogra para cuidar bem do filho.
Logo Emma percebe o fosso entre ela e o marido que é tão plano como o chão.
O marido médico é um fracassado na profissão. Ao operar um deficiente físico
da cidade numa operação desastrosa, acaba agravando a situação e o paciente
precisa amputar a perna.
A história oscila conforme o humor da triste Emma que não sabe lidar
com a filha Berthe. Para completar o quadro sombrio, ela recebe a triste notícia
de que Léon, um de seus jovens amantes, vai morar em Paris. Léon vem se
despedir e Emma pergunta: – É a inglesa?
Na Madame Bovary de Jean Renoir (1934), além da atriz Valentine
Tessier no papel da triste Emma, são corretos os desempenhos do irmão
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de Jean Renoir, Pierre, no papel do marido traído Monsenhor Bovary, Max
Dearly como o amigo anticlerical e Pierre Larquey (Hippolyte), o homem que
Dr. Bovary opera sem sucesso. O filme tem trilha sonora do Darius Milhaud.
Começa com a mulher de Charles ainda viva na fazenda dos Bertaux. Emma
vê uma gravura de Mary Stuart e aspira ter vivido naquele tempo onde havia
mais nobreza de sentimento.
Ao procurar ajuda na Igreja, Emma se depara com um padre distraído
com os meninos, que acredita que quem tem pão e casa é abençoado por
Deus. Emma diz que não é remédio terreno que procura; “tenho pão, mas não
tenho o fogo do inverno”.
Numa outra cena, Emma marca um encontro com o amante na Igreja e
sem interesse em visitar as belezas do templo sagrado, sai num longo passeio
sem destino com o amante dentro de um fiacre com cortinas fechadas. Ao
sair, tem o vestido todo amarrotado, num escândalo para a época em que o
livro foi escrito.
Emma tenta o suicídio após ler a carta do amante desistindo da fuga e
é salva pela criada. Bela a cena do filme em que projeta a sombra da mão
de Emma segurando o crucifixo. Emma havia se envenenado com arsênico.
A câmera assume o olhar transfigurado e distante da heroína que, num
único lampejo de vida, ainda vê a imagem do cego que a persegue em
várias ocasiões. As cenas são teatrais e pouco convincentes, embora belas as
fotografias em preto e branco.
O filme Madame Bovary de Chabrol tem belos figurinos e cenários numa
direção sóbria que privilegia o roteiro baseado no grande romance. Esteve
melhor no papel de Emma a bela atriz Isabelle Huppert e os outros personagens
dessa trágica história. Muito bom Jean-François Balmer no papel do marido
corno Charles Bovary e o Christophe Malavoy (Rodolphe Boulanger) no
papel do amante sedutor.
O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)
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O casal é convidado para um baile na casa do Visconde, e Emma esnoba
o marido que a observa dançando. Emma ouve as conversas sobre um outro
mundo glamouroso e ao sair do baile comenta: “é o dia mais lindo da minha
vida”. Ficaria recordando esse dia durante muito tempo.
Ao sentir o abatimento da mulher que não sente mais prazer em nada,
abandonou a música e já leu tudo, o atencioso Charles sugere deixar Tostes e
ir para Yonville. Ela leu Walter Scott; encantou-se com as grandes heroínas da
história: Joana D’Arc, Heloísa – a amante de Abelardo –, Agnès Sorel e muitas
outras. Fez assinaturas dos jornais femininos Corbeille e do Sylphe des salons.
No filme, Léon pergunta se ela não vai renovar a assinatura do Farol de Rouen
(cidade da França onde Flaubert nasceu).
Eles tomam a hirondelle e, na nova cidade, são recepcionados pelo
farmacêutico Homais, grande personagem. Ele é contra as crenças religiosas
e preconceitos, em que as pessoas deixam de frequentar o médico para se
entregar à religião.
Emma conhece o jovem Léon e logo se apaixona pelo belo rapaz que lê
para ela e adora música alemã. Entra em cena o inescrupuloso negociante de
roupas e joias Lhereux, que oferece a Emma belos vestidos que, ao comprálos, o leva à bancarrota após assinar inúmeras promissórias e não poder saldálas. Depois, quando Emma pensa em fugir encomenda ao escroque uma capa,
uma mala e um saco de dormir. A dívida aumenta.
Na nova cidade, Emma se deixa levar na lábia de um galanteador que
a seduz e a abandona depois que ela completamente apaixonada propõe
uma fuga em conjunto. Acertada a fuga, Emma recebe uma carta do amante
pedindo que esta o esqueça. No livro, o amante não aparece na noite da fuga.
A interpretação de Huppert é bastante convincente num rico papel de uma
personagem muito bem construída e complexa.
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Sem inovações estéticas, os filmes de Renoir e Chabrol são bem
convencionais e contam bem o enredo em diálogos semelhantes aos do livro,
que foi fortemente cortado. O filme do Renoir tinha uma duração bem maior,
três horas e meia quando da sua produção original. Muito teatrais, as cenas
são sempre muito paradas e com a câmera distante dos personagens.
Numa das cenas principais do filme acontece um entrelaçamento de
cenários em três níveis, conforme observa o professor Samuel Titan Jr. ao
comentar o filme de Renoir lançado em DVD no Brasil, pela distribuidora
Versátil. Num dos planos, Boulanger seduz Emma e diz o que a paixão é.
Em outro plano, acontece a feira com os animais e no outro o palanque com
o prefeito discursando. Rodolphe já havia convidado Emma para passear a
cavalo e tentado os primeiros beijos e abraços de uma relação amorosa que
duraria alguns meses. O marido compra uma égua para a mulher se divertir.
A cena em que acontecem simultaneamente a feira e o comício está muito
mais bem caracterizada no filme de Chabrol. Rodolphe tece um longo discurso
amoroso que deixa Emma entregue aos seus beijos, ao falar da paixão como
a única coisa honesta da vida. E da conspiração da sociedade contra o amor
num viver só (sem metas) e de um dever advindo das convenções burguesas.
Flaubert sabia das contradições da vida. “Havia em Flaubert um romântico
que achava a realidade rasa demais, um realista que achava o romantismo
vazio, um artista que achava os burgueses grotescos, e um burguês que achava
os artistas pretensiosos” (Samuel Titan Jr, nos cometários inseridos como
extra no referido lançamento em DVD no Brasil pela distribuidora Versátil).
Madame Bovary é o Dom Quixote de saias e a sua derrota é a derrota da vida.

Madame Bovary. 1933. Direção: Jean Renoir; Roteiro: Jean Renoir, do
romance de Gustave Flaubert; Produção: Gaston Gallimard; Música: Darius
Milhaud; Edição: Marguerite Renoir; Figurino: Medgyes; Maquiagem: Serge
O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)
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Gleboff; Elenco: Max Dearly (Homais), Valentine Tessier (Emma Bovary),
Pierre Renoir (Charles Bovary), Robert Le Vigau (Lheureux), Alice Tissot
(Mãe de Charles Bovary), Pierre Larquey (Hippolyte), Monette Dinay
(Felicité), Christian Dor (Madame La François), Hélena Manson (Héloïse
Bovary); Drama, 101 minutos, preto e branco.
Madame Bovary. 1991. Direção: Claude Chabrol; Roteiro: Claude
Chabrol, do romance de Gustave Flaubert; Produção: Marin Karmitz; Desenho
de produção: Michele Abbé-Vanier; Música: Jean-Michel Bermard, Matthieu
Chabrol e M. J. Coignard Helisou; Edição: Monique Fardoulis; Figurino:
Corinne Jorry; Elenco: Isabelle Huppert (Emma Bovary), Jean-François
Balmer (Charles Bovary), Christophe Malavoy (Rodolphe Boulanger), Jean
Yanne (M. Homais, o farmacêutico), Lucas Belvaux (Léon Dupuis), Christiane
Minazzoli (Viúva Lefançois), Jean-Louis Maury (Lhereaux), Florent Gibassier
(Hippolyte), Jean-Claude Bouillaud (Monsieur Rouault), Sabeline Campo
(Felicité), Yves Verhoeven (Justin), Marie Mergey (Mãe de Charles); Drama,
143 minutos, cor.
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Magia estereofônica e em Imax
Anchieta Fernandes
Crítico e historiador cinematográfico
anchietafernandes1939@hotmail. com

Fantasia (Fantasia), 1940, Ben Sharpsteen, EUA; Fantasia 2000 (Fantasia
2000), 1999, Hendel Butoy, Don Hahn, EUA.

Os dois filmes concretizam uma ideia interessante que Walt Disney tivera: produzir
um desenho animado longa-metragem, sem imediata estruturação narrativa.
Objetivo: visualizar a música. Para que o projeto não ficasse muito na área do
abstrato, já que Disney sempre pensou também no grande público, inventaramse alguns temas narrados, oito precisamente, cujas imagens correspondessem
a composições clássicas de Beethoven, Bach, Schubert, Paul Dukas e outros.
Aliás, diz-se também que se somou à ideia original de Disney, a sua intenção de
redimir o seu primeiro personagem, Mickey, cujo prestígio estava desaparecendo
ante outros personagens criados pelos seus próprios estúdios (Pato Donald e
outros). E então Mickey entrou no segmento “O Aprendiz de Feiticeiro”, música
de Dukas. Na versão de 2000, entraram episódios com composições de outros
autores, inclusive do músico de jazz George Gershwin.

A

pesar de não ter sido bem aceito nem pelo público e nem pela crítica,
quando lançado em 1940, o filme Fantasia (na verdade, o primeiro
nome pensado para o filme seria Concertos em destaque, mas o maestro
Leopold Stokowski sugeriu o nome Fantasia), dos estúdios de Walt Disney, é
hoje um clássico da animação. É uma obra-prima.
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A equipe de desenhistas encontrou a correspondência visual das
partituras, mas fazendo também em determinados instantes, que valem
como intervalo dos enredos sonoros, aparecerem os efeitos vibratórios dos
instrumentos musicais, como se a própria partitura se concretizasse no
movimento cinematográfico de suas pistas sonoras, desenhadas na fita.
Logo no início, na abertura (antes mesmo do maestro Leopold Stokowski
subir ao estrado onde vai reger a Orquestra de Filadélfia para este verdadeiro
filme-concerto), um toque de magia, com a presença das silhuetas dos
músicos da orquestra, e as sombras dessas silhuetas em contraluz, enquanto
os instrumentos vão sendo afinados. Aos poucos, a luz vai destacando, com
cores diferentes, pequenos pontos (dos instrumentos, das sombras-silhuetas,
das figuras concretas dos músicos). E as sombras-silhuetas se multiplicam em
vários planos. A música começa, e no prosseguimento da execução corporificase sua visualização, raios ou flechas de luz vão pingando em várias posições,
acompanhando o andamento da “Tocata em fuga em ré menor”, de Bach.
Deve ser salientado que, para este filme, Disney criou um sistema sonoro,
o fantasound, que introduziu o som estereofônico no cinema, e também,
com suas câmeras múltiplas conseguindo maior profundidade à técnica
de animação. Já se tem sugerido que não é um filme muito adequado para
crianças, não somente pela metragem (é muito longa mesmo), mas também
pelos momentos aterrorizantes e eróticos da primeira música do oitavo
e último segmento em que o filme é dividido (em que se veem, inclusive,
demônios e mulheres nuas sendo torturadas pelas chamas do inferno).
Porém, o que é inegável é que existem também belos momentos,
estruturados dentro da compreensão e aceitabilidade de qualquer espectador
infantil, que ainda hoje sentirá enorme prazer, acompanhando, por exemplo,
as fadinhas voadoras jogando o pó mágico para acender luzes e explosões
cristalinas nas flores; ou estas se humanizando, criando pernas, dançando (v. o

402

SE SSÃ O DU P LA

segmento do “Quebra-Nozes”, de Tchaikowski). Este último é um dos momentos
em que a comunicabilidade com as crianças acontece pelos elementos de humor,
presentes também no engraçado balé dos animais (avestruzes, hipopótamos,
elefantes e jacarés), em “A dança das horas”, de Ponchielli.
A presença no filme de um dos personagens disneyanos bastante
conhecido das crianças, tanto de revistas de quadrinhos como de outros
desenhos animados, o Mickey, foi outro elemento de comunicabilidade com
as crianças. Aliás, possibilitando um grande achado aos desenhistas que
fizeram o episódio: o famoso ratinho começa a fazer os gestos para a vassoura
obedecê-lo. Para ela continuar obedecendo-o, ele senta-se numa poltrona e
continua fazendo os gestos. Vai adormecendo, e seus gestos “convocando” a
vassoura transformam-se nos próprios gestos de regência, como se ele fosse
o maestro regendo a peça para orquestra “O Aprendiz de Feiticeiro”, de Paul
Dukas, que acompanha o episódio.
Nenhuma das músicas do filme é score, música original feita para a
película. Mas, parece que, quando os compositores criaram as peças usadas em
Fantasia, como que desenharam imagens que os artistas da Disney traduziram
com perfeição. No segmento “A Sagração da Primavera” (música de Stravinski),
o ritmo do desenho e da iluminação é de uma precisão matemática: o súbito
brotar das lavas de um vulcão, o passar ou o tremeluzir de um foco de luz,
o amanhecer ou o escurecer, as várias etapas da história das espécies vivas
no contexto das eras geológicas – tudo está na hora exata para acompanhar
aquele momento musical.
A ilustração dos sons da “Sinfonia Pastoral”, de Beethoven, é desenvolvida
dentro do espírito da escola romântica à qual o compositor é ligado, mas a
turma de Disney dá o tom mitológico: são os cavalinhos coloridos e voadores
encontrando-se com faunos tocadores de flauta. Ou o idílio das centauresas
com seus namorados, após terem se banhado no rio e sido maquiadas por
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pequenos cupidos nus. Bem sensual a vaidade feminina delas, uma das quais
sacudindo os cabelos molhados. Após a tempestade, é belíssimo o resultado do
imaginário estético: a fada desliza no céu, com seus cabelos e vestido formando
o arco-íris. No entanto, a força desses desenhos teria perda expressiva sem as
notas do músico de Bonn a alimentá-la.
Walt Disney afirmou certa vez: “A fantasia, quando é convincente, não
envelhece, pois apresenta uma viagem a uma dimensão além do tempo. . .
Nada se corrói ou estraga. E ninguém envelhece”. Talvez poder-se-ia dizer que
obras de arte como o filme Fantasia não envelhecem mesmo, se com isso se
quer dizer que não se estragam, que não se corroem. Aliás, Disney pensou
inicialmente em Fantasia ser um trabalho contínuo; de tempos em tempos
realizar-se-ia um novo filme Fantasia, e a cada novo filme podendo se somar
antigas e novas visualizações da música.
Isso não foi concretizado, parte devido ao relativo fracasso do primeiro
filme Fantasia, além de sofrer também as consequências das dificuldades do
mercado de exportação, causadas pelo começo da segunda guerra mundial.
Todavia, passados 60 anos do lançamento do primeiro, um sobrinho de Walt,
Roy Disney, cercou-se de uma equipe razoável, lançando no ano 2000 a versão
Fantasia 2000. E como no filme de 1940, trazendo uma novidade tecnológica.
Se o clássico de 1940 introduziu o som estereofônico no cinema através do
fantasound, o Fantasia 2000 é o primeiro desenho animado em formato Imax,
sendo lançado em salas de 4 andares de altura, nos Estados Unidos.
Essa nova versão foi vista sob diversas apreciações críticas. Alguns
gostaram e outros detestaram. Para o crítico Luis Salvado, “Fantasia 2000 não
é uma obra-prima, é apenas um ótimo filme, e não deve ser censurado por
ser apenas isso”. 45 Já o crítico brasileiro Rubens Ewald Filho foi implacável:
“O novo Fantasia é medíocre, aborrecido para crianças, frágil demais para
45
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adultos. A fórmula hoje está desgastada. Todos os episódios são razoáveis,
mas o todo não convence, nem agrada, nem empolga, nem inova”. 46 Em
parte, talvez Rubens tenha razão. Não inova, do ponto de vista da expressão
estética. Mas, além do formato Imax, no oitavo e último segmento (o da “Suíte
do pássaro de fogo”, de Stravinski), se criou um sistema de partículas que
possibilita incríveis efeitos visuais.
Mas somente avanço tecnológico não diz da qualidade de uma obra
de arte. É preciso beleza e imaginação. Ou seja, a criatividade humana.
Esta, o Fantasia 2000 tem nas peças de Beethoven, Gershwin, Shostakovski,
Stravinski etc. , que formam o fundo musical; e também em alguns detalhes
de cada segmento (é como Rubens Ewald Filho disse: “todos os episódios são
razoáveis”47). Eu gostei, principalmente, do primeiro segmento (“Sinfonia n° 5”,
de Beethoven), em que, “utilizando imagens abstratas e uma magnífica paleta
de cores pastel”48, proporciona-se o voo de formas geométricas triangulares,
pulsando em uníssono, se encontrando, como se fossem asas voando sem o
corpo biológico da ave ou do inseto.
Também gostei do segmento “Rapshody in Blue”, no qual o desenho
(inspirado nos traços do caricaturista Al Hirschfield, que fez muitas caricaturas
de astros e estrelas da Broadway) é bom, começando com linhas, atinge dois
objetivos: visualizar o maravilhoso som da peça de jazz de George Gershwin,
e fazer o esboço das formas dos prédios de Nova Iorque surgindo no espaço
urbano. É um desenho dinâmico, alegre, com boas sequências, e somando
humor (v. o pedreiro que sai apressado para o trabalho, com a rosca de pão no
pescoço, devido às mãos estarem ocupadas) e drama (v. o personagem triste e
honesto, mas desempregado, andando vagarosamente pelas ruas).
46
2001.
47
48

EWALD FILHO, Rubens. DVD news Guia de Filmes. São Paulo: Nbo Editora,
Id. Ibid.
SALVADO, Luis. Revista Première (versão portuguesa), agosto de 2000, p. 78.
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Enfim, valeram também pelo menos dois dos segmentos da versão 2000
do filme Fantasia, como obra destinada a todo tipo de público. Inclusive
porque a reprise de Mickey, em “O Aprendiz de Feiticeiro” (com música de
Paul Dukas), traz às crianças deste século aquela magia imortal, e aos adultos
que conheceram o episódio no clássico de 1940 a oportunidade de revêlo. Agora, não se pode engolir mesmo é a falta de inteligência do segundo
episódio, em que os desenhos vistos (baleias voando) não têm nada a ver
(nem mesmo como metáfora) com o tema da música usada, “Os Pinheiros de
Roma”, do compositor Ottorrino Respighi.

Fantasia. 1940. Direção: Ben Sharpsteen; Roteiro: Lee Blair e outros;
Produção: Walt Disney; Edição: John Carnochian; Fotografia: James Wong
Howe e Maxwell Morgan; Direção musical: Edward H. Plumb; Elenco: Leopold
Stokowski e Philadelphia Orchestra; Narração: Deems Taylor; Animação: Cy
Young e outros; Animação, 117 minutos, cor.
Prêmio: Oscar especial de 1941 (pelas contribuições para o
desenvolvimento de filmes que fundem som e movimento).
Fantasia 2000. 1999. Direção: Hendel Butoy (supervisão de animação)
e Don Hahn (apresentações); Roteiro: Don Hahn, Irene Mecchi e David
Reynolds; Produção: Lisa C. Cook e Roy E. Disney; Fotografia: Tim Suhrstedt;
Direção musical: James Levine; Animação: Pixote Hunt e outros; Elenco:
James Levine e a Orquestra Sinfônica de Chicago, Steve Martin, Itzah Perlman,
Quincy Jones, Bette Midler, James Earl Jones, Ângela Lansbury; Animação, 75
minutos, cor.
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Nasce uma Estrela
Antonio Eduardo de Oliveira,
Departamento de Letras da UFRN,
ant. eduardo@globo. com

Nasce uma Estrela (Star Is Born, A), 1937, William A. Wellman, EUA; Nasce
uma Estrela (Star Is Born, A), 1954, George Cukor, EUA/França; Nasce uma
Estrela (Star Is Born, A), 1976, Frank Pierson, EUA.

Filme sobre o preço da fama em Hollywood.

O

filme Nasce uma Estrela (A Star Is Born) teve três versões filmadas. 49
A primeira, lançada em 1937 com Janet Gaynor e Frederic March,
e dirigida por William A. Wellman retrata Hollywood como um lugar
provinciano, mas que é também um espaço onde as pessoas lutam para
conquistar a fama. A segunda, em 1954, com Judy Garland e James Mason,
dirigida por George Cukor, é considerada a melhor das refilmagens e teve
grandes elogios de público e crítica, portanto:

49
Já What Price Hollywood? (1932) de George Cuckor é considerado o filme que
inspirou a filmagem do primeiro A Star Is Born.
2
Nas outras refilmagens ocorrem algumas variações no enredo do primeiro filme. Tais como:
Na versão original com Frederic March, Esther Hoffman/Vicki Lester é uma atriz. Na segunda refilmagem a protagonista feminina é uma cantora e atriz. Já no filme com Kris Kristofferson o protagonista masculino é um cantor de rock e a personagem feminina é uma cantora
de música pop.
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A Star Is Born is the superb 1954 musical, acclaimed by many as the greatest
Hollywood musical ever made. Judy Garland’s intense performance as the main
character, probably the finest of her entire career, illuminates the film based
upon Moss Hart’s screenplay. It is a remake of Willian Wellman’s original 1937
film by same name that started Janet Gaynor. The third version was a poorly
made A Star Is Born (1976)with Barbra Streisand as a pop singer named Esther
Hoffman and Kris Kristofferson as John Norman Howard – a rock star (crítica
de Tim Dirks, extraída do site www. filmsite. org). 50

O enredo do primeiro filme é simples: Esther Blodgett (Janet Gaynor) sai
de sua pequena cidade de interior rumo a Hollywood com o desejo de tornarse uma estrela de cinema. Lá encontra Norman Maine (Frederic March), um
famoso ator imerso num processo de decadência, consumido pelo álcool.
Norman ajuda Esther a conquistar o sonho dela e os dois se casam. O mundo
do showbiz é mostrado, nas três versões filmadas de A Star Is Born,como um
voraz predador da vida de atores e atrizes. Existem cenas nos três filmes que
deixam bem claro esse tópico. No primeiro filme, uma cena após o suicídio de
Norman mostra o seu agente comentando sarcasticamente com o dono de um
bar: “O Pacífico nos fez um favor” e quando isso é dito os dois caem na risada.
Os três filmes dramatizam o preço da fama. Esta é mostrada como uma
força destruidora da vida pessoal de atores e atrizes famosos. Estes se tornam
marionetes manipuladas pelos caprichos dos estúdios. Por exemplo, na versão
de 1937 vemos na cena do enterro de Norman Maine a fúria dos fãs diante da
visão de Vicki Lester. Eles ficam gritando com histeria e isso faz Vicki gritar e
chorar horrorizada.
50
Nasce uma estrela é um soberbo musical de 1954, aclamado por muitos como o
melhor musical já feito. A consistente interpretação de Judy Garland como personagem principal, provavelmente a melhor de toda a carreira dela, ilumina o filme baseado no roteiro de
Moss Hart. É uma refilmagem do original de 1937 com o mesmo título em que estrelava Janet
Gaynor. A terceira versão foi uma refilmagem malfeita de 1976, com Barbra Streisand no
papel de uma cantora pop chamada Esther Hoffman e Kris Kristofferson como John Norman
Howard – no papel de uma estrela de rock. (Minha tradução).
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Posteriormente, no filme de George Cukor, Judy Garland e Norman
Maine mostram em suas interpretações impecáveis como o showbiz
provoca uma força destrutiva na vida daqueles que atingem a fama.
Os atores e atrizes tornam-se escravos dos grandes estúdios os quais
estabelecem tudo o que os atores devem fazer e o momento exato para
isso. No caso da versão de 1954, é possível até enxergar um “paralelismo
afetivo” na vida real de Judy Garland relacionada à temática do filme
A Star Is Born. Assim, vemos que ao contracenar com a decadência de
Norman Maine (James Mason), Judy Garland estaria contracenando com
problemáticas de sua própria vida particular.
Entre as belas sequências do remake do primeiro filme está aquela
que mostra Esther Hoffman/Vicki Lester (Judy Garland) improvisando
um musical que ela encena só para o marido, quando acaba de chegar
em casa, depois do expediente de muitas horas de trabalho no estúdio. É
como se fosse instalada uma invasão dos palcos do showbiz no cenário da
vida doméstica. Existe também um filme dentro do filme, e um musical
mostra elementos biográficos de Vicki Lester que se confundem com
fatos da própria vida de Judy Garland e aí vemos um musical onde Judy
Garland dança e canta a famosa canção “Born in a trunk” (Nascida num
baú). Outra cena marcante mostra Garland se maquilando na frente
de um espelho e sentindo-se devastada por não poder ajudar o marido
Norman Maine, que cada vez mais se entrega à autodestruição através do
álcool enquanto a cada dia ela se torna mais famosa.
O roteiro de todos os três A Star Is Born tem uma frase que parece
pontuar para o espectador que ele está vendo um filme. Daí as palavras de
Norman Maine para Esther, “Eu só queria lhe ver uma vez mais” se repete três
vezes na versão de Cukor e outras vezes nas demais refilmagens. Na versão
com Barbra Streisand, a frase inspira o nome de uma das canções principais
do filme (Watch closely now) dirigido por Frank Pierson. Considerada a pior
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das versões de A Star Is Born, o filme estrelando Barbra Streisand e Kris
Kristofferson torna-se irreal, porque não conseguimos nos emocionar com a
atuação deles como tão bem enfatiza um comentário crítico feito por Roger
Ebert (a crítica completa pode ser encontrada no site www. rogerebert.
com): “porque não conseguimos sentir nada entre Kristofferson e Streisand”.
Ainda assim, o crítico de cinema norte-americano Roger Ebert elogia Barbra
Streisand: “eu gostei muito de A Star Is Born”. Eu pensei que a senhorita
Streisand estava distintamente deslocada do seu papel, e ainda a perdoei por
tudo quando ela cantava”. E ainda:
No matter; in no time at all, Barbra and Kris are in love. And I mean in no
time at all: one of the strange things about the story is the way it leaves out the
middle. There are no scenes showing the development of their relationship, just
an abrupt scene showing that it has developed. And then the movie really gets
unreal, because we can’t feel a thing between Kristofferson and Streisand. We
don’t sense any chemistry, we don’t know why these two people are drawn to
each other and why they should be important to each other. 51

Entre outras críticas sobre o filme de Pierson fala-se que ele torna-se
uma irritante refilmagem com Barbra Streisand fazendo o papel dela mesma,
uma insistente autopropaganda de si mesma e também a trilha sonora do
filme tem várias canções com letras de músicas ridículas, com exceção da
canção “Ever-green” de Paul Williams e Barbra Streisand, que ganhou um
Oscar de melhor música. Fala-se também que a segunda canção de Barbra
Streisand no filme
51
Não importa, em tempo algum, que Barbra e Kris estão apaixonados. E eu reforço
nunca se apaixonaram: uma das coisas estranhas é a forma com que põe o meio da estória de
lado. Não existem cenas mostrando o desenvolvimento da relação deles, apenas uma cena
abrupta mostrando que ela já se desenvolveu. E aí o filme realmente torna-se irreal, porque
não conseguimos sentir nada entre Kristofferson e Streisand. Não detectamos nenhuma
química, não sabemos por que essas duas pessoas se atraem e porque elas deveriam ser
importantes uma para a outra (Minha tradução).
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Is supposed to sum up her character: “I want everything” […]. The opening song
by The Oreos, “Queen Bee”, is about the stupidest song ever to have existed. You
can’t hear much of the lyrics, but I located the soundtrack from this after I first
watched it, and this song strings together a list of insects and arachnids into
loosely-related and nonsensical statements demonstrating how women are not
to be trifled with. Simple lyrics: “Long before Atlantis there was been a praying
mantis and you know why he’s on his knees. He may have religion, but he’s just
a sitting pigeon if a woman even starts to tease. He doesn’t even quibble if you
have a little nibble on his neck – what a way to go. But now you’ve gone and told
him he’s a-missin’ with a hornet, she’s a blue-blooded wasp, you know” (excerto
de crítica encontrada no site http: //cinemademerde. com, de CdMScott). 52

Para citar mais um exemplo do ridículo no filme de Pierson, há uma cena
em que a câmera focaliza o traseiro de Barbra Streisand – que não aparenta
nada de especial.
Voltando ao Star Is Born dirigido por George Cuckor, salientamos
que é o mais longo dos remakes e, para desgosto de Cuckor, teve diversos
cortes de cenas pelos produtores que alegavam ser anticomercial um
filme com quase três horas de duração. Atualmente, a versão restaurada
em DVD se estende por 176 minutos. Ocorre que os cenários do filme, o
52
Supõe-se uma síntese da sua personalidade: “Eu quero tudo” [. . . ]. A canção de abertura cantada por The Oreos, “Abelha rainha”, torna-se a canção mais
idiota que já existiu. Você não consegue ouvir muito das letras, mas eu localizei a
trilha sonora depois que assisti ao filme, e essa canção junta uma lista de insetos e
aracnídeos em afirmações sem sentido demonstrando que não se deve brincar com
as mulheres. Uma amostra das letras: “bem antes de Atlântida existiu um louva-adeus e você sabe por que ele está de joelhos. Ele pode ter uma religião, mas ele é
apenas um pombo se uma mulher começar uma brincadeira. Ele nem mesmo faz um
trocadilho se você tem uma pequena mordidela no seu pescoço – que maneira de ir
adiante. Mas agora que você se foi e lhe falou que ela é uma mosca do sangue azul,
você sabe” (Minha tradução).
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uso de um colorido deslumbrante, além das interpretações fabulosas dos
atores justificam a longa duração do filme e prendem o espectador.
Não sabemos exatamente por que o tema do filme A Star Is Born teve
várias refilmagens. O enredo é bem simples como mostramos anteriormente e
lembra uma canção cult do filme Casablanca, “As Time Goes By” (“Enquanto
o tempo passa”) cuja letra diz: “It is always the same old story: the fight for love
and glory as time goes by” (“é sempre a velha história: a luta por amor e glória
enquanto o tempo passa”).

Nasce uma Estrela. 1937. Direção: William A. Wellman e Jack Conway;
Produção: David O. Selznick; Música: Max Steiner; Cinematografia: W. Howard
Greene; Edição: James E. Newcorn e Anson Stevenson; Elenco: Janet Gaynor,
Frederic March, Adolphe Menjou, May Robson, Andy Devine, Lionel Stander,
Owen Moore; Drama, 111 minutos, preto e branco.
Nasce uma Estrela. 1954. Direção: George Cukor; Produção: Vern Alves,
Aidney Luft e Jack L. Warner; Roteiro Moss Hart; Música: Ray Herndorf;
Cinematografia: Sam Leavitt; Edição: Folmar Blagsted; Elenco: Judy Garland,
James Mason, Charles Bickford, Jack Carson, Tommy Noonan, Lucy Marlow;
Drama, 176 minutos (versão restaurada), cor.
Nasce uma Estrela. 1976. Direção: Frank Pierson; Produção: Jon Peters e Barbra
Streisand; Roteiro: William A. Wellman e Robert Carson; Música: Roger
Kellaway; Cinematografia: Robert Surtees; Edição: Peter Zinner; Elenco: Barbra
Streisand, Kris Kristofferson, Gary Busey, Oliver Clark, Venetta Fields, Clydie
King, Paul Mazursky, Marta Hefliin, Sally Kirkland, M. G. Kelly; Musical, 139
minutos, cor.
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Nosferatu: o drogado terminal
Braulio Tavares
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Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens), 1922, F. W. Murnau,
Alemanha; Nosferatu – Phantom der Nacht,1979,Werner Herzog, Alemanha.

Um agente imobiliário visita o castelo de um Conde misterioso que está
interessado em adquirir uma residência em sua cidade. Ele descobre que o
Conde é um morto-vivo que se alimenta do sangue dos seres humanos, aos quais
transforma em novos vampiros nesse processo. O Conde, atraído pela esposa
do agente, acaba mudando-se para sua cidade onde passa a perseguir variadas
pessoas.

O

vampiro é uma das imagens arquetípicas mais poderosas de nossa
cultura, cristalizada na literatura com o Drácula de Bram Stoker
(1896), e no cinema com o filme Nosferatu de F. W. Murnau (1922). Filmes
subsequentes afastaram-se da iconografia de Murnau, até que, em 1979,
Werner Herzog retornou a ela numa refilmagem/releitura que a enriqueceu
e aprofundou, produzindo um filme em muitos aspectos superior ao original.
Pintores renascentistas cultivavam a técnica de dar profundidade às suas
imagens através da sobreposição cuidadosa de camadas e mais camadas de
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tinta e de verniz transparente. O filme de Herzog nos dá a sensação de que
em muitas cenas ele lançou mão das imagens de Murnau e sobre elas aplicou
camadas e camadas de vernizes que intensificaram seus contrastes de preto
e branco; e, finalmente, aplicou sobre o conjunto algumas camadas de cor.
Os enquadramentos em muitos casos são equivalentes, os movimentos de
câmara se assemelham, mas a imagem de Herzog é mais vívida. Como se por
algum processo químico inovador fosse possível potencializar as imagens de
Murnau, dando-lhes um brilho, uma espessura, uma densidade e finalmente
um colorido (no sentido literal da palavra) que eram inalcançáveis quando o
primeiro filme foi feito, em 1922.
O cenário de Murnau é caligaresco, mas ele não é tão explicitamente
expressionista quanto Robert Wiene. Os elementos do seu filme estão sempre
numa zona crepuscular entre o levemente distorcido e o improvável. Murnau
usou cenários reais em seu filme, e o clima conseguido por ele deve-se
totalmente à seleção cuidadosa das ruas, trechos de edifícios e ângulos de casas,
compondo a paisagem fantástica que tinha em mente (O mesmo processo
usado depois por Jean-Luc Godard para criar sua Alphaville futurista a partir
de retalhos de Paris. E também por Kubrick, que por problemas de orçamento
optou por filmar quase toda a Londres futurista da Laranja Mecânica em
locações reais). Muitas vezes o fantástico e o futurista não são mais do que a
escolha e a justaposição de elementos que já estão presentes no mundo atual.
O filme de Murnau criou algumas das imagens mais memoráveis do filme
de terror: o vampiro sempre emoldurado pelo umbral de uma porta ou por
uma arcada; o corpo de Drácula erguendo-se do caixão, reto, inteiriço, numa
trajetória de 45 graus; a sombra projetando-se deformada nas paredes, as
garras agigantando-se devido ao ângulo oblíquo; as ruas desertas por onde o
vampiro conduz nos braços o ataúde em que irá repousar; o vampiro tornandose transparente ao atravessar a porta da casa que lhe servirá de esconderijo;
a luz do sol descendo lentamente pelas fachadas das casas fronteiras até
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iluminá-las por completo; o vampiro ficando transparente ao ser atingido
pelo sol, e desmanchando-se num punhado de cinzas fumegantes. Todos os
diretores que vieram depois (Tod Browning, Terence Fisher, Coppola, Herzog
etc.) usaram algo desse alfabeto fílmico de Murnau.
O vampiro encarnado em 1922 por Max Schreck e reencarnado em
1979 por Klaus Kinski é um ser repulsivo e predatório. Essas duas imagens
colocam entre parênteses a imagem do vampiro sedutor, desenvolvida pelo
cinema britânico entre as décadas de 1930 e de 1970, tendo como principais
intérpretes, Bela Lugosi e Christopher Lee. Se Lugosi ainda tinha uma aura
repelente, o Drácula de Lee reinstaurou triunfalmente no cinema a imagem
do vampiro fidalgo, cheio de um encanto soturno, de uma aura de tragédia,
capaz de seduzir uma lady sem violência, somente pelo seu charme masculino
e dominador.
Em A Heritage of Horror: The English Gothic Cinema 1946-1972, lançado
em 1973, David Pirie, afirma: “Lord Byron foi responsável pela assimilação da
lenda do vampiro pela consciência dos ingleses”. Pirie cita, inevitavelmente,
a famosa noite na Suíça em que Byron, John Polidori, e o casal Percy e Mary
Shelley discutiram sobre histórias de terror, surgindo daí o Frankenstein de
Mary Shelley (1818) e O Vampiro de Polidori (1819). O herói da história
de Polidori é Lord Ruthven, “um nobre com olhos penetrantes e aparência
extraordinária, que viaja pela Europa alimentando-se do sangue de mulheres
jovens para perpetuar a própria existência”. Ou seja, uma imagem alegorizada do
próprio Byron. Isso deu aos vampiros britânicos as qualidades que Pirie assim
descreve: “seu charme, sua civilidade aristocrática e cruel, sua insolente revolta
contra as normas aceitas pela sociedade, inclusive a religião e a procriação
convencional”. Lord Byron e Drácula propagam memes perturbadores,
mortais, na repressiva Inglaterra do século 19. Diz Pirie: “Uma das coisas mais
chocantes que Drácula faz às respeitáveis esposas de seus inimigos, tanto no
livro quanto nos filmes, é fazê-las experimentar a sensualidade”.

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

417

Isso faz com que a maioria das cenas nos Dráculas da dupla Fisher/Lee
possa ser vista como alegoria do terror e do êxtase experimentado por jovens
esposas, com maridos respeitadores, quando se deparam com um estrangeiro
aristocrático, bem-nascido, capaz de hipnotizá-las com o olhar e de arrastálas para depravações que as aterrorizam porque, no fundo, é o que elas mais
desejavam. No romance de Stoker, essa alusão se dá de modo mais claro na
cena em que Drácula é surpreendido quando força Mina a beber do sangue
de um ferimento que ele abriu no próprio peito, encenando assim, de modo
indireto, o gesto de um homem que obriga uma mulher a praticar nele (com
horror e deleite) a felação. Abaixo, trecho do livro Drácula, de Bram Stoker
(1897):
O luar estava tão claro que mesmo através da cortina iluminava o quarto. Na
cama, junto à janela, dormia Jonathan Harker, com rosto febril e respiração
ofegante, como que narcotizado. Sua esposa, vestida de branco, estava ajoelhada
à borda da cama, diante de um homem alto, vestido de preto. Não víamos
o seu rosto, mas logo reconhecemos o Conde, até pela cicatriz que tinha na
testa. Com a mão esquerda ele prendia as mãos de Mrs. Harker, distendendo e
afastando seus braços; e com a direita ele a agarrava pela nuca, forçando-lhe o
rosto para baixo, na direção do seu peito. A camisola dela estava manchada de
sangue, e um filete escorria pelo torso dele, que era visível por um rasgão em
sua camisa. A atitude dos dois tinha uma terrível semelhança com a de uma
criança que força a cabeça de um gatinho para dentro de um prato de leite,
obrigando-o a beber.

Em momentos como esse, o sangue funciona como substituto simbólico
dos fluidos sexuais, e é tornada explícita a natureza de grande parte do
“hipnotismo” de Drácula sobre suas vítimas.
Já o vampiro criado por Max Schreck para Murnau tem algo de insetoide.
Mais do que um morcego ele lembra uma saúva, com o crânio liso e o corpo
mirrado. O alien de H. R. Giger pode ser visto também como uma caricatura,
uma deformação exagerada daquele crânio alongado, daquela “calvície

418

SE SSÃ O DU P LA

obsedante” (como diz Lotte Eisner em L’Écran Demoniaque, de 1952). Note-se
que em sua adaptação Murnau trocou o nome do Conde Drácula para “Conde
Orlok”, o que nos remete também para os Morlocks criados por H. G. Wells em
A Máquina do Tempo (1895), criaturas subterrâneas, noturnas e canibalescas,
que sobrevivem alimentando-se dos indefesos Elois da superfície.
João Batista de Brito (Imagens Amadas: Ensaios de Crítica e Teoria do
Cinema, Ateliê Editorial, 1995) reforça essa impressão: “ (O) Nosferatu de
Murnau é uma figura miúda, trêmula e translúcida, lembrando mais um rato
que qualquer outra coisa, com seus dentes incisivos medianos crescidos (e
não os caninos, que a tradição posterior consagraria!), suas unhas enormes
e sua cabeçorra pelada”. Pode-se dizer que todos os Dráculas subsequentes
(Lugosi, Lee, Gary Oldman) foram estágios sucessivos de um processo de
reumanização do personagem. São vampiros, mas também são Condes:
altos, de porte aristocrático, vestindo casacas que produzem nas vítimas uma
primeira impressão de refinamento e posses. Já o Drácula de Klaus Kinski
é fiel à intenção de refilmagem. Ele retoma Max Schreck com deliberação,
copiando “o rosto glabro, o crânio calvo atrozmente nu e quase indecente”,
mas se vale da possibilidade de uma releitura vagarosa. Seu Drácula parece
uma figura de Museu de Cera. O rosto e o crânio não são apenas glabros:
têm a tonalidade cinza-azulada de um cadáver que jaz na pedra da morgue. É
um morto-vivo bem mais morto do que vivo, uma criatura reduzida à busca
incessante do próximo sorvo de sangue que o faça sobreviver.
Isso remete esse vampiro para a imagem do viciado em drogas, que se
desumaniza ao perder tudo que caracteriza o ser humano e se concentrar
numa única atividade: a de procurar a próxima dose do líquido que é sua
obsessão. O viciado em drogas pesadas, em estágio avançado, tem uma vida
que só conhece dois momentos: o da absorção da droga e o de providenciar,
seja como for, a próxima absorção. Torna-se insetoide não apenas na
aparência, mas na atividade predatória, calculista sem inteligência, incansável
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sem volição. O Drácula de Murnau ainda se diluía no tom fantasmagórico
de um filme mudo, e junto ao histrionismo ingênuo dos demais atores, que
interpretavam de acordo com as convenções melodramáticas de sua época. O
de Herzog tem sua infra-humanidade ressaltada pela moldura de um filme,
em que o Real é mais espesso, mais vívido, mais próximo do nosso.
Nada mais distante dos vampiros gentlemen dos filmes de Terence Fisher
e dos romances de Anne Rice. Murnau e Herzog veem o vampiro como um
parasita, um ser repugnante que desperta medo e asco em proporções iguais.
Seus vampiros, esqueléticos, acinzentados, com um crânio desproporcional ao
corpo e com a expressão angustiada de um drogado com crise de abstinência,
não lembram um aristocrático fidalgo da Transilvânia. Lembram o Gollum
de O Senhor dos Anéis, um semisser cuja essência foi sugada para fora de seu
corpo por uma força maior que a dele e que, para manter viva a casca em que
se tornou, precisa parasitar a essência vital alheia.
No livro de ensaios The Dark-Haired Girl, publicado em 1989 por Mark V.
Ziesing, após sua morte, Philip K. Dick sugeriu dois símbolos para expressar o
que, ao longo de toda sua obra, ele procurou definir como sendo o Humano e
o Não Humano. Para ele, o que distingue essas duas condições não é o fato de
uma criatura ser biológica e a outra (cyborg,androide, replicante) ser artificial
no todo ou em parte: é a sua atitude para com as criaturas vivas. Humano é
quem entende o que é a vida, considera-a um bem precioso, e age em favor
dela sempre que pode. Não Humano é quem é incapaz de compartilhar
emoções com um humano, de entender a diferença entre a vida e a morte, de
se colocar no lugar de outra criatura e procurar compreendê-la. Quando você
encara um viciado em heroína (dizia Dick) vê que ele tem olhos de inseto.
São duas aberturas de vidro fosco, sem calor, sem vida, que olham para você
e calculam quanto podem obter vendendo cada peça de roupa que você tem,
para comprar droga; e depois avaliam a maneira mais rápida de matá-lo. Dick
chamava a essas criaturas The Mantis, “o Louva-a-Deus”. O contrário disso
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é o que ele identifica como The Dark-Haired Girl, “A Morena”, a mulher de
bom coração cuja descrição corresponde a algumas das esposas que Dick teve
durante sua vida atribulada.
O Nosferatu de Murnau contrapõe, de maneira mais melodramática do
que no livro de Stoker, um predador sem emoções e uma mulher apaixonada
capaz de um “neurótico altruísmo feminino”, na expressão de David Pirie
(The Vampire Cinema, 1977) sobre um arquétipo do filme de terror britânico.
Não são poucas as mulheres, na história do cinema de terror, que, para salvar
o homem que amam, são capazes de se interpor entre ele e o monstro, não
para enfrentá-lo, mas para entregar-se a ele em sacrifício, submetendo-se a
“um destino pior do que a morte”. É difícil saber se o que as move é o êxtase
masoquista de se deixarem estuprar por uma causa nobre, ou se trata apenas
de uma tentação inconsciente dos roteiristas (quase sempre homens) que
concebem essas histórias. Murnau faz a mulher oferecer-se como isca, sofrer
em silêncio a predação do monstro, mas retê-lo o suficiente para que o nascer
do sol o vaporize. Herzog, cujo filme é uma implacável subversão do filme
original, faz o monstro sair triunfante no fim.
Toda história de vampiros contém um triângulo amoroso entre uma
mulher, um homem que a ama, e um ser que a quer apenas para satisfazer
seus instintos bestiais. É o triângulo presente em toda a iconografia do terror
e da ficção científica: a mocinha, o herói e o alienígena/robô/cyborg /múmia/
zumbi/lobisomem/monstro da lagoa negra que tenta raptá-la. Uma imagem
que remonta inclusive à iconografia religiosa: a virgem, São Jorge e o Dragão.
O homem se sente dividido entre o amor que sente por uma mulher e a sua
necessidade instintiva, como predador, de dominá-la, de possuí-la, para extrair
desse ato uma força que o revigora e rejuvenesce. Os dois homens do triângulo
são na verdade apenas um, o lado que ele se esforça para ser (o bom marido) e
o que ele não pode reprimir o tempo inteiro (o predador sexual). E em muitas
histórias contadas do ponto de vista da mulher, ela percebe, intuitivamente,
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que para ter o homem precisa ceder ao monstro: é a Bela que humaniza a Fera,
é a princesa que transforma o sapo em príncipe com um beijo. O filme de
Murnau é uma remontagem moderna dessa história antiquíssima.
Tanto Murnau quanto Herzog se afastam do romance de Stoker, usando
dele apenas o tema, a trama básica e os personagens principais, mas mudando
época, localização, e episódios inteiros. Mais do que isso, os dois filmes
propõem dois finais, ambos diferentes do romance. Herzog narra a história de
um burocrata, desassossegado em seu casamento (Lucy: “Você sempre toma o
café às pressas. . . Isso faz mal. . . ”), que recebe a incumbência de ir a um país
remoto para facilitar a vinda de alguém para sua cidade – na verdade, para
uma casa vizinha à sua. Depois de chegar ao Castelo do Conde, Harker se vê
trancado, sem poder fugir; e permite inadvertidamente que Drácula veja o
medalhão com o rosto de Lucy (“Que lindo pescoço!”) e, em seguida, ele e seu
Duplo tornam-se um só. Harker torna-se cada vez mais febril e combalido.
Drácula, cada vez mais forte e cheio de expedientes, embarca rumo à sua
cidade. Harker não reconhece a esposa quando a reencontra; Drácula está
cada vez mais apaixonado por ela. Os dois são vasos comunicantes em que a
personalidade mais forte inunda a mais fraca.
Ao longo do filme de Herzog, há momentos em que o crânio azulado do
vampiro, cercado de trevas, parece uma Lua no céu, uma Lua monstruosamente
deformada ou esculpida. Jonathan Harker, ao chegar ao Castelo, não parece
amedrontado ou surpreendido com a aparência do Conde. Fica na defensiva,
assusta-se num momento ou noutro, mas o tempo todo olha para Drácula
como um homem com ressaca olha para o espelho. Não é medo do outro,
é espanto pelo que o outro lhe está mostrando. Harker é como um viajante
a quem tivesse sido dito: “Você é apenas metade de um ser, a outra metade
vive no castelo X, depois do passo X”. Ele é um Dorian Gray que desconhece a
existência e a função do seu próprio retrato, ou um Jekyll amnésico em relação
a Mr. Hyde. Harker e o Conde estão numa rota de colisão, ou melhor, rota de
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acoplamento. São duas metades de um indivíduo, e no momento em que se
reaproximarem ficarão tão unidas quanto os Hemisférios de Magdeburgo.
Há numerosos momentos no filme em que Harker e Drácula são mostrados
como dois seres superpostos, ou em sintonia total. Quando Drácula está com
os dentes cravados no pescoço de Harker, em seu castelo, Lucy, num pesadelo,
grita “Jonathan!”; o Conde ergue o rosto, sobressaltado, como se alguém
tivesse chamado seu nome. Quando Harker, durante a fuga da Transilvânia,
murmura: “Madre Superiora, detenha os caixões pretos”, seu rosto começa a
ficar azulado como o do Conde. Quando Drácula espreita pela primeira vez
à noite a casa de Harker, seus rostos de perfil ficam superpostos, através da
vidraça. Drácula (que não atravessa portas como o Orlok de Murnau) irrompe
no quarto de Lucy sem precisar forçar a entrada, como um marido em sua
própria casa (numa cena em que o rosto alvo e o penteado de Lucy/Adjani
evocam o retrato mais famoso de Mary Shelley). Quando a peste toma conta
da cidade, Lucy anda pela praça, dizendo em vão a todos: “Eu sei por que isto
está acontecendo!”. Como na lenda de Édipo, ela sabe que a cidade sofre a peste
porque um dos seus cidadãos cometeu um ato proibido pelos deuses. Harker,
impregnado por Drácula, de certa forma se torna o Conde após a morte deste:
depois que o vampiro morre, sua alma passa a ocupar por completo o corpo
do vampirizado. O altruísmo sexual de Lucy foi em vão, porque ela morre,
e o Conde, mesmo abatido (por um cientista que ironicamente é preso por
assassinato), ressuscita no corpo de Harker.
A cena em que Lucy se entrega a Drácula para retê-lo até a alvorada (“a
melhor cena de amor que já filmei”, diz Herzog, sem afetação, sem ironia, na
versão comentada no DVD), é uma cena tão carregada de erotismo mórbido
quanto o trecho de Bram Stoker transcrito anteriormente. Só que desta vez se
trata de sexo oral praticado pelo predador sobre a vítima. Ao ajoelhar-se junto
ao leito, Drácula ergue a camisola de Lucy até a cintura, expondo seu sexo,
embora seja ao seu pescoço (obedecendo à gramática do filme de vampiro)
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que ele aplica a boca, com a mão esquerda pousada em seu seio. Toda esta
cena (feita em um único take sem cortes e cujo enquadramento reconstitui
a cena de Murnau) depende do áudio: a respiração entrecortada de Lucy,
numa mistura de horror e expectativa erótica, e os ruídos úmidos produzidos
pela boca de Drácula. Quando ele parece dar-se por saciado e faz menção de
erguer-se é Lucy, com as mãos carinhosamente pousadas no seu ombro, que o
atrai de novo para si, pedindo mais.
A narrativa original de Bram Stoker é de um moralismo pragmático:
o vampirismo é derrotado pela ciência, pela ordem e pela sociedade. A de
Murnau é de um idealismo romântico: quem derrota o vampiro é a mulher, cujo
desprendimento e sacrifício o atraem para uma armadilha. O filme de Herzog
é uma recriação desta última história com um espírito cruel, descrente, e de
um frio pessimismo. O vampiro é o Lado de Dentro, onde pulsa um feixe de
impulsos destrutivos, mas vitais. Quanto mais um homem se torna embrutecido
pela civilização, mais sedento o vampiro dentro dele. Na primeira noite que
passa no castelo, Harker ouve de Drácula: “Meu jovem, você é como os aldeões
que não conseguem sentir a alma do caçador”. Harker e seus conterrâneos são
uma geração de burgueses empedernidos e sem alma. Van Helsing é a caricatura
patética de um cientista; Renfield (com Roland Topor numa interpretação que
evoca Peter Lorre) é um tresloucado; os Schrader (vizinhos de Harker) e os
membros do conselho são pouco mais que autômatos.
Drácula é o espírito caçador, aventureiro, sensualista, que todos eles
reprimem dentro de si próprios. Isolado e incomunicável atrás do “Borgo
Pass” (o Portal Proibido que Harker atravessa numa magnífica sequência
de imagens e música), ele se torna um predador faminto e impiedoso.
Drácula tem vislumbres de humanidade (e esta é uma característica que
Herzog vê no seu personagem, em oposição ao de Murnau). Seu monólogo
para Harker é o monólogo daquilo que Augusto dos Anjos chamou “a dor
da força desaproveitada, o cantochão dos dínamos profundos que podendo
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mover milhões de mundo jazem inertes, na estática do nada”53. Ele diz: “Não
me importo mais com o sol ou as fontes, assim como os jovens. Adoro a
escuridão e as sombras, onde posso ficar sozinho com meus pensamentos.
Sou descendente de uma família antiga. O tempo é um abismo, profundo
como mil noites. Séculos vêm e vão, e não poder envelhecer é um terror. Isto
não é o pior. Há coisas piores que isto. Pode imaginar passar por séculos e
todos os dias viver a mesma futilidade?”.

Nosferatu. 1922. Direção: F. W. Murnau; Roteiro: Henrik Galeen, baseado
no romance Drácula, de Bram Stoker; Produtores: Enrico Dieckmann e Albin
Grau; Fotografia: Fritz Arno Wagner; Direção de arte: Albin Grau; Elenco:
Max Schreck (Graf Orlok), Gustav von Wangenheim (Hutter), Greta Schroder
(Ellen Hutter), Alexander Granach (Krok), Georg H. Schnell (Westenra), Ruth
Landshoff (Lucy Westenra), John Gottowt (Professor Bulwer). Em algumas
versões do filme, os nomes dos personagens foram trocados pelos do livro
original.
Link para o filme no YouTube: http: //www. youtube. com/
watch?v=rcyzubFvBsA
Nosferatu. 1979. Direção: Werner Herzog; Roteiro: Werner Herzog, baseado
no romance Drácula, de Bram Stoker; Produtores: Werner Herzog, Walter
Saxer; Música: Popol Vuh; Fotografia: Jörg Schmidt-Reitwein; Montagem: Beate
Mainka-Jellinghaus; Desenho de produção: Henning von Gierke; Elenco: Klaus
Kinski (Conde Drácula), Isabelle Adjani (Lucy Harker), Bruno Ganz (Jonathan
Harker), Roland Topor (Renfield), Walter Ladengast (Dr. Van Helsing), Carsten
Bodinus (Schrader), Martje Grohmann (Mina), Jacques Dufilho (Capitão).

53
ANJOS, Augusto dos. Lamento das Coisas. In: ______. Eu. Rio de Janeiro: Livraria
São José, 1965.
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O dom Quixote no cinema
João da Mata Costa
damata@dfte. ufrn. br

“Protesto da vida contra a razão”
(Miguel de Unamuno)
Don Quixote (idem), 1933, Georg Wilhelm Pabst, França/Inglaterra; O Quixote
de Orson Welles (Don Quijote de Orson Welles), 1955-1992, Orson Welles,
Espanha/Itália/EUA; Homem de La Mancha, O (Man of La Mancha,The),
1972, Arthur Hiller, Itália/EUA.

Na Espanha do século XIX, um nobre idoso se vê como um heroico cavaleiro.
Sempre auxiliado pelo seu fiel escudeiro, Sancho Pança, luta contra inimigos
mitológicos e em defesa de sua amada, Dulcineia.

E

m 2005, o mundo inteiro comemorou os 400 anos da 1ª edição do
Don Quixote de la Mancha, escrito pelo escritor espanhol Miguel de
Cervantes. Livro fundador do romance moderno e um rico manancial de
cultura popular e das novelas de cavalaria da idade média.
A figura do grande cavaleiro inspirou muitos romances, peças de teatro,
balés, óperas, filmes, canções e musicais. Don Quixote de la Mancha, a história
do Cavaleiro da Triste Figura, escrita pelo espanhol Miguel de Cervantes
Saavedra, já foi traduzido para todos os idiomas cultos do planeta e é

427

considerado o maior livro da literatura mundial. A história do nobre cavaleiro
Dom Quixote, que se lança numa guerra contra os moinhos de vento, vem
fascinando leitores no mundo inteiro desde a sua primeira edição em 1605 (1ª
parte) e 1615 (2ª parte).
Para o cinema o D. Quixote foi transportado desde os primórdios da
sétima arte e a história de cavalaria, lutas e aventuras, de amor e amizade se
adapta muito bem ao cinema.
A filmografia sobre a obra cervantina é extensa e poucas vezes esses filmes
traduziram a riqueza da obra literária imortal. Foram feitas versões muito
estilizadas como por exemplos as animações australianas, francesas, búlgaras,
espanholas e alemãs.
Monsenhor Quixote, inspirado no Dom Quixote é uma versão baseada
no romance do escritor inglês Graham Greene, transportado para o cinema,
em que o Quixote (Alec Guiness) é um sacerdote e Sancho (Leo Mckern) o
prefeito comunista da mesma aldeia. Os dois viajam para a Espanha no coche
do clérigo a que chamam Rocinante e numa viagem salpicada de piadas
encontram a Guarda Civil, visitam um cinema e uma casa de má reputação.
Essa versão do grande romancista Greene é fruto da sua viagem na companhia
do sacerdote Leopoldo Duran.
O roteiro cervantino
Numa pequena aldeia da Mancha, província Espanhola, vivia um fidalgo.
Homem de costumes rigorosos e decadente fortuna. Don Quijada, Quesada
ou Quejano, nisto discordam alguns autores que escreveram sobre o caso. Só
mais ao final do romance ficamos sabendo que se trata de Alonso Quijano.
Vivia da exploração de suas propriedades, que mal lhe rendiam para
manter uma simples aparência de abastança. Morava com uma sobrinha
com menos de 20 anos, uma criada quarentona e um criado que cuidava do
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seu cavalo e fazia os serviços do campo. Aos 50 anos, magro, alto, de gestos
imponentes e certa altivez estudada, era conhecido por sua enorme biblioteca,
onde empenhava toda a moeda conseguida nas colheitas ou pela venda
sucessiva de suas terras. De tanto ler foi se distanciando da vida cotidiana e
entrando naquele mundo fantástico de encantamentos, batalhas com gigantes
e amparo a donzelas.
Eram seus amigos o padre da aldeia, o barbeiro e Sansão Carrasco. Todo
cavaleiro tem que ter um fiel escudeiro, e os dois – Dom Quixote e Sancho
Pança – formam um dos pares mais famosos de toda a literatura. À força de
tanto ler-imaginar, foi-se distanciando da realidade a ponto de já não poder
distinguir em que dimensão vivia. Varando noites e noites à luz de candeeiro,
lia e relia e reconstruía, à sua maneira, o desenrolar dos famosos livros de
cavalaria.
Pabst, 1933
A primeira adaptação digna de crédito do romance de Cervantes teve
lugar nos primórdios do cinema sonoro em forma de musical. A gestação foi
árdua, acontecendo em circunstâncias difíceis, em um tempo de graves crises
econômicas. Um magnata grego residente em Londres teve a ideia de filmar
o famoso baixo de ópera russo Feodor Chaliapine Sr. como o D. Quixote e
convidou o escritor francês Paul Morand para fazer uma adaptação com trilha
sonora de Maurice Ravel, além do diretor austríaco Georg Wilhelm Pabst,
que acabara de rodar uma versão cinematográfica do romance La Atlantida,
de Pierre Benoit. Ravel desistiu, e a música ficou a cargo de Jacques Ibert.
A produção se arrastou com o peso do contrato vultoso com o cantor e se
transformou num caos. A produção reiniciou no outono de 1932. As externas
foram filmadas na alta Provença e os interiores nos estúdios da Billacourt
e Niza. Do roteiro original, só foi filmado um terço por falta de fundos. O
restante foi substituído por cenas cantadas para proporcionar uma duração
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comercial. Completam o elenco Renee Valliers como Dulcinea, George Robey
como Sancho Pança na versão inglesa, René Donnio é o Sansão Carrasco,
Emily Fitzroy é a esposa de Sancho Pança. Na versão francesa Sancho é
Dorville. Versão realizada em três tempos num mesmo ano, em três diferentes
idiomas: francês, inglês e alemão. As três versões usaram o mesmo roteiro, sets
e costumes e foram todas estreladas pelo grande baixo russo Feodor Chaliapin.
O Homem de La Mancha
O Homem de La Mancha (no original, Man of La Mancha) é um musical
escrito por Dale Wasserman, com música de Mitch Leigh e letras de Joe Darion,
baseado no D. Quixote de Cervantes. Na Broadway, o musical foi apresentado
pela primeira vez em 1965 e reapresentado inúmeras vezes, tornando-se um
dos mais célebres musicais de todos os tempos.
A versão brasileira desse musical foi um tremendo sucesso e teve Bibi
Ferreira como Dulcineia e Paulo Autran como o Quixote, com direção de Flávio
Rangel. As letras das canções foram adaptadas para a peça por Chico Buarque e
Ruy Guerra. A canção, “The Impossible Dream”, tornou-se um clássico.
Sonhar mas um sonho impossível / Lutar quando é fácil ceder/ Vencer o inimigo
invencível/ Negar quando a regra é vencer/ Sofrer a tortura implacável/ Romper
a incabível prisão/ Voar no limite improvável/ Tocar o inacessível chão/ É a
minha lei / É a minha questão/ Virar esse mundo/ Cravar este chão/ Se é terrível
demais/ Não importa saber/ Quantas guerras terei de vencer/ Por um pouco
de paz/ E amanhã esse chão que eu beijei, for meu leito e perdão/ Vou saber
que valeu delirar e morrer de paixão/ E assim seja lá como for/ Vai ter o fim a
infinita aflição e o mundo vai ver uma flor/ Brotar do impossível chão.
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O Homem de la Mancha – O filme, 1972
Inspirado nesse musical, foi realizado o filme com igual sucesso estrelado
pelos grandes atores Peter O’Toole (Miguel de Cervantes e Quixote) e Sophia
Loren (Aldonza e Dulcineia), em 1972. É um belo musical, com belos cenários
numa adaptação livre do Cavaleiro da Triste Figura, em que Dulcineia, na
figura de uma mulher de programa, acaba lutando em defesa do Quixote e se
apaixonando pelo nobre cavalheiro.
Durante a Inquisição na Espanha, Miguel de Cervantes (Peter O’Toole) é
preso como herege, por propagar pensamentos subversivos. Ele é jogado em
um calabouço, ocupado também por ladrões e assassinos, e é “julgado” pelos
prisioneiros. Para se defender, Cervantes conta a história de um homem idoso,
que passa os dias e as noites lendo e só consegue ver a injustiça e a trapaça
triunfarem. Ele se torna um cavaleiro errante, conhecido como Don Quixote
de La Mancha, que decide lutar contra as injustiças do mundo. Durante o
“julgamento” Cervantes se transforma em Don Quixote, para poder fazer a
sua defesa.
Para a televisão foram feitas inúmeras versões. Uma das mais belas é a
protagonizada pelo ator espanhol Fernando Rey. O filme El Quijote de Miguel
de Cervantes foi dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón em 1991. Os diálogos
desse telefilme foram escritos pelo ganhador do Premio Nobel Camilo José
Cela seguindo a estrutura do livro.
O Quixote de Orson Wells, 1955-1992
Apaixonado pela Espanha, Orson Welles, um dos maiores e mais brilhantes
cineastas de todos os tempos, dedicou boa parte de sua vida ao Dom Quixote
e suas aventuras no mundo da Lua. Uma tarefa deixada inacabada, mas ainda
assim com a marca do gênio em fotogramas-aquarelas de assombrosa beleza.
Welles filmou as primeiras cenas do seu Quixote em Paris, em 1955.
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O filme mostra as gentes e costumes espanhóis, destacando as largadas e
as corridas de touros que tanto fascinavam Welles, sem deixar de lado tradições
populares como as Festas dos Mouros e dos Cristãos, ou as procissões religiosas.
As excepcionais interpretações de Reiguera e Tamiroff, tal como as aparições
de Welles em algumas cenas, fazem desta obra híbrida um documento
absolutamente imprescindível na filmografia quixotesca. Logo no início do
filme, aparece o diretor Orson Welles. Numa forma de metacinema Sancho
Pança entra como ator fazendo um filme dentro do filme de Welles. Compra
um telescópio e procura desesperadamente Dom Quixote na Lua. Ouve um
rádio falando de viagem à Lua e fica interessado. O Quixote intercepta uma
moça que aparece dirigindo uma moto e assim começa a versão de Welles,
que tem belas e aquareladas fotografias em preto e branco que combinam com
o tom onírico da história a ser contada da saga de um nobre cavalheiro que
acredita nos seus sonhos e resolve deixar o mundo dos livros e lutar contra
as injustiças do mundo. Em 2000, foi lançada nos EUA uma bela versão
protagonizada pelo grande ator John Lithgow (Dom Quixote), Bob Hoskins
(Sancho Pança), Vanessa L. Williams (Dulcineia de Toboso, a paixão platônica
do Quixote) e a bela Isabella Rossellini como a sobrinha do Quixote. O roteiro
é do teatrólogo Inglês John Mortimer.
Um das grandes riquezas do romance cervantino são os diálogos entre
o Quixote e Sancho. O roteiro de Mortimer privilegia esse diálogo entre o
cavaleiro sonhador e o seu fiel escudeiro que não esquece a barriga: palavras
não enchem barriga; bons livros não dão comida, reclama Sancho ao cavaleiro
que só pensa em aventuras – a batalha é o meu leito favorito.
Sancho com seu pragmatismo: “Diga que há um mundo além da Mancha,
filosofa o Quixote. Vendo os moinhos de vento, o Quixote trava luta ferrenha
contra eles, pensando serem os gigantes Malfato ou Necromonte com seus
enormes braços. E quiser ainda são moinhos”.
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Quixote consegue tomar de um transeunte uma bacia de barbeiro que
– para ele – era o Elmo de Mambrino (que teria pertencido a um cavalheiro
famoso das histórias de cavalarias). Mais adiante está acontecendo uma
encenação teatral entre Mouros e Cristãos e o Quixote entra no retábulo e toma
parte na trama como se fizesse parte da peça e é aplaudido entusiasticamente
numa das mais célebres cenas do livro de Cervantes. Essa cena no livro é com
marionetes. Manuel de Falla, inspirado nessa cena da 2ª parte de Dom Quixote,
compôs “El Retablo de Maese Pedro”.
O filme segue mantendo a sequencia do livro numa feliz adaptação
que privilegia o roteiro original, bastante cinematográfico. O Quixote luta
com o Cavaleiro da Branca Lua e perde. Precisa voltar para casa, esse era o
trato. “O tempo dos sonhos acabou. [. . . ] Eu tirei proveito de mim mesmo”.
Belo roteiro adaptado de um livro impossível de ser transportado para a tela
naquilo que não tem correspondência nas muitas leituras e infinitos planos
suscitados pela leitura.
Filmes baseados ou inspirados em Dom Quixote
1898 – Dom Quixote. Produzida pela Gaumont (França). Breves cenas mudas
em preto & branco.
1903 – Aventures de Don Quichotte de la Manche. Ferdinand Zecca, Lucien
Nonguet. Preto e branco, mudo, Pathé.
1908 – Don Quijote. Narciso Cuyás Espanha. Arturo Buixens (Don Quijote).
Preto e branco, mudo.
1909 – Don Quichotte. Emile Cohl, França Cortomet. Preto e branco, mudo.
1909 – Don Quichotte. Georges Méliès, França, Cortomet. Preto e branco,
mudo.
1909 – Monsieur Don Quichotte. Paul Gavault, França.
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1910 – Don Chisciotte. Produzida por Cinés Itália. Curta italiano.
1911 – La Parodia di Don Quichotte. Produção italiana.
1912 – Don Quichotte. Camile de Morlhon, França.
1915 – Don Quijote. Edgard Dillon, EUA. Filme mudo estrelando o cantor e
comediante DeWolf Hopper (Don Quijote), Max Davidson (Sancho Panza).
Preto e branco, mudo.
1915 – Il Sogno de Don Chisciotte. Amleto Palermi, Itália.
1923 – Don Quijote. Maurice Elvey. Jerrold Robertshaw (Don Quijote), George
Robey (Sancho Panza). Preto e branco, mudo.
1926 – Don Quixote. Coprodução espanhola-dinamarquesa dirigida por
Lau Lauritzen Sr. , estreando o duo de comediantes Pat and Patachon (Carl
Schenstrøm and Harald Madsen). Preto e branco, mudo.
1933 – Don Quixote. Georg Wilhelm Pabst. França/Grã-Bretanha. 73 min.
1934 – Don Quixote. Ub Iwerks (1901-1971), cartoon cômico colorido dirigido
pelo criador da personagem do Mickey Mouse. Livremente inspirado no livro.
A liberdade do Ub Iwerks faz com que Don Quixote destrua o moinho de
vento e emita um som de triunfo à moda de Tarzan.
1947 – Dulcinea. Luís Arroyo, Espanha. Baseado na obra de Gaston Baty. Ana
Mariscal (Dulcinea).
1947 – Don Quijote de La Mancha, a 1ª versão espanhola de um longa dirigido
por Rafael Gil, com as primeiras aparições no cinema de Sarita Montiel e
Fernando Rey. Narração linear e episódica de algumas cenas do livro.
1948 – El Curioso Impertinente. Flavio Calzavara, Espanha. Filme baseado na
adaptação teatral de Alessandro Di Stefani da novela O Curioso Impertinente
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inserida no D. Quixote. Com Aurora Bautista, José María Seoane, Roberto
Rey, Rosita Yarza e Valeriano Andrés.
1952 – Don Quixote. Sidney Lumet, EUA (CBS, versão para TV). Boris Karloff
(Don Quijote), Grace Kelly (Dulcinea).
1954 – Aventuras de D. Quixote. Versão para TV, Brasil. Preto & branco.
1955/1992 – Don Quijote. Orson Welles. Retocada e montada por Jesús Franco,
EUA/Espanha, 111 minutos.
1956 – Dan Quihote V’Sa’adia Pansa. Nathan Axelrod, Israel.
1957 – Don Kikhot. Gregory Kozintsev, URSS. Tendo o grande ator Nicolai
Tcherkassov (Alexandre Nevski e Iván o Terrível, de Eisenstein) como Dom
Quixote e Yuri Tolubuyev como Sancho. Música de Gara Garayev. Com cores
e clima onírico numa comunhão entre Goya e Cervantes.
1964 – In the Land of Don Quixote. Orson Welles.
1965 – Don Quijote. Carlo Rim. Versão franco-alemã para TV, Josef Meinrad
como Don Quijote.
1965 – Don Quichotte. Éric Rohmer, França. Curta-metragem pedagógico.
1967 – Don Quixote. Haroldo Marinho Barbosa. Curta brasileiro em preto e
branco.
1971 – Don Kihot i Sanco Pansa. Zdravko Sotra. Produção para TV.
1972 – O Homem de La Mancha (Man of La Mancha). Arthur Hiller, EUA.
Musical a partir da obra teatral de Dale Wasserman, 125 min. Com Peter
O’Toole (Don Quijote / Miguel de Cervantes / Alonso Quijano), Sophia Loren
(Aldonza / Dulcinea), James Coco (Sancho Pança).
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1973 – Don Quijote Cabalga de Nuevo. Roberto Gavaldón. Comédia mexicanoespanhola com Cantinflas no papel de Sancho Pança e Fernando Fernán
Gómez como Dom Quixote.
1973 – The Adventures of Don Quixote. Alvin Rakoff e roteiro de Hugh
Whitemore. Versão britânica feita para a televisão. Com Rex Harrison e Frank
Finlay.
1973 – Dom Quixote. Versão para balé do Minkus Ballet, dirigido por Robert
Helpmann e Rudolf Nureyev, estrelando Rudolf Nureyev, Lucette Aldous,
Robert Helpmann (como Dom Quixote) e artistas do balé australiano.
1976 – The Amorous Adventures of Don Quixote and Sancho Panza. Raphael
Nussbaum.
1977 – As Trapalhadas de Dom Quixote e Sancho Pança. Ary Fernandes.
Produção brasileira da Embrafilme.
1978 – Don Quijote de La Mancha. Cruz Delgado. Série da TV espanhola.
1980 – Don Quixote – Tales of La Mancha (1980). Série de animação japonesa
produzida por Ashi Productions e distribuída pela Toei Animation.
1984 – Don Quixote (Kitri’s Weeding), Ballet em 3 atos, Brian Large.
1987 – Don Quixote de La Mancha. Warwick Gilbert.
1988 – A Vida de Don Quixote eSancho (Tskhovreba Don Kikhotisa da Sancho
Panchosi). Geogiano Rezo Chkheidze. Série de nove episódios filmados na
Geórgia e Espanha.
1991 – El Quijote de Miguel de Cervantes. Manuel Gutiérrez Aragón. Roteiro
do ganhador do Prêmio Nobel Camilo José Cela. Minissérie para TV da 1ª
parte do D. Quixote.

436

SE SSÃ O DU P LA

1996 – A Volta de Don Quixote (Don Kikhot vozvrashchaetsya). Oleg
Grigorovich e Vasili Livanov
2000 – Don Quixote. Peter Yates (Bullit). Versão para TV numa coprodução
do Hallmark Channel e Turner Network.
2000 – Animated Epics – Don Quixote. Produção para TV.
2000 – Orson Welles en el País de Don Quijote. Carlos Rodriguéz. Produção
para TV.
2000 – Don Quichotte. François Roussillon. Produção para a TV.
2002 – El Caballero Don Quijote. Manuel Gutiérrez Aragón. Longa sobre
a 2ª parte do Don Quixote de Cervantes. Aragón já havia feito, em 1991, a
minissérie para TV com a primeira parte.
2002 – The Man Who Killed Don Quixote. Terry Gillian (Irmãos Grimm),
numa tentativa frustrada de filmar o livro The Man Who Killed Don Quixote.
Esse projeto foi retomado em 2010, com finalização prevista para 2011, com a
substituição do ator Johnny Depp, que participava do projeto original.
2005 – Don Kishot be `Yerushalain. Dani Rosenberg.
2005 – Don Quixote of Bethlehem. Petra Costa e Anisa George. Produção em
vídeo.
2005 – Don QuichotteouLés Mésaventures d’Un Homme en Colére. Jacques
Deschamps. Produção paraTV.
2007 – Donkey Xote. José Pozo. Animação.
2010 – Las Aventuras de Don Quijote. Antonio Zurera.
2010 – Don Quichotte. Benoit Vlietinck. Produção para a TV.
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Don Quixote. 1933. Direção: Georg Wilhelm Pabst; Roteiro: Alexandre
Arnoux, sobre o romance de Miguel de Cervantes y Saavedra; Produção:
Geoprg Wilhelm Pabst; Música: Jacques Ibert; Edição: Jean Oser; Direção de
arte: Andrej Andrejew; Figurino: Max Pretzfelder; Elenco: Feodro Caliapin
Sr. (Don Quixote), Goerge Robey (Sancho Panza), René Donnio (Carrasco),
Renée Valliers (Dulcineia), Emile Fitzroy (Mulher de Sancho Panza), Miles
Mander (Duque de Falanga), Sidney Fox (Maria, sobrinha), Wally Patch (Rei
dos ciganos), Oscar Asche (Capitão de polícia), Lydia Sherwood (Duquesa de
Falanga), Frank Stanmore (Padre); Aventura, musical, comédia, 73 minutos,
preto e branco.
O Quixote de Orson Wells. 1955-1992. Direção: Orson Welles; Roteiro: Orson
Welles sobre a obra de Miguel de Cervantes e Jesus Franco (diálogos adicionais
na nova edição) e Javier Mina (adaptação de diálogos na nova edição);
Produção: Óscar Dancigers e Patxi Irigoyen (na nova edição); Música: Daniel
White; Edição: Maurizio Lucidi, Renzo Lucidi, Peter Parasheles, Alberto
Valenzuela, Irah Wohl e Jesus Franco (na nova edição); Elenco: Francisco
Reiguera (Dom Quixote), Akim Tamiroff (Sancho Panza), Orson Welles (ele
mesmo na nova edição), José Media Villa (Dom Quixote na nova edição,
voz), Juan Carlos Ordóñez (Sancho Panza na nova edição, voz), Constantino
Romero (narrador, na nova edição), Fernando Rey (narrador na cena final da
nova edição, voz); Drama, 116 minutos, preto e branco.
O Homem de La Mancha. 1972. Direção: Arthur Hiller; Roteiro: Dale
Wasserman, da obra de Miguel de Cervantes y Saavedra; Produção: Saul
Chaplin, Alberto Grimaldi e Arthur Hiller; Desenho de produção: Luciano
Damiani; Edição: Robert C. Jones; Figurino: Luciano Damiani; Elenco: Peter
O’Toole (Dom Quixote de La Mancha/Miguel de Cervantes/Alonso Quijana),
Sophia Loren (Dulcineia/Aldonza),James Coco (Sancho Panza), Harry
Andrews (Governador), John Castle (Sanson Carrasco/O Duque), Brian
Blessed (Pedro), Ian Richardson (Padre), Julie Gregg (Antonia Quijana), Gino

438

SE SSÃ O DU P LA

Conforti (Barbeiro), Marine Maitland (Capitão da Guarda); Drama, aventura,
comédia, musical, 132 minutos, cor.
Curiosidades
Fernando Rey, na nova edição do Don Quixote de Orson Welles, completa a
sua 4ª. participação em filmes sobre o Cavaleiro da Trágica Figura: 1947 (Don
Quijote de la Mancha, Espanha, dirigido por Rafael Gil), 1965 (Don Quijote,
minissérie para TV, Alemanha/França/Espanha, Jacques Bourdon, Louis
Grospierre e outros) e 1991 (El Quijote de Miguel de Cervantes, série para TV
espanhola, Manuel Gutiérrez Aragón).
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O julgamento de Nuremberg:
representações e práticas de
justiça e de memória no mundo
contemporâneo
Hélder Viana
Departamento de História, UFRN
helderviana@yahoo. com. br

Julgamento em Nuremberg (Judgement at Nuremberg), 1961, Stanley Kramer,
EUA; Julgamento de Nuremberg, O (Nuremberg), 2000, Yves Simoneau,
Canadá/EUA.
Julgamento em Nuremberg (1961)
O filme retrata a ação do juiz Dan Haywood que presidiu o terceiro processo
do Julgamento de Nuremberg e foi encarregado de sentenciar os representantes
do corpo de justiça do III Reich. O eixo do filme está no julgamento de Ernest
Janning, ex-Ministro da Justiça de Hitler, e na disputa em torno da culpabilidade
do réu.
O Julgamento de Nuremberg (2000)
O promotor Robert H. Jackson vai a Nuremberg para organizar o Tribunal Militar
Internacional contra a alta cúpula do governo nazista. O clima é marcado pela
dificuldade de se construir um julgamento internacional, já que para alguns chefes
de Estado vitoriosos, os prisioneiros deveriam merecer a execução sumária pelos
crimes a eles atribuídos, enquanto que para muitos dos réus, aquele tribunal nada
mais era do que a expressão da vontade dos vencedores.
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s longas-metragens Julgamento em Nuremberg (Judgment at
Nuremberg, 1961) e O Julgamento de Nuremberg (Nuremberg, 2000),
dirigidos por Stanley Kramere Yves Simoneau, respectivamente, são daqueles
tipos de filmes que relatam acontecimentos históricos e que poderíamos
classificá-los de “filmes históricos”. Essas obras, entretanto, não perderam
seu caráter ficcional, já que o sentido documental está subordinado ao
artístico que prepondera em ambas.
Ao analisar esses filmes como historiador, não pretendo, simplesmente,
confrontar as obras cinematográficas com os estudos realizados no campo
da História, buscando estabelecer até que ponto essas produções estavam
em consonância com a verdade histórica. Não se trata de afirmar que os
historiadores são responsáveis por dizer “o que aconteceu na história”. E que
os filmes deveriam ser analisados a partir dessa premissa, sobretudo, porque
essa verdade não é exclusiva desses estudiosos, mesmo que eles tenham um
papel importante em sua produção. Por outro lado, é fundamental reconhecer
uma autonomia que a narrativa fílmica (assim como a narrativa literária, entre
outras) tem na representação do passado. A construção dos enredos e o uso
de sons e imagens possuem regras e sentidos próprios, que são diferentes
daqueles do texto historiográfico.
Entretanto, é possível explorar três dimensões na relação entre os estudos
históricos e a produção cinematográfica, que podem se constituir balizas para
uma análise dos filmes.
Em primeiro lugar, toda e qualquer produção cinematográfica, como
todo produto cultural, está diretamente relacionada a um contexto histórico
específico de sua produção. Grosso modo, a realização dos filmes é marcada
pelas referências simbólicas e imaginárias, pelas ideologias, pelas tecnologias
e recursos de produção, que a definem como um produto do seu tempo.
Por outro lado, como uma “obra aberta”, os filmes estão sujeitos a serem
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reinterpretados continuamente no decorrer dos tempos, a partir de novos
contextos históricos de interpretação.
Em segundo lugar, podemos explorar os pontos de semelhanças
e diferenças entre a produção do texto historiográfico e do produto
cinematográfico, pois, apesar das diferenças entre os métodos de trabalho dos
dois tipos de produção, é possível encontrar pontos de convergência e de trocas
entre eles. Ao oferecer um tratamento documental à obra fílmica, os cineastas
encontram hoje na obra dos historiadores um importante colaborador, já que
os estudos históricos têm se mostrado uma prática fundamental para se pensar
a realidade social e entendermos os processos de falsificações, manipulações
e omissões da verdade. Assim, até mesmo os métodos clássicos da pesquisa
histórica têm sido utilizados, de certa maneira, na produção dos filmes. Não é à
toa, que mais do que nunca, muitos filmes recentes têm desenvolvido pesquisas
bibliográficas exaustivas, examinando fontes documentais, sejam elas oficiais
e não oficiais, recolhendo depoimentos orais de testemunhas, fazendo uso de
registros visuais e objetos materiais, entre outros procedimentos.
Em terceiro lugar, entendo que tanto o texto historiográfico quanto
a obra fílmica são agentes importantes na formação de nossa consciência
histórica. Eles ajudam a estabelecer imagens sobre o passado e a dar à nossa
existência uma profundidade temporal, sendo estes importantes elementos de
contraponto tanto à visão de tempo cíclico, quanto à das lógicas “presentistas”
contemporâneas.
É a partir dessas considerações que gostaria aqui de explorar os dois
filmes propostos.
A reflexividade nos filmes
Um dos aspectos que podem ser observados na produção da maior
parte dos filmes narrativos, assim como na historiografia contemporânea, é a
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presença de uma pluralidade linguística, ou seja, a possibilidade de dar vazão a
diferentes linguagens, vozes, sentimentos, numa única estilística ou discurso. 54
Por outro lado, essa pluralidade linguística seria responsável pelo alargamento
da reflexividade tanto do expectador, quanto do leitor, respectivamente.
Tornaram-se cada vez mais comuns em muitas produções, o
reconhecimento da diversidade de interpretações sobre um mesmo fato, bem
como a possibilidade de se colocar no lugar de cada um dos diferentes campos
de observação. Sobre esse aspecto, podem-se oferecer vários exemplos atuais,
sendo um dos melhores os dois filmes de Clint Eastwood que retratam
acontecimentos situados no conflito entre Estados Unidos e Japão durante
a Segunda Guerra Mundial. Em seus A Conquista da Honra (Flags Of Our
Fathers, 2006) e Cartas de Iwo Jima (Letters from Iwo Jima, 2007), Eastwood
procurou construir duas imagens independentes que ajudam a pensar a
complexidade das tramas envolvidas durante o conflito entre as duas nações.
Não se trata simplesmente de definir qual a interpretação da guerra para
americanos e japoneses, mas pensar quais os sentimentos e a complexidade
das situações que estavam envolvidas em cada um dos lados. Com isso, o que
estava em voga não era uma relativização absoluta da verdade histórica, ou de
afirmar qual dos dois lados encontrava-se certo (ou justo) nos seus propósitos.
Mas de entender que essa verdade deve ser construída considerando a trama
sobre a qual os sentidos são estabelecidos, as intenções são apresentadas e as
consequências são definidas.

54
Penso que tanto o cinema narrativo, quanto diversas obras de historiografia contemporânea, tem como antecedentes a linguagem literária. Essa linguagem, segundo Mikhail
Bakhtin, seria um fenômeno profundamente original, marcado pelo diálogo de linguagens,
ou pelo plurilinguismo. O romance se constituiria na forma mais elaborada desse plurilinguismo. “O desenvolvimento do romance consiste em um aprofundamento do diálogo, do
seu alargamento e refinamento; cada vez menos se valendo de elementos neutros e duros (a
‘verdade de pedra’), não integrantes do diálogo” (BAKHTIN, Mikhail. Questão de literatura
e de estética: a teoria do romance. 3. ed. São Paulo: Hucitec; Unesp, 1993, p. 106).
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No caso dos dois filmes aqui analisados, a própria temática deles, o
julgamento, possibilitou uma fértil exploração dessa pluralidade de falas e
sentidos, ao apresentar, não só a voz da acusação e da defesa, ou de grupos
sociais e indivíduos não envolvidos diretamente com o julgamento, mas
os diferentes aspectos conjunturais e extrajudiciais presentes na trama do
processo.
Por outro lado, não é possível deixar de interpretar a escolha dos
julgamentos militares dos réus nazistas em Nuremberg, apresentados por
Kramer e Simoneau. Mas um esforço dos dois diretores em fornecer não apenas
uma representação sobre a construção da justiça internacional, a partir de um
dos acontecimentos mais traumáticos da história contemporânea, que foi o
holocausto nazista, mas de propor uma reflexão sobre a memória daqueles
que, de algum modo, estiveram envolvidos com esses acontecimentos.
Um dos aspectos que marcam tanto o filme Julgamento em Nuremberg
(1961), quanto O Julgamento de Nuremberg (2000) é o grande distanciamento
em relação às produções americanas dos anos 40 e início dos anos 50.
Durante muitos anos, Hollywood resistiu à possibilidade de uma análise
crítica do governo de Hitler, mesmo depois do ditador invadir a Polônia,
dando início à Segunda Guerra Mundial. Foram poucas as produções no
período que colocaram em questão o nazismo. Filmes como Confissões de
um Espião Nazista (Confessions of a Nazi Spy, 1939), de Anatole Litvak, O
Grande Ditador (The Great Dictator, 1940) de Charles Chapin, O Homem
Que Quis Matar Hitler (Man Hunt, 1941) e Os Carrascos Também Morrem
(Hangmen Also Die, 1943) de Fritz Lang, encontraram grande resistência em
Hollywood. Entretanto, depois de Pearl Harbor, os estúdios norte-americanos
se transformaram em verdadeiras máquinas de propaganda Aliada, dentro de
um esforço ideológico de luta contra as forças do Eixo. A maior parte dessas
produções tinha como alvo os japoneses, que apareciam de maneira caricata
em diversos filmes produzidos naquele período. Nesse esforço de guerra,
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Frank Capra, que era também major do exército americano, produziu sete
documentários com o título Porque Combatemos: a Guerra Vem para a América
(Why We Fight, 1945) que tinham como objetivo conscientizar os soldados
americanos sobre a origem da guerra e as razões por que estavam lutando.
Essa série de documentários era uma espécie de resposta à obra Triunfo da
Vontade (Triumph des Willens, 1934) da cineasta alemã Leni Riefenstahl. 55 O
tom maniqueísta dessas produções era notório. Cinema e propaganda política
se misturavam e o acirramento das disputas entre as nações beligerantes
estimulava visões dessa natureza.
No entanto, já no final da década de 1950, algumas películas apresentaram
um forte sinal de mudança. A temática pacifista ganha lugar em Hollywood.
Seja na refilmagem de Adeus às Armas (A Farewell to Arms, 1957) de Charles
Vidor e John Huston, ou mesmo de filmes como Os Deuses Vencidos (The Young
Lions, 1958) de Edward Dmytryk e O Mais Longo dos Dias (The Longest Day,
1962) dirigido por Ken Annakin, Andrew Marton e Bernhard Wicki. Esses
novos filmes de guerra procuravam oferecer uma leitura mais nuançada, tanto
sobre os alemães quanto sobre os próprios americanos. Eles já não apareciam
mais como instâncias homogêneas e unívocas, mas como heterogêneas e
conflituosas. Christian Diestl (Marlon Brando), um oficial alemão pacifista e
de boa índole, em Os Deuses Vencidos, vive o drama de não se enquadrar nos
comportamentos esperados de um soldado nazista, ao mesmo tempo em que
se dilacera por não poder corresponder ao amor de uma jovem viúva francesa.
Ambivalências no julgamento de Nuremberg
O filme de Kramer e mais ainda o de Simoneau definem suas tramas dentro
dessa complexidade dos personagens e dos motivos envolvidos. A própria
55
Para um estudo da produção cinematográfica hollywoodiana no período, cf. : FRIEDRICH, Otto. A cidade das redes: Hollywood nos anos 40. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
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temática dos dois filmes, o julgamento, permitiu assim, um exercício de embate
de ideias e de sentimentos, a exposição de contradições, o jogo das provas e das
contraprovas, possibilitando explorar e esclarecer melhor os fatos envolvidos.
Ao trazer a questão do primeiro grande julgamento da história, que
reuniu no banco dos réus a maior parte do alto escalão do governo nazista,
tanto Kramer, quanto posteriormente Simoneau, chamaram atenção para a
questão do estabelecimento de uma justiça internacional. Ao tomar a história
dos julgamentos em Nuremberg, os dois filmes participam da discussão
em torno dessa difícil experiência de se estabelecer uma justiça em âmbito
internacional e de se afastar qualquer perspectiva revanchista ou fundada na
ideia de que “toda justiça é a justiça do vencedor”.
Os estudos históricos têm demonstrado o quanto foi difícil estabelecer
uma justiça do pós-guerra, em que imperava o clima de vingança e de
retaliação. Naquele contexto, muitos (não só a população em geral, mas
alguns governos) queriam uma execução sumária, sem garantia de uma ampla
defesa aos acusados. A questão não esteve limitada ao passado do pós-II
Guerra Mundial, mas continuou bastante presente até os nossos dias, quando
os conflitos envolvem governos que apoiam atrocidades étnicas, ou grupos
de terroristas, ou ainda aqueles que buscam desenvolver arsenal atômico sem
consentimento internacional.
Dar voz aos acusados, permitir uma larga argumentação de sua defesa,
tornou-se um princípio nos dois filmes. No de Kramer, entre as sequências
propriamente ligadas à questão, está aquela em que Ernest Janning (Burt
Lancaster), ex-Ministro da Justiça do regime nazista, no banco dos réus,
presta o seu testemunho. Assumindo sua responsabilidade pelos julgamentos
arranjados que presidiu como juiz e pelos crimes cometidos pelo regime, ele
tem que enfrentar o seu próprio advogado, Hans Rolfe (Maximilian Schell),
que a todo custo procura inocentá-lo das acusações apresentadas.
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“Não é fácil dizer a verdade. Mas, se há uma salvação para a Alemanha,
aqueles que têm culpa devem admiti-la apesar da dor e humilhação. Já
tinha o meu veredicto do caso Feldenstein antes mesmo de entrar na sala
do tribunal. Eu o condenaria, mesmo com evidência em contrário. Não foi
um julgamento. Foi um ritual de sacrifício no qual Feldenstein, o judeu, foi
vítima indefesa”, confessa ele.
Frente às declarações tão comprometedoras, Hans Rolfe se levanta da
cadeira de maneira abrupta e tenta interromper as declarações alegando
inconsciência do réu. Porém, Janning reage demonstrando sanidade e certeza
em suas palavras. “Meu advogado disse que não sabíamos do extermínio de
milhões. Ele lhes daria a desculpa de que nós sabíamos apenas do extermínio
de algumas centenas. Isto nos faz menos culpados? Talvez não soubéssemos
de detalhes. Mas se não sabíamos, era porque não queríamos saber”.
Entretanto, quando todos os expectadores parecem se satisfazer com o
depoimento desse réu confesso, Hans Rolfe apresenta toda uma série de novos
argumentos desestabilizadores.
“Onde estava o resto do mundo? Não sabiam das intenções do Terceiro
Reich? Não ouviram as palavras de Hitler transmitidas para todo o mundo?
Não viram suas intenções em Mein Kampf publicado em cada canto do
mundo? Onde estava a responsabilidade da União Soviética que assinou em
1939 o pacto com Hitler que lhe permitiu fazer a guerra? Vamos agora culpar
a Rússia? Onde está a responsabilidade do Vaticano que assinou em 1933 uma
concordata com Hitler dando-lhe prestígio internacional? Vamos dizer que
o Vaticano é culpado? Cadê a responsabilidade do líder mundial Winston
Churchill que disse em carta aberta no London Times em 1938: ‘Se a Inglaterra
sofresse um desastre, deveríamos pedir a Deus que enviasse um homem
decidido e voluntarioso como Adolf Hitler’. Vamos dizer agora que Winston
Churchill é culpado? Qual a responsabilidade das indústrias americanas
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que ajudaram Hitler a reconstruir seu arsenal e se beneficiaram disso?
Vamos dizer que as indústrias americanas são culpadas? Não, Meritíssimo.
Não somente a Alemanha é culpada”. E sentencia: “O mundo todo é tão
responsável por Hitler como a Alemanha”.
Algo semelhante aparece no filme de Simoneau, na sequência do
diálogo de Hermann Göring (Brian Cox) com o psicólogo judeu, o capitão
Gustav Gilbert (Matt Craven), nos bastidores do tribunal. Depois de o
psicólogo colocar em questão o argumento de Göring que associava o
assassinato de milhões de judeus pelo Estado nazista a um ato de “caça
a ratos”, o marechal nazista retruca enfático: “Posso fazer uma pergunta?
O que foi Hiroshima? Não foi uma experiência médica de vocês? Os
americanos teriam jogado bombas tão facilmente na Alemanha como fez
no Japão, matando tantos civis quanto fosse possível? Eu acho que não.
Para a sensibilidade americana, uma criança caucasiana é considerada
mais humana do que uma criança japonesa”.
Gilbert procura demonstrar a diferença que havia entre a atitude
norte-americana contra o Japão e a atitude das autoridades nazistas contra
os judeus. Diz ele: “A América estava em guerra com o Japão. Um país
que tinha atacado sem nenhuma provocação. Vocês mataram milhões de
seus próprios cidadãos”. Mas Göring é irredutível e apresenta uma série de
novos argumentos sobre a deficiência moral dos americanos, e o porquê
disso os tornava indignos de julgar os réus nazistas.
Há outro aspecto a se levar em conta. Apesar de ambos os filmes
considerarem a experiência do tribunal de Nuremberg como um fato
histórico central para a criação de uma justiça internacional, nenhum
deles silencia sobre o quanto fatores externos ao julgamento apareceram para
influir sobre a prática da justiça, ou sobre o caráter teatral do próprio tribunal.
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Numa sequência do filme de Kramer, o comandante das operações
militares na Alemanha, o general-brigadeiro Matt Merrin (Alan Baxter)
conversa com o coronel e promotor Tad Lawson (Richard Widmark), buscando
de algum modo influenciá-lo em sua posição no julgamento. Não devemos
deixar de considerar que o contexto era marcado pelo clima da Guerra Fria,
através da disputa pelo destino da Alemanha pós-nazista, depois da divisão
do país e de Berlim pelas duas forças políticas do pós-guerra, Estados Unidos,
França e Grã-Bretanha de um lado e União Soviética do outro.
Na sala em que os dois personagens conversam, um mapa gigante ao
fundo representa as várias rotas aéreas, criadas pelas potências ocidentais,
para garantir mantimentos às populações alemãs. O general Marrin adverte
que para que fossem prevalecidos os interesses ocidentais sobre o futuro da
Alemanha, a decisão quanto ao destino dos réus deveria ser considerada.
“Não quero influenciar a sua decisão. Mas quero deixar bem claro uma coisa.
Precisamos da ajuda do povo alemão. E não vamos conseguir condenando
seus líderes a gloriosas sentenças de prisões”. Conversa semelhante se repete
na sequência em que o senador Burkette (Edward Binns) encontra o juiz
Haywood na antessala do tribunal.
Na obra de Yves Simoneau, o sentido do julgamento como uma
experiência objetiva e neutra é fortemente ponderado na exposição do seu
caráter teatral. Na sequência em que a promotoria está reunida para discutir
as próximas estratégias que deverão ser utilizadas no julgamento, o advogado
de acusação inglês, Sir David Maxwell-Fyfe (Christopher Plummer),
chama atenção para a maneira como o promotor Robert H. Jackson (Alec
Baldwin) estava conduzindo as denúncias sobre os réus: “Como estrutura
legal sua apresentação de documentos tem sido incontestável. Mas, como
drama, lamento dizer, é absolutamente ridícula. ” E revela: “Um julgamento
é um show, Robert. Goste ou não, é um show. E aqueles homens cultos são
impressionáveis como qualquer plateia”.
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As antinomias da memória
Os filmes também têm ajudado na gestão da memória nacional e no
próprio esclarecimento do processo de construção dessa memória. Nesse
aspecto, alguns deles têm apresentado essa perspectiva ao estabelecer
uma memória, onde antes estava apenas o esquecimento. Entre os longasmetragens estão Insurreição (Uprising, 2001), que trata a história dos grupos
poloneses que resistiram à ocupação de Varsóvia durante a invasão alemã
ao país. O filme, baseado em estudos históricos recentes, produzidos a
partir das cartas dos rebeldes deixadas em latões de leite e caixas de metal,
procurou desmentir a ideia de que não houve qualquer reação dos poloneses
à investida nazista.
Outros filmes tomaram a experiência alemã, não a partir das atrocidades
nazistas, mas da resistência interna a elas. Muitas dessas produções esforçamse para mostrar a existência de um dissenso no país dominado por Hitler.
Os filmes Operação Valkiria, nas suas duas versões: a alemã (Stauffenberg
/ Operation Valkyrie, 2004) de Jo Baier e a germano-americana (Valkyrie,
2008) de Bryan Singer, tratam da mais importante conspiração de oficiais
alemães para assassinar Hitler. Já o longa-metragem Uma Mulher Contra
Hitler (Sophie Scholl – Die Letzten Tage, 2005) de Marc Rothemund, narra
os últimos seis dias Sophie Scholl, jovem participante do movimento Rosa
Branca, que se opôs ao nazismo dentro da própria Alemanha.
Não se pode negar como esses filmes procuram substituir a memória
nazista, por muito tempo única memória alemã dos anos 30 e 40, por outra
memória, pautada em figuras que resistiram ao poder do Füher. Assim
se expressou o ator de origem alemã, Christian Berkel, que protagonizou
o oficial rebelde, Mertz von Quirnheim, na mais recente produção de
Operação Valkiria: “Creio que todos querem ser identificados de forma
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positiva com seu país. Isso foi roubado de nós. Esperamos que este filme
mude drasticamente a visão no nosso país. ”56
O primeiro aspecto a considerar em relação às memórias é que elas são
produzidas no tempo presente, conforme assinalou Maurice Halbwachs. 57 As
memórias estão sempre sendo redefinidas pelas vicissitudes do momento atual,
por isso, as próprias lembranças podem ser alteradas a partir do momento em
que os próprios sujeitos têm suas intenções questionadas.
A sequência escolhida aqui, ocorre no filme de Simoneau, num
diálogo entre Albert Speer (Herbert Knaup), arquiteto-chefe e Ministro de
Armamentos, e Baldur Von Schirach (Douglas O’Keeffe), líder da Juventude
Hitlerista, sobre os tempos de militância nazista. Schirach recorda da época
das grandes manifestações nazistas na mesma Nuremberg, que haviam sido
concebidas pelo próprio Speer. “Era incrível o desfile que você organizava
aqui em setembro. O céu se iluminava à noite como uma fogueira quando
carregávamos tochas pelas ruas. Duzentos e cinquenta mil a caminho dos
campos de Zeppelin. Lembro-me de ficar horas lá, olhando o esplendor do
Führer. Depois, eu e meu grupo da juventude nazista nos banhávamos no
rio. Aliviávamo-nos do fogo que queimava dentro de nós. Mas, agora, aquilo
parece um sonho. Um sonho estranho, maravilhoso e assustador”. Nesse
diálogo, Speer interpõe enfaticamente: “Não foi um sonho. Foi um pesadelo
feito por nós e, agora, está na hora de acordarmos. O brilho nos olhos de
Hitler não era de esplendor. Era loucura”. Schirach cinge o rosto, desorientado
com as palavras duras de Speer.
O questionamento das lembranças tem uma função desestabilizadora no
indivíduo. Essa já não se revela mais como uma prática harmônica, ligada a
lembranças felizes de tempos dourados, mas como uma experiência confusa,
56
Extras do filme. Operação Valkiria (Valkyrie, 2008). Dir. Bryan Singer; Longa-metragem. Produção: EUA-Alemanha.
57
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006.
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capaz de colocar em risco a própria identidade pessoal do indivíduo. Assim,
mesmo para um nazista convicto como Schirach, todas aquelas palavras ditas
de Speer, e, sobretudo, por ele, um autêntico nazista e não um inimigo político,
vêm a provocar estupefação no líder da Juventude Hitlerista.
O problema se repete em duas sequências do filme de Kramer. Uma se
desenrola através da conversa do juiz Dan Haywood (Spencer Tracy) com o
casal de empregados alemães, os Halbestadt, na cozinha de sua residência; a
outra se passa em um restaurante num diálogo entre o mesmo Haywood e a
viúva de um general alemão, madame Bertholt (Marlene Dietrich).
A primeira sequência tem início com a entrada de Haywood na cozinha,
onde já se encontrava o casal Halbestadt. Lá começa uma conversa amistosa
sobre os tempos em que os dois empregados trabalhavam para madame
Bertholt. Depois de sentar à mesa, junto com o senhor Halbestadt, o juiz é
direto e pergunta: “Como era viver sob o Nacional Socialismo?” A pergunta
deixa o casal completamente desconfortável. Haywood se explica dizendo que
só estava interessado em saber como era o dia a dia de pessoas comuns e de boa
índole, como eles. Mas a explicação deixa o casal ainda mais embaraçado. A Sra.
Halbestadt procura, titubeante, encurtar aquela conversa: “O Sr. Halbestadt e
eu não entendemos de política”. Haywood é mais incisivo: “Mas vocês estariam
cientes do que acontecia aqui”. Porém, sentindo que aquela conversa estava
causando constrangimento nos dois empregados, o juiz procura acalmá-los:
“Eu não estou tentando julgá-los. É só curiosidade. Gostaria de saber”. Mesmo
com todo jeito, o casal é reticente: “Como pode perguntar se sabíamos algo
daquilo?”. A mulher entra em choro. Haywood pede desculpas e se mostra
sentido por ter causado aquele constrangimento.
O Sr. Halbestadt fica mais à vontade e fala sobre a perda dos filhos
deles durante a guerra, além das privações por que passaram. Haywood
mostra-se consternado com tudo aquilo. Depois de um rápido silêncio, a
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senhora Halbestadt sente-se mais segura para emitir seu testemunho sobre
o governo nazista: “Hitler fez algumas coisas boas”. E elenca alguns feitos do
ditador. Mas, novamente, atesta que desconhecia sobre “as coisas que dizem
que fez com os judeus e os demais”. “Poucos alemães sabiam”. Entretanto,
quando toda conversa parecia encerrada, o senhor Halbestadt justifica: “E
se soubéssemos, o que poderíamos fazer?”. Haywood surpreende-se com
aquela declaração: “Mas a Sra. Halbestadt disse que não sabiam”. O casal
sente-se envergonhado em meio àquele deslize.
A sequência busca construir um significado mais profundo para a
experiência vivenciada pelos alemães que abraçaram a liderança de Hitler,
mas que na atual situação, sobretudo, depois de todas as atrocidades reveladas,
passaram a ter grande dificuldade de conviver com suas próprias memórias.
Preferindo como o casal Halbestadt, o esquecimento, ou pelo menos, o
silenciamento. O sentimento de vergonha denota a dificuldade dos indivíduos
de gerenciarem suas próprias memórias. Elas já não podem mais ser tornadas
públicas, aparecem cada vez mais indignas e só vem à tona através de atos falhos.
A segunda sequência de cenas, como outras que aparecem no filme,
retrata o clima de reconstrução da Alemanha pós-nazista, no mesmo instante
em que se realiza o julgamento. Haywood e a senhora Bertholt estão sentados
conversando num restaurante, um grupo musical se apresenta cantando
canções alemãs, ao mesmo tempo em que muitos casais bebem e cantam.
A música em off percorre todo o tempo da sequência. A senhora Bertholt
parece entusiasmada com as atividades do comitê de reconstrução do qual
ela participa. Porém, ela sente Haywood desconfortável com sua presença.
Depois da exibição no tribunal do filme feito pelo exército aliado nos campos
de extermínio alemães, o lado mais cruel do regime de Hitler foi duramente
exposto. Como alemã e viúva de um comandante do exército alemão, ela sentese acuada face àquelas revelações. “Acha que somos assim? Acha que sabíamos
dessas coisas? Acha que queríamos matar mulheres e crianças? Acredita
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nisso? Acredita?”, pergunta ela ao juiz esperando algum tipo de reação dele.
Sem procurar expressar ironia, Haywood revela: “Até onde sei, ninguém neste
país sabia”. Ela não se abate. Anos de ressentimento vem à tona, sobretudo,
pela maneira desonrosa com que os americanos condenaram à morte o seu
marido, por seu envolvimento no caso Malmedy. Apesar de toda súplica feita
por ela às autoridades militares para que seu marido fosse executado por um
pelotão de fuzilamento, o que prevaleceu foi a decisão de enforcá-lo, como um
qualquer: “Depois daquilo, aprendi o que era odiar. ” “Odiei cada americano
que conheci”, sentenciou ela.
No entanto, toda a trama é desfechada quando ela em tom de resignação
diz: “Mas ninguém pode viver com ódio, sei disso. Devemos esquecer,
se queremos viver”. A câmera foca em seguida o rosto de Haywood, e gira
rapidamente para enquadrar um grupo de casais que canta numa mesa
próxima. A música vem para o primeiro plano e na cadência da canção as
pessoas presentes sorriem e batem as canecas de cerveja sobre a mesa. A
senhora Berthlod apresenta um tímido, mas profundo sorriso. Haywood
parece pensar sobre tudo aquilo.
Essa sequência chama a nossa atenção para a importância do
esquecimento na condução da memória pessoal. Assim, para muitos que
viveram e participaram da experiência nazista, a nova realidade revelada
colocava dificuldade para se manter uma identidade pessoal coerente. O
esquecimento funciona como um elemento psicológico estabilizador, que
permite ao indivíduo reconstruir sua própria vida, mesmo temendo que algo
possa trazer de volta aquelas lembranças indesejáveis.
Palavras finais
Conforme vimos, os dois filmes proporcionam uma reflexão importante
sobre diversos problemas enfrentados, não apenas no que se refere ao passado
mas também ao presente e ao futuro.
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Entretanto, é importante mais uma vez compreendermos que essas
produções são narrativas que obedecem a regras específicas e que a relação
delas de fidelidade com a realidade é sempre problemática. Entre as regras
que norteiam uma produção cinematográfica, estão os limites a que a história
contada está submetida: limites temporais, já que se usa cerca de duas horas
em um longa-metragem para que tudo seja apresentado; limites imagéticos
e sonoros, já que é através dos recursos audiovisuais que a narrativa se
apresenta de forma inteligível e em alguns casos cativante. Assim, o ritmo e a
cadência do filme são fundamentais para o bom desenvolvimento da trama,
e cada vez mais, para despertar o interesse do grande público, a quem esses
filmes são destinados.
Por outro lado, eles são sempre atualizados tanto em sua linguagem,
quanto em suas temáticas e enfoques. É possível ver nos remakes, mudanças
no enredo, na técnica e também na abordagem, mesmo que isso não venha
significar necessariamente uma melhoria estética.
Observamos como o filme de Simoneau, por exemplo, se diferencia
bastante do de Kramer, não apenas pelos recursos técnicos inovadores (figurino,
cenários, efeitos especiais), mas por um diálogo mais intimista dos dramas
vividos pelos personagens, muito peculiar à nossa crescente preocupação com
a dimensão do indivíduo nos enredos. Lembro-me de uma sequência em que
Göering detido na prisão, à espera da decisão sobre sua sentença, conversa
com sua mulher. Sua filha pequena está feliz ao ver que tem um acanhado
banquete para matar sua fome. Vendo a cena, sua esposa pergunta se seria
possível levar um pouco daquela comida para casa. As feições de Göering
mudam, o homem senhor de si, dá lugar a um indivíduo impotente, que
com voz vacilante e semblante cabisbaixo responde à sua mulher: “Eu posso
perguntar”. A cena demonstra a preocupação do diretor e a genialidade do ator
Brian Cox, em demonstrar que por trás do líder cruel que foi Göering, havia
um indivíduo fragilizado, vivendo uma situação extremamente dramática.
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Por fim, não se pode negar que os conhecimentos que temos hoje sobre
a experiência histórica do nazismo não deixem de possibilitar a redefinição
da nossa maneira de tratá-la. É provável que um diálogo como o que ocorreu,
também no filme de Simoneau, entre o psicólogo-capitão Gustav Gilbert
e o promotor Robert H. Jackson no restaurante, dificilmente pudesse ter
existido naquele período.
Ao apresentar os resultados observados sobre todos os detentos que ele
acompanhou, o psicólogo demonstra alguns aspectos que constituiriam a
personalidade das autoridades nazistas ali julgadas. Além de chamar atenção
para a questão da obediência às autoridades e do papel da propaganda na
adesão à ideologia nazista, ele nos oferece uma explicação mais profunda,
filosófica até. “Eu disse uma vez que estava buscando a natureza do mal.
Acho que estou perto de uma definição. É uma falta de empatia. É uma das
características comuns a todos os réus. A incapacidade de estar bem entre
outras pessoas. O mal, eu acho é a ausência de empatia”.
A falta de empatia como um dos esteios do antissemitismo parece ser
uma tese muito posterior aos eventos de Nuremberg. Uma fala como essa
seria improvável no período retratado, mas no filme ela aparece central para
dar coerência ao discurso da obra e, em certa medida, cria um vínculo mais
estreito, capaz de identificar o espectador com os elementos apresentados
pela imagem que sai das telas de cinema ou de sua TV.
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Julgamento em Nuremberg. 1961. Direção e produção: Stanley Kramer;
Roteiro: Abby Mann, baseado na sua história original; Elenco: Spencer Tracy,
Burt Lancaster, Richard Widmark, Marlene Dietrich, Maximilian Schell, Judy
Garland, Montgomery Clift; Drama, 187 minutos, preto e branco.
Prêmios: Oscar de melhor ator (Maximilian Schell) e Melhor Roteiro
Adaptado; Globo de Ouro de Melhor Direção, Melhor Ator (Maximilian
Schell), Melhor Atriz Coadjuvante (Judy Garland).
O Julgamento de Nuremberg. 2000. Diretor: Yves Simoneau, Roteiro:
Joseph E. Persico e David W. Rintels, baseado no livro Nuremberg: Infamy on
Trial, de Persico; Elenco: Alec Baldwin, Brian Cox, Christopher Plummer, Jill
Hennessy, Christopher Heyerdahl, Roger Dunn, David McIlwraith, Herbert
Knaup, Frank Moore, Frank Fontaine, Wilhelm Keitel, Raymond Cloutier,
Douglas O’Keeffe, Bill Corday, Ken Kramer; Drama, 181 minutos, cor.
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O medo: círculos não se acabam
Francisco Fabiano de Freitas Mendes
Professor Doutor do Departamento de História – UERN
ffabianofmendes@hotmail. com

Círculo do Medo (Cape Fear), 1962, J. Lee Thompson, EUA; Cabo do Medo
(Cape Fear), 1991, Martin Scorsese, EUA.

Após cumprir longa pena, Max Cady põe em prática seu diabólico plano de
vingança contra o homem que testemunhou contra ele, o advogado Sam Bowden.
O plano inclui a família do advogado. Na refilmagem de quase 30 anos depois,
o enredo é praticamente o mesmo, acentua-se, contudo, o grau de participação
do advogado na condenação de Cady e, com efeito, a violência de sua vingança.

C

írculo do Medo e Cabo do Medo são filmes baseados no livro The
Executioners (1957), de John MacDonald (1916-1986), militar que
escreveu vários livros de suspense e criou o personagem detetivesco Travis
McGee. As tramas de ambos os filmes estão costuradas, cada uma ao seu
modo e tempo, pelas mesmas três agulhas: a vingança, a ética e o binômio
liberdade/repressão; e utilizam três linhas em tom sobre tom: a da violência,
a do medo e a do sexo. Talvez não se consiga mesmo realizar um enredo de
suspense sem a maioria desses elementos, mas a análise a seguir pretende ver
os dois filmes para além de seu efeito imediato como obra de suspense. Nesse
sentido, terá lugar privilegiado o olhar que esse tipo de cinema lança sobre a
sociedade que o consome e o alimenta.
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Os pilares da sociedade estadunidense são mostrados com as luzes
particulares dessas obras de 1962 e 1991, a primeira como que a sustentá-los
incondicionalmente, a segunda como que a expô-los em busca de retificação.
Esses pilares seriam o senso de justiça, a unidade familiar, o conceito de
propriedade, a racionalidade.
Descendente de pioneiros
Tanto Círculo do Medo quanto Cabo do Medo são obras consagradas do
gênero suspense, que quase sempre se dá a ler muito abertamente em seus
aspectos histórico-sociais. O segundo filme, remake à altura do primeiro,
atualiza-o na medida em que o equilíbrio familiar, ou ao contrário, seu
desequilíbrio, é fundamental para as sensações de asfixia e impotência
experimentadas pelo espectador no desenrolar da trama. Max Cady, o
sociopata dos dois filmes, empreende seu projeto de vingança não somente
ao homem que o prejudicara, mas a sua família. O papel da família na análise
dessas histórias é fundamental, ela funciona como a sinédoque da sociedade
estadunidense ameaçada em cada particularidade dos contextos.
No original de 1962, a motivação da vingança de Cady dá-se pela
resposta a ação voluntária de Sam Bowdem em impedir a morte de uma jovem
violentada e espancada por Cady num estacionamento da cidade Baltimore.
Preso e levado a julgamento, a condenação de oito anos de detenção para
Cady foi possível graças ao testemunho de Sam. Ou seja, a vingança de Cady
é mostrada desde o começo como um elo a mais da corrente de atitudes
desviantes de um perfil inaceitável aos padrões sociais. O total oposto de Sam,
o tipo ideal de um estadunidense – racional, gentil, que constituiu e dirige
uma família equilibrada e feliz.
O desenrolar da trama, com Cady livre a perseguir seus alvos mostra, aos
poucos, o processo de transformação do cidadão comum num delinquente, no
caso Sam. Este, pressionado pelo sociopata, ironicamente sempre amparado
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pela lei, infringe-a várias vezes na tentativa de convencer a Cady, por bem ou
por mal, a abandonar a cidade. Primeiro Sam tenta fazer com que o chefe de
polícia prenda Cady por supor que o ex-presidiário possa fazer algum mal
a ele e a sua família. O policial responde-lhe que não podia prendê-lo pelo
que estava pensando, que isso seria ditadura. Há uma ironia a registrar: havia
apenas cinco anos que caíra o macarthismo. 58 Ou seja, até bem pouco tempo
prendia-se pessoas nos EUA pelo que estavam pensando, tudo em nome da
democracia estadunidense. Alguns anos depois, tal modelo seria otimizado
ao extremo nas nações influenciadas diretamente pelos EUA no combate aos
seguidores do pensamente de Marx (não Max).
Se essa transformação do cidadão comum em infrator é o oxigênio do
filme, ela funciona, contudo, como elemento empático. Quem não faria o que
Sam passa a fazer após cada investida calculada de Cady? É essa ideia a passar.
Há uma guerra ali, há um inimigo do lado de fora do cinema que já chegou
a Cuba – aliás, o charuto de Cady (nas duas versões do filme), o chapéu e as
roupas brancas dão ao sociopata um ar caribenho. 59 Em nome da eliminação
de um mal maior são aceitáveis a tentativa de suborno, a contratação de um
detetive para seguir Cady e até pagar uns três caras para dar um jeito no
forasteiro. Após a malfadada surra, um Max Cady mais ameaçador que nunca
telefona para a casa de Sam, a esposa atende e ouve as atrocidades que promete
fazer com ela. Em seguida, anuncia a Sam que o destruirá por completo: seu
58
Também conhecido como “caça às bruxas”, o macarthismo era a doutrina defendida
e implantada pelo senador Joseph McCarthy de dura vigilância aos meios de comunicação e
educação a fim de detectar e punir os que estivessem difundindo ideias comunistas. O cinema
se ocupou desse tema em vários filmes: Culpado por Suspeita (1991), de Irwin Winkler – que
contou com Robert De Niro e o próprio Martin Scorsese no elenco –, e Boa Noite, Boa Sorte
(2005), de George Clooney, são exemplos da lista.
59
Desde a década de 1950, e mais agudamente a partir de 1959, Cuba torna-se um
grave problema para os Estados Unidos naquele contexto de Guerra Fria contra a URSS.
Embora o romance que dá sustentação ao enredo seja de 1957, o filme é exibido nas salas de
cinema de um país sabedor que uma nesga de Oceano Atlântico o separa de uma experiência
comunista.
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carro, sua casa, sua família. Ou seja, Cady é uma ameaça concreta ao american
way of life e representa o uso errado das leis e das instituições.
Tudo no filme é uma tentativa de mostrar que há um rumo correto a seguir,
mesmo que passe por caminhos tortuosos, obscuros, contraditórios, como
observar inerte o previsível espancamento de uma moça para assim incriminar
Cady. O moralismo caminha pari passu a esse pragmatismo que, no fundo, tenta
se revestir de edificante. A moça agredida que flertara com Cady não o denuncia
por querer manter uma imagem positiva na sua cidadezinha, pois vive em
bares e tem conduta duvidosa. No filme de 1991, a moça agredida trabalha no
fórum judicial e não o denuncia por conhecer os procedimentos desse tipo de
inquérito. Se, no primeiro filme, a justiça esfacelaria uma aparência, no segundo
a justiça ajudaria a criar um estigma. Em ambas as situações, Cady se beneficia
desses pilares comportamentais e institucionais estadunidenses. Ele joga o jogo
por dentro, como uma célula cancerígena.
O moralismo e a sexualidade caminham embirados na moderna
sociedade estadunidense. O curto short branco da adolescente filha do casal
funciona como regozijo extra na vingança de Cady; funciona também como
reforço da inocência da jovem que passa a ser perseguida pelo ex-detento até
na entrada da escola. Assim, a delicada função da jovem na trama é lembrar
a animalidade de Cady. O binômio sexo/violência se completa quando Cady
descreve detalhadamente como violentou sua ex-mulher que casara com
outro enquanto ele estava na prisão. Assim, à pequena mostra da violência
sofrida pela moça do bar se junta a descrição do que Cady fizera com a exmulher para sugerir o que fará com a esposa e filha de Sam. Até nesse ponto,
o que envolve uma adolescente indefesa, aparentemente o elo mais fraco
dessa corrente, J. Lee Thompson, veterano diretor de filmes de suspense, e
o roteirista James R. Webb, que assinou as páginas de muitos filmes sobre a
conquista do oeste, encontraram um meio de manter intacta a estrutura dos
valores estadunidenses. Preocupado em deixar as duas como iscas para Cady,
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num plano mirabolante a ser descrito à frente, a esposa Peggy acalma-o com
aquela que, sem sombra de dúvidas, é a mais explícita fala do filme a servir ao
intento deste artigo: “não se preocupe, ela é descendente de pioneiros”. 60
Após o fracasso do último recurso usado, a surra encomendada, Cady
destrói Sam no seu próprio terreno, ou seja, processa-o. Ameaçado de perder
a licença, ele utiliza a audiência sobre a cassação da licença para induzir Cady
ao erro. A armadilha dependia de fazer com que o sociopata pensasse que ele
abandonaria a cidade e deixaria esposa e filha na casa flutuante, em Cape Fear,
um rio que cruza o estado da Carolina do Norte, no sul dos Estados Unidos.
Cady cai na armadilha, mas parcialmente. Sam, o detetive e um policial
vão sendo surpreendidos à medida que Cady se aproxima cada vez mais
perigosamente do fim de sua vingança. Sam, o único dos homens a proteger
a casa flutuante que sobreviveu aos ataques repentinos de Cady, reage, e o
que se vê na sequência final do filme, quando os antagonistas se enfrentam
numa luta de punhos, é a passagem do homem do estado político para o
estado natural, de barbárie.
Mais uma vez, o filme reforça a construção da imagem da civilização
representada pelos Estados Unidos. Na busca por um revólver, que se perdeu
na luta, os dois homens se separam, a vegetação ciliar esconde a arma de fogo
cravada na lama e serve de cortina entre os rivais. Sam, avistando a arma, arrastase em sua direção. De pé, adentrando o mato, Cady empunha um pedaço de
madeira com uma espécie de prego à ponta. A pólvora contra o tacape. Antes de
ser atingido, após descoberto, Sam atira no assassino, imobilizando-o.
60
A expressão “pioneiros” tem nos Estados Unidos forte apelo heroico; lembra o
avanço rumo à Costa Oeste que ocorreu sistematicamente no século XIX. Nesse avançar,
houve o enfrentamento e a destruição de vários povos indígenas. Ou seja, quando Peggy fala
para Sam que a filha deles é descendente de pioneiros quer trazer toda a carga de bravura e
determinação que a expressão carrega. Cady seria um bárbaro irracional análogo aos enfrentados e derrotados pelos pioneiros – residiria aí a tranquilidade de um destino manifesto.
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O desfecho do filme traz a última lição sobre o estado de direito. Imobilizado
e sangrando, Cady ameaça reagir e Sam aponta-lhe a arma novamente. Vamos,
atire, eu não me importo, diz o sociopata. A resposta é salomônica: nós
cuidaremos bem de você, que passará o resto da vida na cadeia.
A câmera se afasta abrindo o plano até ficarem os antagonistas diminutos
na mata ciliar. O corte encerra a noite, e o preto e branco do filme, há pouco
carregado, enche-se da leveza de um dia branco. A sociedade estadunidense
representada naquela família unida e modelar olhava o futuro de forma
impune, certa de que daquele 1962 em diante poderia dormir em paz. Max
Cady e os mísseis em Cuba estariam sob controle. 61
Sem inocência
Não se faz necessário recontar toda a trama do filme de 1991 como foi feito
no tópico anterior com o original de 1962. A sucessão dos acontecimentos na
luta entre o advogado e o ex-presidiário segue praticamente a mesma lógica. É
mister, no entanto, que se destaquem algumas modificações feitas por Martin
Scorsese em relação ao filme do qual Cabo do Medo é remake.
O caráter geral dessas modificações pode ser apontado no título deste
tópico. Em 1991, as mesmas questões abordadas em 1962 não podiam vir no
mesmo invólucro de inocência, pureza, missão sacralizada. Essa ideia não
suportaria seu próprio reverberar e a verossimilhança da obra perderia o
fôlego. Se as salas de cinema de 1991 estavam cheias de pessoas que viram,

61
Na mesma década de 1960, o historiador Fernand Braudel escreveu um longo trabalho didático sobre civilizações. Falando dos Estados Unidos e de seu traço moderno isolacionista, mas também de seu exercício de ferrenho dominador daqueles países em seu perímetro
de influência, define, talvez numa perspectiva hoje passiva de críticas, a posição e o comportamento daquela nação frente ao mundo do início dos anos 1960: “Na verdade, os Estados
Unidos tiveram, como qualquer outro país, de fazer sua aprendizagem, de tomar a medida
exata do mundo que por tanto tempo ignoraram, ou quiseram ignorar, esse mundo que, para
sua própria segurança, precisam agora vigiar, se possível dirigir” (BRAUDEL, 2004, p. 445).
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ou veriam, a queda do muro de Berlim e a experiência do socialismo real se
desmanchar com o desmonte melancólico da URSS, essas mesmas pessoas
sabiam da derrota dos Estados Unidos no Vietnã e do escândalo envolvendo o
presidente Nixon, ambos os eventos da década de 1970; elas sabiam também
do escândalo Irã-contras, da década de 1980; e estavam assistindo a mais
uma empreitada de revestimento democrático e miolo interesseiro que foi a
Guerra do Golfo, no início dos anos 1990. O discurso do tipo “descendente
de pioneiros” já não convenceria nem aos próprios estadunidenses na sua
incessante busca de se verem como a sociedade mais equilibrada do planeta,
portanto destinada a ditar-lhe o destino. Com efeito, a família de Sam é célula
de uma sociedade que não poderia dar-se ao luxo de posar de inocente.
Portanto, Cady não está necessariamente atormentando um modelo, e sim um
representante das falhas do modelo que não se sustenta e, por consequência,
precisa encontrar novo caminho, criar e seguir nova cartilha.
O trauma, aparentemente ignorado no original, é a marca do filme de
Scorsese. Primeiro, porque traz uma narradora para os curtíssimos prólogo
e epílogo. Quem assume esse papel é a atormentada filha do casal que, por
sinal, é um significativo elemento de entrada para a apresentação da família.
Enquanto a filha dos Bowden no original era a miniatura de uma mulher, a mãe,
contudo desprovida de qualquer inclinação sexual, a dos anos 1990 aponta um
distanciamento total da figura materna, paradoxalmente parece mais infantil,
mas com faiscados de sexualidade provocados por MTV, maconha e a relação
conturbada dos pais. Sam traz em seu histórico relações extraconjugais com
estagiárias, o que faz com que sua mulher, Leigh Bowden, publicitária com
brancos de criação, fumante compulsiva com histórico de suicídio e insegura
quanto ao avançar da idade e seu papel na erosão da satisfação dos desejos,
duvide insistentemente da honestidade do marido, inclusive da sua atuação
como advogado. De certo modo, a acusação doméstica procede e acaba por
ser a mudança mais sensível em relação às motivações de Cady para seu plano

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

465

de vingança: Sam, o advogado da defensoria pública encarregado da defesa
de Cady na acusação de violação e espancamento, omite uma prova que
diminuiria a pena de Cady, a vítima seria promíscua.
Elementos do filme original se misturam a essas sensíveis mudanças,
aparecendo ainda certo exercício de moralidade. Mas a tônica do filme agora
é outra. Se antes Cady dava continuidade a uma corrente de erros fortemente
contrastante à conduta ilibada de Sam, agora as coisas se misturam, há um
cheiro de desonestidade no ar, e o sociopata Cady ganha em empatia quanto aos
seus motivos. Mas o filme não poderia ser um elogio à vingança, à violência e ao
sexo selvagem, a saída é brutalizar Max Cady até o limite, e o apelo visual passa
a ser fundamental. Se o Cady de 1962 lembra um boêmio de mau gosto, o de
1992, com o corpo musculoso estampado de tatuagens com motivos religiosos
em par com juras de vingança, faz lembrar um cantor de banda de heavy metal.
Contudo, seu aspecto ameaçador vai mais além dessa impressão inicial, assusta
por explicitar que ali há a mistura da força e feiura de um Quasímodo com
a astúcia e charme de um James Bond – tudo regado a muita disciplina. A
cena inicial que mostra Cady fazendo exercícios físicos na prisão minutos
antes de sua saída, com a câmera descendo suavemente pela parede estampada
de fotos de Stalin, livros de direito e volumes de Nietzsche, chegando à figura
tatuada do presidiário, é a prova de sua determinação. Como destacou Luis
Nogueira, “o vigor e a disciplina do corpo dão-lhe a certeza de um exercício
infalível da violência. O estudo das leis e dos direitos (processo de constituição
da cidadania) lhe dá a faculdade do juízo”. E pode ser acrescentado: a referência
à leitura de Nietzsche (construção do super-homen) e a as inscrições religiosas
espalhadas pelo corpo e lançadas às suas vítimas, como passagens do livro de
Jó. Isso fecha o círculo que garante a Cady estar lançando mão de todas as forças
possíveis, físicas e metafísicas, que dão a seu projeto de vingança similitude a
um ato de purificação, à reparação de um dano. 62
62
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De acordo com Nogueira (2002, p. 177-178), todo esse aparato de Cady visa à
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Elemento ausente no original, a exploração do religioso, em tons de
fanatismo, não está de todo deslocada do contexto do filme. Ela ajuda a fechar
o círculo do medo em que a sociedade estadunidense então se encontrava,
e que mais tarde se verificou como coerente, parecia ser Alá e não mais
Karl Marx o que guiaria dali por diante os eficientes passos inimigos do
American way of life.
À medida que o filme avança, cenas de violência cada vez mais explícitas,
mais envoltas em suspense, como a morte do detetive dentro da casa dos
Bowden quando já se preparara a armadilha para Cady, levam a tensão menos
para a violência em si e mais para a violência sexual. A referência ao livro Sexus,
de Henry Miller e a descrição feita para Sam de estupros sofridos na prisão,
dão a tonalidade do que está sendo orquestrado na cabeça de Cady envolvendo
a esposa e a filha do advogado. E já que tudo no filme é superlativo em relação
ao original, a sequência da casa flutuante, na qual há uma simulação de um
tribunal, dá cabo a essa obra que é, contudo, um perfeito encontro dos pilares
centrais do cinema comercial estadunidense: o medo, a violência, o sexo. O
sexo, nas figuras de mãe e filha (liberdade e retração); a violência, na figura
do pai, que ao final do filme está mais do que disposto a esmagar a cabeça de
Cady com uma pedra – ou seja, não haveria “vamos cuidar de você” e sim,
“vamos te aniquilar, transformar-te num ícone do mal derrotado”; o medo é
a figura de Cady, que de certo modo alimenta os outros dois elementos e se
aloja na representação do monstro, que ao final se revela no rosto queimado
do verdugo dando-lhe aspecto sobrenatural.
Cady morre afogado tragado pelas águas da enxurrada que destruíra
a casa flutuante. Balbuciando palavras desconexas num ritual próprio em
construção de “um catecismo, um guia de ação, que tem em Nietzsche e nas Escrituras alguns
dos seus pilares. Morto Deus, ele toma o seu lugar. Invulnerável, como todos os que, ao jogar
o seu destino, sabem que nenhuma perda ou violência os poderá afligir, nenhuma resistência
pode beliscar a sua intocável e divina sabedoria: ‘Eu sou como Deus e Deus é como eu’”.
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que se eleva para junto de seus deuses, deixa, por fim, o olhar petrificado
de realização da vingança: não conseguira matar seu traidor, mas o punira
severamente com a marca indelével da culpa, uma sentença de recordação
perpétua, a sobrevivência do medo até nos gestos mais cotidianos, a busca em
vão do esquecimento através do silêncio.
A construção do medo
O medo, tanto no Círculo. . . quanto no Cabo. . . , é elemento crucial
para se entender que tipo de sociedade orienta a vida estadunidense. Esse
mesmo tema, pisado e repisado tantas vezes naquela literatura e naquele
cinema evidencia o traço construtivo das relações internas e externas do país.
Filmes como Tiros em Columbine (2002), de Michael Moore e Crash (2004), de
Paul Haggis reforçam o trato do tema medo no cinema estadunidense, agora
mais que nunca voltado para suas próprias mazelas e culpas. Max Cady agora
pode incorporar em cada latino maltratado, em cada negro excluído, mas o
que é pior para a elite branca acostumada a apontar o dedo, pode incorporar
brancos de classe média, os “normais” que sustentam a harmonia do sistema.
O rosto do bicho-papão assume os traços que lhe dá a vítima consumindo seu
mais profundo medo; o espelho chega cada vez mais perto.
Círculo do Medo. 1962. Direção: J. Lee Thompson; Roteiro: James R.
Webb, baseado em livro de John D. MacDonald; Produção: Sy Bartlett;
Música: Bernard Herrmann; Fotografia: Sam Leavitt; Direção de arte: Robert
F. Boyle e Alexander Golitzen; Figurino: Mary Wills; Edição: George Tomasini;
Elenco: Gregory Peck (Sam Bowden), Robert Mitchum (Max Cady), Polly
Bergen (Peggy Bowden), Lori Martin (Nancy Bowden), Martin Balsam (Mark
Duttom), Jack Kruschen (Dave Grafton); Suspense, 106 minutos, cor.
Cabo do Medo. 1991. Direção: Martin Scorsese; Roteiro: Wesley Strick,
baseado em livro de John D. MacDonald; Produção: Barbara De Fina e Robert
De Niro; Música: Elmer Bernstein; Fotografia: Freddie Francis; Direção de
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arte: Jack G. Taylor Jr. ; Figurino: Rita Ryack; Edição: Thelma Schoonmaker;
Elenco: Robert De Niro (Max Cady), Nick Nolte (Sam J. Bowden), Jessica
Lange (Leigh Bowden), Juliette Lewis (Danielle Bowden), Joe Don Baker
(Claude Kersek), Robert Mitchum (Tenente Elgart), Gregory Peck (Lee
Heller); Suspense, 230 minutos, cor.
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O terror não tem forma
Igor Carastan Noboa, USP
quinntets@gmail. com

Bolha, A (Blob, The), 1958, Irvin S. Yeaworth Jr. , EUA; Bolha Assassina, A
(Blob, The) 1988, Chuck Russell, EUA.

Um meteoro cai em uma pequena cidade, dentro dele uma criatura disforme
e gosmenta sai à procura de vítimas humanas, crescendo de tamanho a cada
pessoa consumida. O papel de personagens adolescentes no combate à Bolha é
fundamental para que a ordem seja reestabelecida na cidade, sendo que a única
forma de conter a criatura indestrutível é congelá-la. No filme de 1958, os jovens
devem se unir com os adultos para combater a criatura alienígena; na versão de
1988, a criatura não veio de outro planeta, mas é uma experiência secreta de
arma biológica que deu errado, feita pelo governo dos EUA.

Introdução

A

criatura oriunda do obscuro conto que deu origem ao filme de 1958
apareceu na continuação cômica Beware! The Blob (1972), antes do
remake de 1988. As características da Bolha fazem parte também de inúmeras
releituras presentes na tradição cinematográfica americana e mundial como
o filmes Caça-Fantasmas 2 (Ghostbusters 2, 1989), A Coisa (The Stuff, 1985) e
Monstros vs. Alienígenas (Monsters vs. Aliens, 2009).
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Trinta anos separam as obras A Bolha de A Bolha Assassina. Dos
“ingênuos” anos 50, aos “cínicos” anos 80, grandes transformações atingiram
a sociedade americana. Essas duas ficções científicas são representativas das
grandes mudanças e permanências do século XX, das relações entre os atores
sociais e suas instituições, da arte de produzir os filmes, de questões intrínsecas
ao uso de tecnologia e do público-alvo do cinema comercial americano.
Diversos filmes de ficção científica dos anos 1950 tiveram temas,
estética e narrativa copiados, relidos e refeitos na década de 80. Isso pode
ser explicado pelo desejo de retorno a uma década de 50 idealizada como
próspera: revalorização de concepções políticas formuladas no pós-guerra, a
valorização da ficção científica como gênero, a rentabilidade das obras desse
gênero e pela atuação de uma geração de diretores, roteiristas e profissionais
de cinema que se formou sob a influência da ficção científica. Na década de
80, a geração dos jovens do pós-guerra, que cresceram assistindo nos cinemas
a filmes de monstros, criaturas, discos voadores, foguetes e alienígenas, estava
adulta e montando estúdios, produzindo, escrevendo e dirigindo filmes para
Hollywood.
O status da ficção científica
Quando o filme A Bolha foi lançado, o gênero ficção científica estava
se firmando no cinema, era um gênero considerado menor e não contava
com o glamour e investimentos dos melodramas. A inferioridade atribuída
ao gênero implicava diretamente na quantidade de dinheiro disponibilizada
pelos estúdios para a produção do filme, que pela própria temática, exigia
gastos extras para garantia da construção da verossimilhança.
Ao contrário da maioria dos filmes de ficção científica lançados por
estúdios menores na época, A Bolha não é um filme hollywoodiano. Ou seja,
não foi produzido pelos estúdios de Hollywood, mesmo que compartilhe
o ideal de gerar receita por meio de uma larga audiência, se utilizando de
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técnicas de marketing e direcionamento do roteiro para o público que se quer
atingir, de forma idêntica em que são pensados os filmes de Hollywood.
Duas peculiaridades na produção do filme merecem destaque: primeiro,
é um filme colorido no qual a cor é importante para a narrativa (são
poucas as obras de ficção científica da década de 50 produzidas em cores);
segundo, a criatura apresentada, a Bolha, é a supercriatura, a aberração que
reúne as características de todas as criaturas presentes em outros filmes
contemporâneos a este.
A obra realizada por amadores de um pequeno estúdio da Costa Leste
americana, especializado em filmes educacionais e religiosos de poucos
minutos, foi comprada pela Paramount Pictures para ser o filme B – ou seja,
para exibição antes do filme principal – do lançamento I Married a Monster
from Outer Space (1958). Nos testes de audiência, o sucesso de A Bolha foi
tão grande que o filme que era para ser o principal, se tornou o filme B. 63 A
Paramount foi também a responsável pela inclusão na apresentação da música
tema do filme, Beware of the Blob, cantada por Bernie Nee e escrita por Burt
Bacharach e Mack David, que se tornou um hit na época. A estratégia da
equipe de produção em fazer um filme para entrar no mercado comercial não
poderia ter conseguido um êxito maior.
O remake dos anos 80 é feito em um momento em que o gênero
ficção científica já alcançou maior respeitabilidade. Nesse período, parte
da crítica já encara o estudo do cinema de ficção científica como relevante
para a compreensão da realidade. Trabalhos como os de Stanley Kubrick,
lidando com ficção científica, obrigaram a crítica a repensar o menosprezo
pelo gênero, muito embora as obras “B” ou da década de 50 ainda ficassem

63
Turner Classic Movies – 50’s Sci-Fi. Disponível em: <http: //www. tcm. com/thismonth/article/?cid=218757>. Acesso em: 01 nov. 2009.
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à margem das análises mais sérias por serem consideradas infantis64,
repetitivas, recheadas de fórmulas e comerciais.
Uma característica que aproxima A Bolha de a Bolha Assassina no campo
dos efeitos especiais é o cuidado na concepção de uma criatura verossímil. O
filme de 1958 apresenta recursos padrão do gênero na época como os detalhes
em cores e trabalha muito mais com a sugestão do que com a violência explícita.
As restrições técnicas e tecnológicas, o objetivo de atingir um grande público,
a vinculação do diretor e estúdio à religião, a autocensura e o patrulhamento
social do que era exibido nos cinemas desestimulavam o investimento na
violência mais explícita. Tanto que a cena da corrida de carros tem o mesmo
destaque que a cena da morte do médico devorado pela Bolha65.
Já o filme de 1988 investe na explicitação, propiciada pelo desenvolvimento
das técnicas e tecnologias cinematográficas e pelo desenvolvimento do próprio
gênero ficção científica, e dos gêneros com os quais A Bolha Assassina dialoga,
como o terror e os filmes de ação, que desenvolveram no público maior
tolerância à explicitação da violência, permitindo que o filme de 1988 apresente
cenas de ataque da Bolha impensáveis na década de 50. Vale ainda acrescentar
que a película de 1988 não deve nada aos efeitos especiais da revolução da
computação gráfica da década de 90, sendo uma obra até hoje surpreendente.
Ambos os filmes utilizam a metalinguagem para reverenciar a cultura
cinematográfica, especialmente o gênero terror, e reforçar o efeito de
64
Se compararmos com a literatura de ficção científica disponível no período, a diferença em qualidade na reflexão e a própria capacidade imaginativa das narrativas são díspares, apesar de que um ponto lembrado pelos críticos do cinema de ficção científica deve ser
observado: o filme atinge um público muito maior e as comparações geralmente se dão entre
as melhores obras da literatura e os filmes médios ou ruins do cinema; não só isso, a produção
de um filme exige recursos financeiros, tecnológicos e humanos para criar na tela o que só é
lido na literatura, o que para o gênero ficção científica é um problema constante.
65
WARREN, Bill. Keep Watching the Skies!: American Science Fiction Movies of the
Fifties. London: McFarland & Company, 1997, p. 21-22.
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verossimilhança. A ação dos filmes se desenrola no período de uma noite,
o que já remete a atividade de ir ao cinema. No filme de 1958, os amigos de
Steve aparecem empolgados para ir ao cinema assistir a um filme estrelado
por Bela Lugosi e o cinema é posteriormente invadido pela Bolha. Na
película de 1988, o irmão da protagonista e um colega vão à noite ao cinema,
às escondidas. O filme que vão assistir faz referência à Sexta-Feira 13 – Parte
II e Massacre da Serra Elétrica. No universo dos filmes, a convivência com o
gênero terror faz da Bolha uma criatura ainda mais temível; contraposta ao
ficcional, ela se torna ainda mais real para os personagens. Para o público,
isso reforça a ameaça de que a ficção pode se tornar real.
A Bolha entra em cena
O arquétipo da criatura, a Bolha surge encarnando os problemas,
conflitos e contradições sociais de um período. Ela simboliza o mal que aflige
os atores sociais e suas instituições. Como sua forma física indica, a Bolha
é uma massa grudenta sem membros, não há indicação de inteligência nem
motivação, o que se descobre durante os filmes é que, quanto mais ela come,
maior fica e sua cor vermelha é emprestada do sangue e carne de suas vítimas.
Ela representa o outro, a projeção do mal fora de nós, incompreensível,
com motivações que fogem ao racional. A Bolha seria movida apenas pelo
instinto de se alimentar? Ela planeja seus ataques e seleciona as vítimas?
Dependendo do momento histórico e interpretação dos problemas da
sociedade a criatura ganha uma conotação diferente. Ao analisarmos um
remake, é necessário considerar não apenas as questões contemporâneas
encarnadas pela criatura mas também as relações de significado que ele
estabelece com o filme original.
A experiência da sociedade americana na década de 50, em parte
compartilhada por sociedades de outros países, foi marcada por um misto
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de crença no futuro e medo do próprio futuro. Gozava-se um período de
prosperidade material e crescimento econômico, ao mesmo tempo em que
se tinha de conviver com a existência das armas atômicas e a possibilidade
de uma guerra nuclear. O período foi marcado por avanços. No campo
social, avançavam as discussões sobre o papel da mulher na sociedade e os
movimentos pela integração dos negros. No campo científico avançavam as
pesquisas no campo médico, nas indústrias bélicas, na geração de energia.
Nesse contexto, cresciam a delinquência e a desobediência juvenis, o que
parecia inconcebível e incompreensível para uma sociedade que se via como
internamente próspera.
Por ser um filme dirigido aos jovens e às famílias, A Bolha trata da relação
entre os “rebeldes sem causa” e os adultos “quadrados”. Os adultos e sua
organização, baseada na autoridade, não dão conta de entender e se relacionar
com os jovens, ao mesmo tempo em que os jovens não compreendem que os
adultos têm dificuldades e não estão agindo com o intuito de incomodá-los de
propósito. A Bolha surge do espaço, em meio a esse conflito, para promover a
união e impedir a fragmentação social, vista como danosa.
Os adultos do pós-guerra passaram pelas privações da crise de 29 e da
Segunda Guerra Mundial e se empenharam demais em suprir as necessidades
materiais dos baby boomers, os filhos do pós-guerra, mas, apesar das regalias
materiais, essa geração convivia com a ideia de que poderia ser destruída a
qualquer momento em uma guerra nuclear. 66 A manutenção de um mundo do
trabalho que não traria recompensas futuras explica em parte a identificação
dos jovens com o fenômeno do rock’n’roll, das corridas de carro e do risco à
vida, representados com maestria por James Dean e Marlon Brando. Com
o intuito de dialogar com esse público jovem, A Bolha apresenta como
protagonistas dois atores representando menores de idade, Steve McQueen,
66
DIGGINS, John Patrick. The Proud Decades: America in War and Peace, 19411960. New York: W. W. Norton & Company Ltd. , 1988, p. 185-199.
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interpretando Steve Andrews, e Aneta Corsaut, interpretando Jane Martin.
Eles não desobedecem a seus pais e adultos “por mal”, mas para que possam
fazer o bem, que é alertar a cidade sobre a existência da criatura e articular
seu combate. Dentro dessa perspectiva, todas as causas que poderiam ser
identificadas como responsáveis pela separação entre jovens e adultos estão
representadas pela criatura. A geleia mortífera que é a Bolha se constitui do
conflito de gerações, da ameaça da bomba atômica, da lógica da Guerra Fria.
O surgimento inesperado e inexplicável da Bolha impõe que jovens e
adultos se aliem. Os adultos precisam abrir-se à compreensão da nova geração,
recordar como é ser jovem e valorizar essa experiência no contexto da Guerra
Fria. Já os jovens devem se esforçar um pouco para notar que, no fundo, os
adultos também têm as mesmas necessidades que eles, seja de aprender (o
médico da cidade se prepara para ir a uma convenção e estuda o que poderia
ser a Bolha) ou se divertir (o policial joga xadrez escondido do chefe e adultos
participam de festas animadas). O filme apresenta assim uma proposta de
conciliação. A orientação religiosa do diretor Yeaworth Jr. e de sua equipe,
ligada à produção de filmes educativos e religiosos cristãos, está presente na
mensagem de união do filme.
Os protagonistas de A Bolha e A Bolha Assassina são jovens. No primeiro
filme, o casal de namorados, Steve e Jane, responsável pela união dos habitantes
da cidade e contenção da criatura, conta com o apoio dos amigos, também
jovens e, gradativamente, conquista a compreensão, confiança e parceria dos
adultos. No segundo filme, o rapaz que detém as características inocentes do
Steve da obra de 1958, o “bom moço” pretendente à protagonista é morto. O
herói masculino do remake é o bad boy, Brian Flagg, vestido como um rebelde
dos anos 50 e na tradição dos motoqueiros encrenqueiros do mundo do cinema
e de fora das telas: jaqueta de couro, bota, calça jeans, cabelos compridos. Ao
contrário do ingênuo Steve, que transgredia a ordem com corridas de carro,
Brian é um delinquente juvenil com passagens pelo reformatório. A heroína
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da história no filme de 1988, até mais importante que o rapaz, é a animadora
de torcida Meg Penny; seu pretendente é morto pela Bolha, seus pais e irmão
são ameaçados pela existência da criatura, ela consegue articular o combate e
escapar dos mortíferos ataques da Bolha. Ela se une a Brian em uma cena que
sugere o envolvimento amoroso apenas no final do filme.
O segundo filme destrói boa parte das expectativas do público. Qualquer
personagem simpático semelhante ao filme original é exterminado pela Bolha.
O rapaz que se assemelha ao Steve do primeiro filme é devorado por ela, assim
como o policial que se assemelha ao Dave, o policial da primeira obra capaz
de compreender as aspirações dos jovens e se esforçar para entendê-los e
respeitá-los.
Seria possível buscar no momento histórico de produção de ABolha
Assassina algumsentido para essas mortes. Nos anos 80, talvez o conflito de
gerações já não seja tão importante e o papel da Bolha não precisa mais ser o
de forçar uma conciliação entre adultos e jovens. Mas essa interpretação deve
ser relativizada, pois os estereótipos do “bom rapaz” e do adulto compreensivo,
que não perdeu a capacidade de ser jovem, continuam funcionando no cinema,
mesmo em obras atuais. Assim, é possível que a morte dessas personagens
esteja determinada pela relação entre remake e original, por uma aposta em
surpreender o público. O público que conhecesse o original e fosse assistir o
remake ficaria surpreso, não apenas com as novidades em termos de efeitos
especiais, mas pela subversão de elementos marcantes do original. Esse efeito
de surpresa seria potencializado se o expectador assistisse às duas obras em
espaço de tempo reduzido, experiência possibilitada pela tecnologia da época,
pelo vídeo cassete ou reprises de televisão.
O remake é mais cínico e irônico que a película da década de 50. Na Bolha
há uma ironia que beira à ingenuidade. Ela se dá em situações que revelam a
incapacidade dos adultos de lidarem com os medos reais da época. Como na
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cena em que um senhor não consegue se decidir se coloca seu chapéu da defesa
civil, contra ataque aéreo, ou dos bombeiros, ao ouvir as diferentes sirenes
disparadas pelos jovens para chamar atenção da cidade; em situações em que
a postura convencional dos adultos é posta em xeque, como na cena em que
o diretor, zeloso de sua escola, deve depredá-la para retirar os extintores de
incêndio de gás carbônico que são utilizados para congelar a criatura e salvar
a todos. Mesmo as cenas de ataque da Bolha resvalam para o anedótico, como
na cena em que a criatura ataca um restaurante na tentativa de se alimentar
das pessoas que estão dentro dele.
Na década de 80, o próprio filme original é satirizado e as expectativas
do público são anuladas pela “quebra” de algumas regras predefinidas com o
público, como a sobrevivência dos personagens construídos como simpáticos
na primeira meia hora de filme. A criatura dos anos 80 é mais feroz e mais
rápida. A consumação do ataque da Bolha está em foco no remake; o que seria
sugerido por um movimento de lençol, no filme original, é visto na íntegra
pelo público do remake, que assiste ao processo de dissolução da carne das
vítimas da Bolha. As mortes são explícitas, com intuito de causar repulsa no
público. O fato de Chuck Russell ter sido o diretor de A Hora do Pesadelo 3
– Os Guerreiros dos Sonhos (A Nightmare on Elm Street 3 – Dream Warriors,
1987) parece ajudar na caracterização das mortes. É uma Bolha nova para um
público acostumado a ataques mais explícitos dos monstros e criaturas.
A sociedade retratada pelo remake também é menos inocente. A transgressão
dos jovens não se limita mais a ingênuas corridas de automóvel e talvez por isso
eles não sejam poupados. A Bolha mata jovens transgressores como o rapaz que
tenta abusar sexualmente de uma garota embebedando-a, a garota imprudente
que sai com o canalha, o menino mentiroso que desobedece aos pais. Essas
mortes aproximam a criatura de monstros como o Freddy Krueger, da película
dirigidapor Chuck Russell no ano anterior, muito embora a Bolha também mate
aleatoriamente, não selecionando exclusivamente transgressores.
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Se os jovens têm, como grupo, um papel central no filme da década de 50
(sendo os amigos de Steve, unidos, responsáveis por alertar a cidade e mobilizar
os adultos), na obra dos anos 80, a perspectiva de formação de um grupo é
frustrada pela morte do bom rapaz Paul Taylor. A conciliação e união entre
jovens e adultos, tão importante no filme original, não é destaque no remake,
indicando que o problema do conflito de gerações não é mais tão relevante
para ser representado. Assim, a vitória sobre a Bolha está na ação individual.
Uma das principais mudanças de foco na releitura de 1988 está na
abordagem da presença governamental. No final do filme original, a Força
Aérea levaria a criatura congelada pela população para o Ártico, onde ela
permaneceria contida pelo gelo. A intervenção estatal não é fundamental para
a resolução do conflito de gerações. Jovens e adultos resolvem seus conflitos e
alcançam a vitória sobre a Bolha. O Estado só se mostra presente para referendar
essa vitória (cuidar das relações internacionais e da sobrevivência dos EUA).
Na obra de 1988 o governo é o problema, a Bolha não é mais uma criatura
alienígena, de fora, mas sim a mutação resultante de uma pesquisa secreta
de arma biológica, colocada em prática por cientistas e militares. Além de
responsável pela criação da Bolha, o governo adentra a cidade com segredos
e mentiras e chega a planejar sua destruição total para conter a criatura.
Seguindo ordens de um cientista vilão, soldados tentam conter sem sucesso a
sua própria cria, sofrendo a justiça poética de serem consumidos por ela. Essa
mudança de perspectiva só pode ser entendida numa sociedade que passou
pela Guerra do Vietnã, escândalos políticos, descoberta de operações secretas
da CIA; que vivenciava o reforço do belicismo na retórica da Guerra Fria, a
política econômica e social do governo de Ronald Reagan e suas convicções
amparadas pela visão cristã conservadora.
A forma encontrada pelos heróis de ambos os filmes para conter a Bolha
é congelá-la. No primeiro filme, por meio dos extintores de gás carbônico, em
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A Bolha Assassina, por meio de um caminhão de nitrogênio líquido lançado
por Meg Penny em cima da criatura. No primeiro filme, o Estado dá cabo da
criatura, enquanto, no segundo, seus pedaços são recolhidos e levados para
um frigorífico pelos próprios cidadãos. Ironicamente, no remake, a presença
da Bolha salva a cidade de uma crise econômica. Não nevava há vários anos
naquela cidade, que dependia do esqui como atração para o turismo de final
de ano e a explosão do caminhão traz a neve de volta.
Em um período de crise econômica, a década de 80, a Bolha passa a
representar o fracasso das ações governamentais. O Estado é a ameaça, ele
cria e agrava a crise, ao invés de resolvê-la, com total desprezo pelas vidas
humanas. A presença da criatura coloca em evidência a intolerância e
desconfiança social para com os desajustados. É por meio do combate a Bolha
que Brian Flagg se reintegra à sociedade e não pelas passagens por instituições
correcionais. A resolução dos problemas causados pela ação governamental
e a reorganização da cidade cabe aos indivíduos, com foco na ação dos dois
jovens. Com exceção da família, não há instituições confiáveis.
Uma instituição em destaque em ABolha Assassina é a religião, que no
primeiro filme está apenas por trás das câmeras e, difusamente, na mensagem
de união da obra. No remake, a ação governamental estimula um reverendo,
que gosta de beber, a se tornar um fanático religioso pregando o fim do
mundo pela ação da Bolha. No final do filme, ele consegue um pedaço da
Bolha congelada e a apresenta como o sinal do julgamento final de Deus na
Terra. O filme sugere que a próxima crise, o retorno ameaçador da Bolha, não
seria mais causada pelo Estado e sim pelo fanatismo religioso.
A comparação entre original e remake permite observar mudanças na
arte de produção cinematográfica, o desenvolvimento e transformações do
gênero ficção científica, a representação da sociedade por cada diretor. Na
observação do remake, a forma escolhida pelo diretor para dialogar com a
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narrativa original e surpreender ou frustrar o público ilumina e ressignifica
o filme original. A Bolha cumpre a função de demonstrar o que está errado e
ignorado na sociedade da qual se alimenta e pela qual é contida, esperando o
dia para voltar, reformada, vigorosa e incorporando outros medos, receios e
segredos, chamando as pessoas à ação. 67

A Bolha. 1958. Direção: Irvin S. Yeaworth, Jr. ; Roteiro: Theodore
Simonson e Kate Phillips, adaptado do conto de Irvine H. Millgate; Produtor:
Jack H. Harris; Diretor de arte: Bert Smith; Fotografia: Thomas Spalding;
Efeitos Especiais: Bart Sloane; Edição: Alfred Hillmann; Direção de arte:
William Jersey Karl Karlson; Música: Ralph Carmichael, Jean Yeaworth, Burt
Bacharach; Elenco: Steve McQueen, Aneta Corsaut, Earl Rowe, Olin Howland,
Alden ‘Stephen’ Chase, John Benson; Ficção científica, 82 minutos, cor.
A Bolha Assassina. 1988. Direção: Chuck Russell; Roteiro: Chuck Russell
e Frank Darabont, baseado em conto de Irving H. Millgate; Produção: Jack
H. Harris e Elliott Kastner; Música: Michael Hoenig; Fotografia: Mark Irwin;
Direção de arte: Jeff Ginn; Figurino: Joseph A. Porro; Edição: Tod Feuerman
e Terry Stokes; Efeitos especiais: All Effects Company/ Dream Quest Images/
Frazee & Frazee Inc. / Diligent Dwarves Effects Lab. ; Elenco: Kevin Dillon,
Shawnee Smith, Donovan Leitch, Jeffrey DeMunn, Candy Clark; Ficção
científica, 95 minutos, cor.

67
No momento em que foi escrito este comentário, foi noticiado que um novo remake
está sendo preparado pelo músico e diretor Rob Zombie, que tem trabalhado com sucesso no
gênero terror nos últimos anos, mas atualmente essa nova versão, segundo o site IMDB, está
sob a direção de Simon West.
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Os possíveis olhares aos beijos
acidentados
Isabelle Ferret Badiali
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A beleza das coisas existe
no espírito que as contempla.
(David Hume)
Beijo, O, 1965, Flávio Tambellini, Brasil; Beijo no Asfalto, O, 1981, Bruno
Barreto, 1980, Brasil.

Os filmes O Beijo, de 1965, e O Beijo no Asfalto, de 1981, são adaptações da
peça teatral O Beijo no Asfalto, do dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues.
A história fala de Arandir, um bancário que beija na boca um homem que
acabara de ser atropelado e morto em uma rua no Rio de Janeiro. Arandir
era recém-casado com Selminha. O jornalista Amado Ribeiro, que viu a cena,
resolveu publicar o acontecimento no jornal e juntamente com o delegado
Cunha, transformou a vida de Arandir em uma imperfeita fuga de tudo que
ele acreditava ser. O enredo se constrói por meio da suposição de assassinato
criada pelo jornal, ganhando um desfecho trágico como na maioria dos textos
de Nelson Rodrigues.

O

Beijo no Asfalto é um texto que incomoda. Incomoda na veracidade,
na hipocrisia, no preconceito, no moralismo, na ética, nos discursos.
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Digo um texto, pois é uma peça teatral escrita por um homem que gostava de
tocar na essência humana, esta esquecida por muitos em cotidianos nem um
pouco altruístas.
Tentar iniciar um diálogo entre as versões cinematográficas de tempos
históricos longínquos é compartilhar de contextos distintos que saíram de
uma mesma fonte, de um mesmo autor, de uma mesma linguagem. Tornase imprescindível começar essas ligações entre os filmes O Beijo de 1965 e
O Beijo no Asfalto de 1981, citando o autor que digeriu essa tragédia. Ele
(Nelson Rodrigues) ficou conhecido por trazer em sua escrita o ser humano
desnudo e dependente de uma sociedade capaz de torná-lo pequeno diante
de muitos acontecimentos trágicos e aparentemente irreversíveis. Assim ele
faz em O Beijo no Asfalto.
Acredita-se que Nelson Rodrigues se baseou em um fato real ao criar
o roteiro de sua peça. O acontecimento ocorreu nas ruas do Rio de Janeiro
quando o repórter Pereira Rego do jornal O Globo, atropelado por um
ônibus, foi primeiramente socorrido por uma mulher e, percebendo que
morreria, pediu um beijo.
Nas duas versões cinematográficas da peça, a narrativa é a mesma, porém
com visões e fortalezas dispares. A história em essência é a do beijo dado
por Arandir na boca de um homem morto, acontecimento este considerado
o início das suas renúncias. Arandir, a personagem principal, era um homem
recém-casado e por estar na rua exatamente na hora em que o Estrangeiro
fora atropelado, deixa nos lábios deste uma marca característica do
sensacionalismo. O beijo dado por Arandir no cadáver estirado ao chão marca
o início da desconfiança de muitos na cidade carioca. O pedido do moribundo
foi atendido sem nenhum pudor, transformando-se em um grande escândalo
para a sociedade carioca da época. Arandir, ao atender ao pedido daquele
homem desconhecido, entrou em estado de catarse. Ele perpetuou um tipo de
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fuga e por causa disso se viu sem casa, amigos, emprego, família. A felicidade
do defunto não seria em nenhum momento a dele.
Arandir não pensou em si próprio, pensou exclusivamente no morto.
Não quis saber se a sociedade da época era preconceituosa, que não aceitava
homossexuais, se as pessoas reagiriam bem ao ver um homem casado beijando
outro homem casado, se estava no meio da rua ou sendo visto por muitas
pessoas. Pensou no último desejo daquele homem atropelado, fazendo uma
boa ação sem a expectativa de ganhar algo em troca. Necessitou renunciar
à sua vida por uma felicidade alheia, se desfazendo dos seus egoísmos, e ao
pensar no próximo não pensou em si mesmo, levando a crer que para ser feliz
seria preciso também esquecer um pouco dos outros.
O ato aparentemente heroico de Arandir se desfaz quando ele se mostra
como uma personagem igual a qualquer outro homem, com seus medos,
seus anseios, suas angústias, suas covardias. Após o beijo, fato realizado de
forma natural, pois para Arandir era lindo beijar quem estava morrendo, o
herói desmorona com as incertezas dos outros. O herói não assume seu ato
até o final, pois como exemplo, não comenta com sua esposa o que realmente
aconteceu. Seria realmente um herói quem não assume suas ações? Não
obstante, o autor dos discursos, Nelson Rodrigues, não parece querer que
acreditemos que ele criou um herói. Ele apenas criou um homem comum que
ao beijar outro homem levantou questões que na época em que o texto e o
primeiro filme foram realizados não viriam à tona, no cenário brasileiro, tão
explicitamente, quanto viriam no cinema atual.
Na segunda versão da película, o diretor Bruno Barreto quer chocar
quem assiste à sua obra. Traz mais explícitos os acontecimentos, e os diálogos
apresentam mais a realidade da linguagem dos brasileiros, a utilização de
termos como “viado” e gay, usados com mais força e sem pudores, assim como
as cenas de nudez das personagens Selminha e de sua irmã Dália. De tal modo,
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a última versão do filme nos mostra características de um cinema brasileiro dos
anos 80 mais destemido, e as palavras escritas por Nelson Rodrigues vem com
uma malandragem que não pôde ser construída na primeira versão nos anos 60.
O primeiro filme é constituído em um contexto demasiadamente denso,
e o preto e branco das cenas mostra ao telespectador a tecnologia brasileira
desatualizada da época. Essa característica acaba por compor os discursos
implícitos no filme, em que mal abordam o tema de forma descarada como no
remake, e chega a infantilizar quem assiste nos tempos de hoje essa história
que nos desvela duas temáticas contemporâneas: a homossexualidade e a
invasão da mídia.
No entanto, não é só a ausência ou não das cores nas imagens e os
discursos implícitos e explícitos que nos mostram diferenças entre os filmes.
Há, ao mesmo tempo, diferenças entre as personagens. No primeiro filme, as
personagens nos indicam discursos e perfis mais ingênuos, e cada uma sugere
ter um pudor em suas ações e suas falas.
Arandir, interpretado por Reginaldo Faria, é muito mais apático do que
o Arandir interpretado no remake por Ney Latorraca. O segundo consegue se
revoltar contra o que é dito por seus colegas de trabalho, pela mídia e pelos
policiais. Dessa forma, não aceita tudo que lhe é posto, como por exemplo,
quando ele é perseguido pela polícia e acaba sendo praticamente obrigado a
ir embora com ajuda de sua esposa e cunhada, se refugiando em um hotel. Já
o primeiro Arandir foge de toda sua realidade em um quarto de hotel mesmo
não sendo diretamente coagido pela polícia e pelos seus colegas de trabalho, e
nem sequer teve apoio de sua esposa.
A esposa, nesse caso, também é passiva a tudo e, se colocando como
vítima, se fecha em sua bela casa e seu tom de voz vai aumentando ao longo do
filme juntamente com sua indignação. A Selminha do segundo filme é mais
humana, apesar de ser bucólica em muitas ocasiões; no entanto, está quase o
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tempo todo na trama disposta a não acusar seu marido e a lutar por ele em
qualquer espaço. Sua casa é mais simples, como suas roupas, e seu sentimento
por Arandir é mais sexual e, assim, pode-se observar mais um amor humano.
Outra personagem é a cunhada de Arandir, Dália. Nas duas versões é
observável com nitidez a paixão da personagem pelo cunhado e elas estão
presentes em momentos-chave da trama. Em contrapartida, na primeira
versão essa personagem vem mais recatada; e, na segunda, Dália é constituída
mais sedutora, atirada e ciumenta. Ao final do primeiro filme, Dália se declara
a Arandir, após seu pai mata-lo e este acaba não admitindo sua paixão pelo
genro. Em contrapartida, no remake, Dália ao procurar Arandir no hotel acaba
declarando sua paixão e retira toda a roupa querendo provocar sexualmente
aquele que agora era considerado e acusado pela sociedade como um homem
homossexual. Arandir, em O Beijo no Asfalto, tem mais intimidade com a
cunhada a chamando de Anjo. Não quer se distanciar em nenhum momento
dela, tendo confiança e a vendo como uma criança, sendo claro que a moça
mora com o casal desde quando voltaram de lua de mel, não ficando aparente
este acontecimento na primeira versão.
É significativo ressaltar igualmente que o pai de Selminha, chamado
Aprígio, o sogro de Arandir, também se caracteriza diversamente em ambos os
filmes. Na primeira versão, Aprígio é misterioso e não demonstra um carinho
mais forte por sua filha. Isso pode ser entendido, pois em O Beijo o desfecho
ocorre com o assassinato de Arandir pelo sogro e não há declaração de amor
de sua parte. Na segunda versão, interpretado por Tarcisio Meira, o sogro de
Arandir surge com mais alento e a todo o andamento da trama acaba deixando
a entender que tem um amor de homem por sua filha. O homem não chamava
Arandir pelo nome e não visitava muito sua filha após o casamento. Aprígio
também assassinou seu genro; porém, ao final, confessa sua paixão gritando o
nome de Arandir, sendo o homossexual da trama.
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No primeiro filme, a notícia do beijo só é divulgada pelo jornal e no remake
é também noticiada pela televisão. Nos anos 1960, a televisão já existia no Brasil,
mas assim como o jornal impresso, o público era pequeno e especializado,
sendo não tão acessíveis e não vistos como meios de comunicação de massa
como são atualmente. Nos anos 80, a divulgação da mídia tinha uma extensão
maior e isso reflete no argumento do filme no qual a vizinhança da vila em
que mora Arandir, os seus colegas de trabalho, as pessoas na rua, reconhecem
e o julgam prontamente no dia seguinte ao acontecimento. Em contrapartida,
Nelson Rodrigues, mesmo tendo escrito a peça em uma época bastante
reprimida da sociedade brasileira, quer criticar esse poder midiático que se
utiliza da informação para construir verdades absolutas. Isso é mostrado nos
filmes quando o telespectador é questionado a pensar numa possível ética, em
que os meios de comunicação de massa sobrevivem a partir da inexistência dela.
Na primeira versão, o diretor traz uma justificativa – ou seria uma
desculpa? – para essa ausência da ética jornalística quando coloca o jornalista
Amado Ribeiro com problemas não solucionados, já que no passado ele viu
seu filho se afogando na praia e não fez nada para salvá-lo. Assim, o jornalista
que é o antagonista da trama recebeu características diferentes nos dois longasmetragens. Ele é o personagem que cria e recria a história da maneira que
deseja; entretanto, em O Beijo, ele é misterioso e ambicioso e, em O Beijo no
Asfalto,ele é arrogante, atrevido e malandro, não sendo em nenhum momento
depositadas desculpas para suas ações.
Em O Beijo, nenhuma das personagens ao longo da história conseguiu
resolver os seus conflitos. E ficam as questões: por que quando o filho do
jornalista estava se afogando no mar ele não o salvou? Por que o sogro atirou
e matou em vez de assumir sua paixão por Arandir? Por que Arandir não
assumiu o beijo em vez de fugir de todas as acusações da mídia, da polícia e
da sua própria família?
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Em O Beijo no Asfalto, Arandir assume o beijo que deu no homem morto
desde o primeiro momento para sua esposa. A cunhada assume sua paixão
para Arandir e, ao final, o sogro diz que sempre o amou, o mata e depois o
beija. Percebemos, nessa narrativa, personagens com menos medos, mais
dispostos a assumir e a afirmar o que pensam e isso é um reflexo da época
em que se passa o filme.
A ética é corrompida a cada tessitura dessas narrativas, pois as personagens
se mostram despidas de seus valores, vemo-las mais reais e, infelizmente,
humanas. Para se promover e vender mais jornais, o jornalista cria verdades
e coloca em xeque as verdades de um homem que se nulificou. De grande
homem, Arandir se tornou pequeno não só aos olhos dos outros, mas ao seu
próprio olhar.
É preciso ver O Beijo e o seu remake, O Beijo no Asfalto, com encantamento,
uma vez que eles nos apontam experiências delicadas, porém, realidades
humanas. Cada trama e seus contextos, com seus olhares para as relações,
estas em suas pluralidades, se tornam conflituosos e questionáveis, ou seja,
necessários. Afinal, as relações que são tecidas na sociedade não se resumem
ao bem e ao mal; são complexas e cada vez mais desafiadoras.

O Beijo. 1965. Direção: Flávio Tambellini; Roteiro: Glauco Couto e Nelson
Rodrigues; Produção: Flávio Tambellini; Edição: Luiz Elias e André Paluch;
Direção de arte: João Maria dos Santos; Fotografia: Alberto Attili e Amleto
Daissé; Música: Moacir Santos; Elenco: Xandó Batista, Norma Blum, Jorge
Cherques, Raul da Mata, Jorge Dória, Liana Duval, Betty Faria, Reginaldo
Faria, Leilany Fernandes, Fregolente, Elizabeth Gasper, Eliezer Gomes, Nelly
Martins e Paulo Max; Drama, 78 minutos, preto e branco.
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O Beijo no Asfalto, 1981. Direção: Bruno Barreto; Roteiro: Doc Comparato,
baseado na peça original de Nelson Rodrigues; Produção: Luiz Carlos Barreto;
Edição: Raimundo Higino; Direção de arte: Paulo Chada; Fotografia: Murilo
Salles; Música: Guto Graça Mello; Elenco: Tarcísio Meira, Lídia Brondi, Daniel
Filho, Ney Latorraca, Oswaldo Loureiro, Christiane Torloni, Márcia Barreto,
Nelson Caruso, Renato Coutinho e Flávio São Tiago; Drama, 77 minutos, cor.
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Os Produtores: como não fazer
um filme
Nelson Marques68
Cineclube Natal
nmarquesnel@gmail. com

Produtores, Os (Producers, The), 2005, Susan Stroman, EUA; Primavera para
Hitler (Producers, The), 1968, Mel Brooks, EUA

O filme relata, na produção mais recente, a ação de um produtor teatral astuto
(Max Bialystock – Nathan Lane) que, juntamente com o seu contador (Leo
Bloom – Matthew Broderick), elabora um plano para embolsar uma fortuna
produzindo uma peça destinada desde o início a ser um fracasso. Na versão
original, de 1968, Max (Zero Mostel) é um produtor falido e Leo (Gene Wilder),
um tímido contador, que resolvem criar um plano para ganhar dinheiro fácil.
Nas duas versões, os autores pretendem com esse plano arrecadar muito mais
dinheiro para montar um show na Broadway, que terá pouco sucesso comercial.
Sendo um fracasso, ninguém esperaria receber algo em troca, o que permitiria
a seus autores embolsar sem problemas a diferença e sair tranquilamente dos
holofotes. Na filmagem original, eles pretendem fugir para o Rio de Janeiro (!).
Mas, para surpresa de todos, a peça se transforma num estrondoso sucesso.

68
Biólogo; NUDICT – Núcleo de Comunicação em Cultura, Ciência e Tecnologia,
Museu Câmara Cascudo/UFRN; Cineclube Natal, Tesoureiro; Diretor Regional Nordeste 3
(CE, MA, RN, PI), Conselho Nacional de Cineclubes – CNC.
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grande dificuldade de se fazer um remake, ou uma cópia, de
qualquer produto, incluindo de maneira óbvia também uma obra
cinematográfica, reside na própria existência do original. Quanto melhor for
este, mais difícil se torna a feitura de um remake de qualidade. A comparação,
em geral, sempre reafirma a qualidade do original, em detrimento do
segundo produto.
Como tudo neste mundo, as exceções sempre acabam confirmando
a regra. Os Produtores, por exemplo, filme que considero de má qualidade,
quando comparado com o seu original Primavera para Hitler, foi lançado em
2005. Nesse mesmo ano são lançados dois outros remakes que, de tão bons se
igualam, no mínimo, aos seus originais. E não foi fácil “concorrer” com um
clássico do porte de King Kong, de 1933, ou A Fantástica Fábrica de Chocolate,
de 2005, dos diretores Peter Jackson e Tim Burton, respectivamente. Tanto
Jackson quanto Burton não só homenageiam as suas fontes inspiradoras, como
vão mais além, criando obras originais e, portanto, únicas, mesmo tendo os
originais inspiradores ao seu lado. Curiosamente, King King já havia passado
por uma comparação, e passado incólume, de um remake feito em 1976, de
John Guillermin, filme este que ninguém sequer lembra que existiu. E olha
que foi o filme de estreia da grande atriz Jessica Lange e contou ainda com Jeff
Bridges, ganhador do Oscar de melhor ator em 2010.
Infelizmente, quando a mania de remakes começou algum tempo atrás,
ao lado de obras como as citadas anteriormente, temos os péssimos Psicose
1998, de Gus Van Sant, ou Guerra dos Mundos, de Steven Spielberg. Ou ainda
Eu sou a Lenda, de Francis Lawrence, para fortalecer a inevitável ladainha
“gostei mais do primeiro. . . !”. Com razão, se olharmos para esses filmes, não?
A discussão sobre a onda de falta de criatividade dos diretores e produtores
iniciada em Hollywood com esse tipo de filme só pode sair fortalecida. Como
dissemos antes: ainda bem que existem as exceções!!!!
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Voltando, então, ao tema deste comentário, Susan Stroman teve a ousadia,
muito malsucedida por sinal, de querer refilmar um clássico do humor satírico,
mas que não chega ao escrachado. Os Produtores é uma refilmagem do clássico
da comédia Primavera para Hitler, o primeiro filme de sucesso do genial Mel
Brooks. Este continuou se destacando nesta linha satírica com outros grandes
filmes como Banzé no Oeste e O Jovem Frankenstein. No original, a procura da
pior peça já escrita, para chegar aos fins propostos de ganhar dinheiro fácil,
leva à versão cantante e dançante da ascensão do Führer na Alemanha Nazista,
ou seja, Primavera para Hitler. A sequência de testes com vários candidatos ao
papel de Hitler é antológica.
O filme Os Produtores curiosamente é uma adaptação de uma adaptação.
Ou seja, do roteiro original de 1968 (roteiro este premiado com o Oscar de
Melhor Roteiro, na 41ª. Edição do Oscar, em 1969), que foi adaptado pelo mesmo
Mel Brooks para o teatro, resultando na peça premiadíssima da Broadway The
Producers, que foi readaptada e filmada para o cinema, praticamente como
a peça de teatro. Se a peça na Broadway recebeu ao longo de sua carreira de
sucesso 12 Prêmios Tony, o filme, em sua nova versão, não só não fez sucesso
de crítica, nem de bilheteria, como acabou no nascedouro a carreira de Susan
Stroman, já no seu primeiro filme. Depois de uma carreira de sucesso como
coreógrafa, desde 2005, Susan não produziu ou dirigiu mais nada.
A imprensa, especialmente a nacional, até tentou levantar os ânimos do
público para que assistissem Os Produtores. Entre outras besteiras aventadas à
época, se dizia que Primavera para Hitler não passava de uma comédia datada
e que a versão mais recente era superior em muitos aspectos.
Mas se o filme de Mel Brooks não era exatamente brilhante (era o seu
primeiro filme de sucesso, lembrem-se disso ao compará-lo, por exemplo,
com alguns de seus filmes posteriores, como os já citados, e, particularmente,
Alta Ansiedade (High Anxiety), a refilmagem de Susan Stroman consegue ser
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pavorosa. Mesmo a história sendo a mesma, há uma modificação importante,
já que os diálogos são cantados. Nem isso foi novidade, pois a encenação teatral
dentro do filme musical foi a chave do sucesso da adaptação para o teatro, em
2001 e, mais do que isso, para o teatro da Broadway! Aí não há o que discutir:
teatro é teatro e cinema é cinema! Infelizmente, o sucesso produzido por Mel
Brooks e Thomas Meehan e readaptado (corroteirizado pelo dois para o novo
filme) não teve o mesmo sucesso nem a mesma repercussão.
Isso é ainda mais visível, ou “sentível” nas interpretações de Nathan Lane e
Matthew Broderick, premiadíssimos no teatro, com mais de 300 apresentações,
mas caricatos (inclusive na maquiagem) e risíveis no cinema. A criação deles
para o teatro, de inegável qualidade, sempre teve a comparação permanente da
interpretação nos mesmos papéis de Zero Mostel e Gene Wilder, em Primavera
para Hitler. Desde os primeiros minutos de exibição, a caricatura pesada dos
personagens ambienta a história. Caras, bocas, gestos e situações tragicômicas
fazem do começo do filme um território de estranhamento. As representações
têm uma qualidade ensaiada demais. Ou melhor, as interpretações foram
concebidas para um espectador em um camarote de teatro. Nenhum dos
atores parece ter pensado (ou repensado) seus personagens para a tela de
cinema. Portanto, se conseguir passar pelos primeiros trinta minutos do filme,
provavelmente conseguirá, pelo menos, chegar ao fim com um sorriso amarelo
e à intervenção de Brooks no fim, que considero a melhor parte do filme. Mel
Brooks vai do chulo ao genial em questão de segundos. O filme não tem nem
uma cena cantada memorável. É sem graça e sonolento e para um musical isso
é a morte. O sucesso teatral da peça Os Produtores levou no cinema à realização
de um dos piores filmes musicais dos últimos tempos (talvez concorrendo com
Mamma Mia nesse quesito).
Se há algo de positivo a se dizer desse filme é a atuação impagável de Uma
Thurman, interpretando a sueca Ulla, que não consegue nem entender e falar
inglês direito, como a atriz principal de um musical falado em inglês! Esse
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papel foi inicialmente oferecido a Nicole Kidman. Outro ponto a se destacar –
e este é dirigido especialmente aos apressadinhos de fim de sessão, que saem
ostensiva e desrespeitosamente na frente de todos os outros espectadores
– é a presença de Mel Brooks no fim dos créditos. Fique até o fim e como
frequentemente acontece, a presença dele é surpreendente. Inclusive na ideia,
presente desde a primeira versão de mexer em temas “proibidos” para o
humor como o III Reich e o Holocausto. Há uma enorme discussão possível
no sentido de se ver quais são os limites do humor. Mas, pensando-se que Mel
Brooks é judeu e um digno representante de um dos povos que mais sofreram
durante a II Guerra Mundial, pode-se fazer um exercício de livre-pensar no
sentido de que o humor pode ser, sim, uma ferramenta importante para a
superação de pequenos e grandes traumas. . .
Muitos dizem que esta versão do Os Produtores é um grande musical.
Não compartilho dessa opinião. O filme não casa bem com as interpretações
teatrais transpostas para a linguagem cinematográfica. O filme é exagerado,
histriônico e improvável. O que é uma pena, ainda mais contando com o
elenco que atua nessa segunda filmagem.

Primavera para Hitler. 1968. Direção: Mel Brooks; Roteiro: Mel Brooks;
Produção: Mel Brooks e Jonathan Sanger; Estúdio: Universal Pictures, Steiner
Studios, Brooksfilms, Brooklyn Navy Yard; Distribuição: Universal Pictures
e Columbia Pictures; Música original: John Morris; Fotografia: John Bailey e
Charles Minsky; Direção de Arte: Peter Rogness; Figurino: William Ivey Long;
Edição: Steve Weinsberg; Elenco: Zero Mostel (Max Bialystock), Gene Wilder
(Leo Bloom), Lee Meredith (Ulla), Kenneth Mars (Franz Liebkind), Andréas
Voutsinas (Carmen Ghia), Christopher Hewett (Roger De Bris), Dick Shawn
(L. S. D. – Lorenzo St. Dubois); Comédia, 88 minutos, cor.
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Os Produtores. 2005. Direção: Susan Stroman; Roteiro: Mel Brooks e
Thomas Meeham, baseado em roteiro de Mel Brooks e adaptação teatral de
Mel Brooks e Thomas Meehan; Produção: Mel Brooks e Jonathan Sanger;
Estúdio: Universal Pictures, Steiner Studios, Brooksfilms, Brooklyn Navy
Yard; Distribuição: Universal Pictures e Columbia Pictures; Música original:
Glen Kelly; Fotografia: John Bailey e Charles Minsky; Direção de Arte: Peter
Rogness; Figurino: William Ivey Long; Edição: Steve Weinsberg; Elenco:
Nathan Lane (Max Bialystock), Matthew Broderick (Leo Bloom), Uma
Turman (Ulla), Will Ferrel (Franz Liebkind), Roger Bart (Carmen Ghia),
Gary Beach (Roger De Bris), Jason Antoon (Jason Green), Fred Applegate
(Sargento O’Toole), Jim Borstelman (Donald Dinsmore), Kathy Fitzgerald
(Shirley Markowitz), Jon Lovitz (Sr. Marks), Riley G. Matthews Jr. (Bailiff),
Jerry Richardson (Oficial O’Reilly), Debra Monk (Lick Me-Bite Me), Andrea
Martin (Kiss Me-Feel Me), Mel Brooks (voz de Helga); Comédia/Musical, 134
minutos, cor.
Prêmios: 4 indicações ao Globo de Ouro, inclusive para Melhor Filme –
Comédia/Musical.
Filmografia citada
Alta Ansiedade (High Anxiety), 1977, Mel Brooks, EUA. Comédia, 94
minutos, cor.
Banzé no Oeste (Blazing Saddles), 1974, Mel Brooks, EUA. Comédia, 93
minutos, cor.
Eu sou a Lenda (The Omega Man), 1971, Boris Sagal, EUA. Ficção científica,
98 minutos, cor.
Eu sou a Lenda (I Am Legend), 2007, Francis Lawrence, EUA. Ficção científica,
101 minutos, cor.
A Fantástica Fábrica de Chocolates (Willy Wonka & the Chocolate Factory),
1971, Mel Stuart, EUA. Musical, 95 minutos, cor.
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A Fantástica Fábrica de Chocolates (Charlie and the Chocolate Factory), 2005,
Tim Burton, EUA/Inglaterra. Aventura/comédia, 115 minutos, cor.
Guerra dos Mundos (War of the Worlds), 1953, Byron Haskin, EUA. Ficção
científica, 85 minutos, preto e branco, cor.
Guerra dos Mundos (War of the Worlds), 2005, Steven Spielberg, EUA. Ficção
científica, 116 minutos, cor.
O Jovem Frankenstein (Young Frankenstein), 1974, Mel Brooks, EUA. Comédia,
106 minutos, preto e branco.
King Kong (idem), 1933, Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack, EUA.
Ficção científica, 103 minutos, preto e branco.
King Kong (idem), 1976, John Guillermin, EUA. Ficção científica/aventura,
134 minutos, cor.
King Kong (idem), 2005, Peter Jackson, Nova Zelândia/EUA/Alemanha. Ficção
científica/aventura, 187 minutos, cor.
Mamma Mia (idem), 2008, Phyllida Lloyd, Inglaterra/EUA/Alemanha.
Musical, 108 minutos, cor.
Psicose (Psycho), 1960, Alfred Hitchcock, EUA. Suspense, 109 minutos, preto
e branco.
Psicose 1998 (Psycho 1998), Gus Van Sant, EUA. Suspense, 109 minutos, cor.
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Pai, filho, destino implacável
Rodrigo Hammer
panzer17@gmail. com

Campeão,O (Champ, The), 1931, King Vidor, EUA; Campeão, O (The Champ),
1979, Franco Zeffirelli, EUA.

Garoto estimula seu pai, um pugilista decadente, a voltar ao ringue. Ao mesmo
tempo, o lutador disputa a guarda do filho com a ex-mulher.

N

o limiar da década de 1930, quando o Cinema já deixara para a História
suas mais gloriosas realizações – Metrópolis (Fritz Lang, 1927), O Cão
Andaluz (Luis Buñuel, 1929), Em Busca do Ouro (Charles Chaplin, 1925) –
a concepção do chamado “filme de entretenimento” naquilo que a definição
encerrava de mais familiar, resumia-se a ingênuas comédias pastelão e
musicais sem estofo criativo; no outro extremo, dramalhões lacrimejantes
eivados do histrionismo e da interpretação caricata dos primeiros astros e
estrelas da época. Uma geração de galãs românticos, divas em sépia e heróis
da cultura anglo-saxã, deificados pelo imaginário mediano, começava a dar
lugar ao realismo surgido após o crack da Bolsa de Nova York, em 1929.
O Campeão, lançado em 1931 e concorrente aos Oscar de Melhor
Filme, Ator, Direção e Roteiro Original, generosamente recebido pela Crítica
Cinematográfica do período, deve muito do seu roteiro àquele episódio do
cenário econômico norte-americano, responsável por dezenas de obras
gestadas em plena ressaca da crise. No entanto, comparado à perfeição de A
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Felicidade não se Compra (Frank Capra, de 1946, portanto 15 anos mais novo),
o drama do boxeador fracassado de King Vidor parece um pálido esboço do
que realizadores mais habilidosos conseguiriam sem maiores pretensões.
Vidor trabalhou sobre um argumento de Frances Marion, cujo texto não
poupava o público do trágico desfecho ao qual o filme original deve toda a
imensa popularidade através das décadas.
Entregue a bebedeiras e apostas aviltantes em turfe e carteado, o boxeador
peso pesado Andy “Champ” Purcell (Wallace Beery) vive um período de
ocaso depois de perder o título para um desafiante mais jovem e destemido.
A testemunha mais próxima de sua derrocada é o filho Dink (Jackie Cooper),
menino precoce que enxerga no pai o arquétipo do herói indestrutível. O
espectador acompanha os passos de Purcell pelo submundo da jogatina em
Tijuana (México), onde o ex-campeão perambula diuturnamente, dividindo
um quarto de espelunca com Dink.
A despeito do elogiado desempenho de Beery – premiado pela Academia
num empate histórico com Fredric March por O Médico e O Monstro – é
obviamente o pequeno que rouba a cena, deixando o restante do cast em
segundo plano. Trabalho magistral na direção de atores, King Vidor entrega
um memorável par de cenas onde Cooper e Irene Rich – que interpreta
Linda, a mãe – podem fazer o mais empedernido dos durões ir ao pranto.
As sequências pertencem ao segundo terço do filme, quando Linda surge
acompanhada do atual marido para convencer Purcell a conceder-lhe a guarda
do garoto. Resistente a qualquer tipo de pressão, Dink suporta o quanto pode
a proposta da mãe por uma vida de pimpolho mimado, cedendo apenas a
uma artimanha de Purcell que, preso por “desordem”, só vê a alternativa de
entregar o rebento à ex-mulher. Trata-se de momento decisivo de O Campeão,
já que, a partir dali, desenrolam-se as circunstâncias que levarão Purcell a
aceitar o combate derradeiro.
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Assistida à luz da crítica, a fita peca por uma elipse arriscada – o retorno
do menino ao pai depois da tentativa frustrada de adaptação ao novo lar, sem a
menor coerência para a verossimilhança da narrativa – e o próprio tratamento
de Wallace Beery a um personagem que resvala na comédia grosseira. Um
aspecto, contudo, deve ser reconhecido como ponto alto na direção de Vidor:
a incrível semelhança do gestual entre Purcell e Dink, elemento fundamental
na interação “pai-filho” sobre o qual roteiro e direção concorrem eficazes.
As filigranas comportamentais do Dink de Jackie Cooper seriam
incrementadas na versão de Franco Zeffirelli para o mesmo argumento. Em
1979, a refilmagem trazia o excelente Rick Schroder agora como “T. J. ” – muito
mais carismático que o astro-mirim original – contracenando com Jon Voight
na pele do novo Andy Purcell, “Billy Flynn”. Zeffirelli teve a sorte de trabalhar
sobre roteiro de Walter Newman, rico em nuanças pouco exploradas no filme
de 1931, eliminando furos que o primeiro O Campeão deixara patentes. Esse
novo “Purcell”, treinador de cavalos, está longe da comicidade imprimida por
Wallace Beery: seu perfil do loser tradicional é muito mais convincente; Voight
também se vale da performance correta de Faye Dunaway, que vinha de bemsucedidos hits de bilheteria acumulados ao longo da década de 1970 (Rede de
Intrigas, Os Olhos de Laura Mars, Chinatown etc.), uma atriz de interpretação
fulgurante, em nenhum momento dependente da mão pesada do diretor para
chegar a resultados extraordinários enquanto Schroder e Voight se encarregam
de conduzir diálogos de prodigiosa construção.
O Campeão de 1979 também realça os aspectos do boxe enquanto
bloody sport tratado com esmero pela câmera detalhista do fotógrafo Fred
J. Koenekamp. Zeffirelli fez do remake muito mais do que uma crônica
sentimentaloide entre pai e filho: imprimiu ritmo acelerado nas sequências de
luta, deslocou o ponto de tensão do relacionamento entre Annie e Billy para T.
J. e conseguiu canalizar os últimos acontecimentos que conduziam ao combate
final, de forma a não servirem de pretexto para o trágico desenlace da trama.
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Assim como no filme de 1931, sua recriação mereceu bilheterias polpudas
e saídas de sessões mais semelhantes a funerais, onde o choro corria solto.
Estigmatizado pelo marketing involuntário de “dramalhão”, seria considerado
“rebotalho” de uma era marcada por fenômenos do porte de O Exorcista e Os
Embalos de Sábado à Noite.
Perguntam-se os curiosos: o que teria acontecido a Rick “T. J. ” Schroder
e Jackie “Dink” Cooper, seguramente donos da reputação de “melhor
desempenho de crianças” na História do Cinema? A “maldição” dos talentos
incipientes responde por si: o primeiro ainda teve tempo para saborear os
louros da fama, atuando no satisfatório O Pequeno Lord (Little Lord Fauntleroy,
de Jack Gold), quando contracenou com o mito Alec Guiness; Cooper, por sua
vez, mergulhou na carreira duvidosa de protagonista de telesséries obscuras,
até abiscoitar o papel do mesquinho Perry White na trilogia Superman.
Reles conquistas em relação a interpretações que comoveram milhões de
espectadores e até hoje ainda levam às lágrimas rigorosos revisionistas e
pesquisadores das novas gerações. Reavaliadas à luz do que representam na
qualidade de um profundo retrato familiar, tingido de sinceridade e afeto,
companheirismo e sensibilidade, ambas as versões podem conviver lado a
lado nas mais dignas videotecas.

O Campeão. 1931. Direção: King Vidor (não creditado). Roteiro: Frances
Marion e Leonard Praskins; Produção: King Vidor; Cinematografia: Gordon
Avil; Edição: Hugh Wynn; Direção de arte: Cedric Gibbons; Elenco: Wallace
Beeny (o Campeão), Jackie Cooper (Dink), Irene Rich (Linda), Roscoe Ates
(Esponja), Edward Brophy (Tim), Hale Hamilton (Tony), Jesse Scott (Jonah),
Marcia Mae Jones (Mary Lou); Drama, 86 minutos, preto e branco.
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O Campeão, 1979. Direção: Franco Zeffirelli; Roteiro: Walter Newman
sobre história de Frances Marion; Produção: Dyson Lovell; Desenho de
produção: Herman A. Blumenthal; Musica: Dave Grusin; Cinematografia:
Fred J. Koenekamp; Edição: Michael J. Sheridan; Figurino: Theoni V. Aldrege;
Elenco: Jon Voight (Billy), Faye Dunaway (Annie), Rick Schroder (T. J.), Jack
Warden (Jackie), Arthur Hill (Mike), Strother Martin (Riley), Joan Blondell
(Dolly Kenyon), Mary Jo Catlett (Josie), Elisha Cook Jr. (Georgie), Stefan
Gierasch (Charlie Golman), Allan Miller (Whitey); Drama,121 minutos, cor.
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Paraíso de todos nós
Anchieta Fernandes
Crítico e historiador de cinema
anchietafernandes1939@hotmail. com

Horizonte Perdido (Lost Horizon), 1937, Frank Capra, EUA; Horizonte Perdido
(Lost Horizon), 1973, Charles Jarrott, EUA.

Durante uma revolução na India, o diplomata britânico Bob Conway organiza
a fuga aérea da população, para escapar do massacre. Após embarcar
principalmente mulheres e crianças, Conway e mais quatro companheiros
embarcam num avião especial, com camarote. São, no entanto, sequestrados e
levados para um lugar paradisíaco, nas montanhas do Tibete, chamado Shangrila. A versão de 1973 é no gênero musical, colorida, apresentando canções e
danças.

C

omentando o filme de Jarrott, na revista paulista Veja, de 11 de julho
de 1973, o crítico Sérgio Augusto assumiu a postura radical de fazer
crítica no sentido de apontar coisas negativas. Para ele, o ideário do romance
de James Hilton em que os dois filmes se basearam é um “ideário basbaque”.
Para Sérgio, o referido romance, quando foi publicado em 1933 “provocou
bocejos na crítica”. Frank Capra teria realizado um filme “muito caro” (2
milhões de dólares), mas “perfeitamente dispensável”. E o Horizonte Perdido
de Jarrott, “concebido ao estilo de musicais balofos como A Noviça Rebelde e
Oklahoma, parece apenas mais idoso e ridículo do que há 36 anos”.
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Bom. Opinião é opinião. Eu respeito a de Sérgio Augusto, mas tenho a
minha, totalmente diferente da do então crítico da revista da Editora Abril.
Primeiro que tudo, não considero o ideário que alicerça o enredo do romance
de James Hilton “basbaque”. Shangri-la, o lugar paradisíaco, onde todas as
pessoas são felizes e ninguém envelhece, não existe, é verdade. Talvez existirá
se a ciência, a tecnologia e a diplomacia do futuro se responsabilizarem pela
sua criação.
Mas alegoricamente todas as pessoas têm seu Shangri-la particular,
seja um sítio ou uma fazenda, seja uma biblioteca, seja uma coleção de
selos, seja reuniões familiares, seja um carro confortável e na cor escolhida
pessoalmente, seja uma sala de tocar piano ou sax. Quem tem essas “saídas”
para esquecer a violência e as dificuldades da sobrevivência, pode nelas
encontrar a felicidade e demorar a envelhecer.
Quanto ao romance de James Hilton ter provocado “bocejos na
crítica” quando foi publicado pela primeira vez, em 1933 (somente muito
recentemente, em 2002, ele foi publicado por uma editora brasileira, a
Editora Claridade, de São Paulo), não pude comprovar isso. Talvez seja
apenas uma boutade inconsequente de Sérgio Augusto. Coisas de quem
não sabe escrever um romance com uma ideia tão interessante e se vinga
debochando do romancista.
O filme de Frank Capra não foi tão dispensável assim. O emprego do
suspense hitchcockiano durante a viagem do avião em direção às alturas do
Tibete é algo que marca indelevelmente na lembrança do espectador aquele
sentido de aventura cinematográfica bem conduzida, que está presente na
obra dos bons diretores (John Huston, Akira Kurosawa, Steven Spielberg e
outros). A fotografia de Joseph Walker é um primor de trabalho, ajudado
pela cenografia, construída em Hollywood, dando a ideia realista de que os
protagonistas estavam mesmo subindo àquelas alturas.
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O filme obteve sucesso de público, foi premiado no Oscar, e incluído
nos livros 501 Filmes que Merecem Ser Vistos69 (de Ann Lloyd, que registrou
os filmes nos gêneros comédia, musicais e romance; Rob Hill, que registrou
os filmes nos gêneros terror, ficção científica e fantasia; Ronald Bergen, que
registrou os filmes nos gêneros guerra e faroeste; Chris Darke, que registrou
os filmes no gênero ação, aventura e épicos; Cora Frost-Sharrat, que registrou
os filmes no gênero drama; e Paul Frost-Sharrat, que registrou os filmes nos
gêneros mistério e suspense), publicado, em 2009; e DVD Guia de Filmes, de
Rubens Ewald Filho70, de 2001.
A crítica destaca na obra do cineasta francês Alain Resnais (a partir
dos anos 50 do século passado) os estudos que ele fez dos problemas de
memória e esquecimento. Pois bem: isso já estava também no filme de Frank
Capra, quando o personagem principal, o diplomata britânico Bob Conway,
que é contra as guerras, e planeja depor as armas do seu país, após voltar
da experiência em Shangri-La, fica desmemoriado em relação às pessoas e à
“civilização” que até então conhecera.
Quando Jarrott fez sua versão musical da história de James Hilton, estava
reforçando a eficiência da música no tema. Que já fora observada por Frank
Capra, ao ter ao seu lado como autor da partitura do seu Horizonte Perdido o russo
Dimitri Tiomkin, cujo trabalho no filme “foi um grande sucesso e obteve destaque
justamente por sua inovação no uso de timbres exóticos, vozes e sonoridades
orientais misturadas à sua rica orquestração romântica” – como escreveu o
estudioso da música de cinema Tony Berchmans, em seu livro A Música do Filme71.
Por isso, digo de novo: o filme de Frank Capra não foi tão dispensável assim.

69
Cf. BERGAN, Ronald; DARKE, Chris; FROST-SHARRATT, Cara; FROSTSHARRATT, Paul; HILL, Rob. 501 Filmes que Merecem Ser Vistos. Sao Paulo: Larousse, 2009.
70
Cf. EWALD, FILHO, Rubens. DVD Guia de Filmes. São Paulo: NBO Editora, 2001.
71
Cf. BERCHMANS Tony. A Música do Filme. São Paulo: Esculturas, 2008.

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

509

O filme de Charles Jarrott, embora não seja todo musical, é diferente de
alguns musicais da era de ouro de Hollywood, que começavam com diálogos
de um drama comum, e logo depois entrava a música. O filme de 1973,
pode-se dizer que é uma reportagem ilustrada nusicalmente, em defesa da
ecologia e da paz, já que a música-tema começa a ser cantada nos créditos
iniciais e é também cantada nos créditos finais. É um filme para ser pensado
em sua mensagem, e para ser visto como puro divertimento, que é um dos
objetivos da Sétima Arte.
Ver o filme para pensar em sua mensagem, de defesa da ecologia e da
paz e de preservação dos verdadeiros valores da cultura humana em um lugar
especial (Shangri-La) que pode ser qualquer entidade que trabalhe por esses
valores, é ser contra as ideologias de Estado, que levam milhares de jovens a
fugirem da sensatez e da sabedoria para serem “heróis”. Como previu James
Hilton em seu romance, 77 anos atrás, uma fúria destruidora atinge o mundo
e “se manifestará até todas as flores da cultura serem espezinhadas, e todas as
coisas humanas serem arrasadas num imenso caos”72.
E ver o filme como puro divertimento é descobrir o que é o divertimento
inteligente e não anti-humano; a dança e a canção bem sacadas, por exemplo.
É claro que o comediante dançando com os alunos da escola de Shangri-La
(embora seja inegável a perícia e a agilidade de Bobby Van no sapateado) não
tem nem a grandiosidade nem a beleza daquelas formações em massa dos
musicais clássicos de Hollywood, com os diversos figurantes se posicionando
de maneira a que a tomada do alto fizesse com que o espectador visse incríveis
desenhos geométricos.
Mas é claro também que aquela dança com as crianças, elas fazendo as
acrobacias e acompanhando o ritmo e o sapateado do comediante, descontrai
os alunos, pedagogicamente e, para o espectador, marca uma simbologia,
72
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HILTON, James. Horizonte Perdido. São Paulo: Abril, 1974.
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no sentido criativo, dos momentos em que as mentes de adultos e crianças
se entendem. Outro momento bonito de dança e de canto com as crianças é
conduzido pela professora. O clima é de parque de diversão, muito agradável de
ver, porque o parque-escola é em meio ao ar livre, em plena natureza; e de ouvir,
porque as vozes brancas das crianças tomam conta de nossa recepção auditiva.
É bom observar que a trilha musical tem o seu leitmotiv; porém, Bacharat
deu-lhe algumas variações, e há, por exemplo, a diferença de andamento, captável
num dos sketches, quando o comediante se olha no espelho, e se ouve o fraseado
musical vivaz, brincalhão, quase infantil; em contraposição, há momento em
que o monge Chang mostra os arredores de Shangri-La a Conway, e a melodia,
lenta, suave (em dado momento apenas o dedilhado isolado de uma única nota
repetida), parece que interioriza espiritualmente o nosso sentimento musical.
Além da beleza da música (atente-se inclusive para o preito à cultura dos
nativos que abastecem o avião, mostrando um toque de uma de suas cornetas),
como é a respeito de cinema que estou falando, a respeito de um filme, é
bom não esquecer também a beleza da fotografia. A beleza, por exemplo, do
enquadramento em plongée no momento em que Conway está partindo de
Shangri-La e olha do alto, vendo lá embaixo o desfile de monges no velório do
velho Lama, apagando cada um sua tocha simbólica numa bacia de água no
templo, simbólica da morte do Lama, e simbólica da morte da nova vida que
Conway teria se não a recusasse (convencido pelo irmão) ao voltar para o que se
chama “civilização” (que é este nosso viver urbano de preocupações, obrigações
burocráticas, violências etc.).
Quem tiver chance, “partilhe desta alegria” (como canta a bailarina, ao
apresentar para os recém-chegados que jantam o seu show), assista a Horizonte
Perdido, pois Shangri-La é o lugar “onde o ar que se respira é puro e limpo/ e
as crianças brincam em campos verdes// Onde os seres vivos têm espaço para
crescer// e onde o som dos tiros não ecoa nos ouvidos”.
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Horizonte Perdido. 1937. Direção: Frank Capra; Roteiro: Robert Riskin,
baseado no romance de James Hilton; Produção: Frank Capra/Columbia
Pictures Corporation; Edição: Gene Havlick e Gene Milford; Música: Dimitri
Tiomkin; Figurino: Ernst Dryden; Elenco: Ronald Colman, Sam Jaffe, Jane
Wyatt, John Howard, Margo, Thomas Mitchell, H. B. Warner; Fantasia, 132
minutos, preto e branco.
Prêmios: Oscar de 1937, Melhor Direção de Arte (Stephen Gooson), e
Melhor Edição (Gene Havlick e Gene Milford).
Horizonte Perdido. 1973. Direção: Charles Jarrott; Roteiro: Larry Kramer,
baseado no romance de James Hilton; Produção: Ross Hunter; Edição: Maury
Winetroni; Figurino: Jean Louis; Fotografia: Robert Surtees; Música: Burt
Bacharat; Letras das canções: Hal David; Elenco: Charles Boyer, John Gielgud,
Liv Ulhmann, Peter Finch, Sally Kellerman, Bobby Van, George Kennedy,
Olívia Hussey, Michael York, James Shigeta; Fantasia, 135 minutos, cor.
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Peter Pan e as armadilhas da
Terra do Nunca
Yuma Ferreira
Mestre em História – UFRN
yumaferreira@yahoo. com. br

Aventuras de Peter Pan, As (Peter Pan), 1953, Clyde Geronini, Wilfred Jackson,
Hamilton Luske, EUA; Hook – A Volta do Capitão Gancho (Hook), 1991, Steven
Spielberg, EUA; Peter Pan (Peter Pan), 2003, P. J. Hogan, EUA; Em Busca da
Terra do Nunca (Finding Neverland), 2004, Marc Forster, EUA.

A história de Peter Pan tem seu início numa residência de classe média inglesa
habitada pela amorosa família Darling73. Essa casa era constantemente
visitada por um menino que vinha ouvir as histórias contadas por Wendy aos
seus irmãos. Numa dessas visitas, o visitante perde sua sombra e o seu resgate
marca o início de uma idílica aventura na Terra do Nunca. Várias versões para
o cinema foram feitas da história original escrita por James Barrie. Algumas
delas tentaram ser fiéis a obra original, como a versão de 2003, dirigida por
P. J. Hogan e, em menor medida, a animação da Disney, de 1953. Outras se
distanciaram, trazendo elementos novos como em Hook – A Volta do Capitão
Gancho, dirigida por Spielberg, cujo eixo narrativo gira em torno dos dramas
73
A escolha do sobrenome “Darling”, em português “querido”, para designar a família de Wendy, demonstra uma clara intenção do próprio autor em caracterizar um modelo
de família profundamente idealizado, constituído por uma mãe amorosa e compreensiva,
um pai preocupado com as questões do mundo público e seus três filhos, Wendy, Michael e
John, em que nem mesmo as atitudes mais egoístas inerentes à natureza infantil, como por
exemplo, a fuga das crianças para a Terra do Nunca, poria em risco a sua função de guardiã
e protetora dos filhos.

513

no relacionamento entre um pai omisso e seu filho; e Em Busca da Terra do
Nunca, 2004, última aparição nos cinemas da história de Peter Pan. Nesse filme,
dirigido por Marc Forster, a atenção se volta para a história de vida do próprio
escritor e a feitura do livro, se constituindo como uma biografia fantástica e
emocionante da história de vida de James Barrie.

E

m 1911, James Matthew Barrie trazia ao público inglês uma história
de fadas intitulada de Peter Pan and Wendy e que mais tarde viria se
tornar um clássico da literatura infantil amplamente conhecido, com milhares
de publicações que se tornaram sucesso em vários países e idiomas.
O escritor de Peter Pan nasceu na Escócia em 1860, teve uma infância
difícil, passando a maior parte dos seus dias sem a companhia de outras
crianças de sua idade. Aos seis anos, perdeu o irmão mais velho, o que gerou em
sua mãe um estado de depressão permanente. Sem amigos e sem a atenção da
mãe, o escritor cresceu sozinho num continente que propagava para o mundo
ocidental um modelo familiar profundamente idealizado, caracterizado pela
união harmoniosa e afetiva entre pai, mãe e filhos.
A disseminação do personagem de Barrie foi tamanha que este não
se tornou apenas um clássico imortalizado, mas também acabou sendo
incorporado à própria linguagem “psicanalítica” do senso comum, enquanto
conceito para designar aqueles indivíduos que apresentam dificuldades em
crescer74, ou que se comportam, ainda, como crianças mesmo na fase adulta.
Entre os mais conhecidos portadores da “síndrome” de Peter Pan, está o
eterno astro da música pop americana, Michael Jackson, que não somente
se comportou como uma criança ao longo dos seus 50 anos de idade, mas

74
Importante considerar aqui o termo crescer, tanto no seu sentido de maturação física, quanto em termos de subjetividade.
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também construiu para si sua própria Neverland com uma pequena coleção
dos vários personagens da história de Barrie distribuídos ao longo de um
“parque temático” particular.
Porém, o que poucos sabem é que, apesar da história trazer como um
de seus temas centrais o que podemos considerar como um dos maiores
dramas enfrentados pela criança – a eminência de crescer75 – e ter na figura
de um menino rebelde e narcisista o seu grande protagonista, o livro não
foi escrito para crianças, mas a princípio fora destinado aos adultos da
Inglaterra. Entretanto, aquele não havia sido o primeiro momento em que
o jovem Peter Pan protagonizava as histórias de Barrie, mas se constituiu
como sua última aparição.
Em 1902, o autor já era reconhecido como um famoso escritor e
dramaturgo na Inglaterra, ocasião em que escreveu um conto infantil sob o
título de The little white bird, transformado em peça teatral para adultos em
1904. Na ocasião, o escritor decidiu mudar seu título para Peter Pan, the boy
that wouldn’t grow up. O sucesso da peça foi imediato, o que levou Barrie a
escrever mais duas aventuras para o eterno menino – Peter Pan in Kensington
Gardens (1906) e sua aparição final em Peter Pan and Wendy (1911), que
acabou se tornando o mais popular da “trilogia”. 76
O conto idílico de Barrie parecia estar carregado com seus próprios
dramas pessoais, marcados por perdas, um casamento pouco afetuoso e sem
filhos, solidão, um divórcio repentino e uma reconfortante amizade com a
viúva Davies e seus cinco filhos: George, Michael, Jack, Nico e Peter. Apesar dos
rumores de uma possível relação afetuosa entre o escritor e a mãe das crianças,
75
Não seria precipitado associar o drama da ruptura com a fase da infância como
um dos motivos para nós, ocidentais, termos “inventado” uma fase de adaptação entre o ser
criança e o ser adulto ao longo do século XX, materializado pela imagem do “adolescente”.
76
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. 11. ed. São Paulo: Global,
2003, p. 83.
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nada fora provado de concreto, o que não impediu que a mulher de Barrie o
deixasse precocemente. Em 1909, um câncer acabou provocando a morte de
Silvya Davies, deixando órfãos também de mãe os cinco irmãos. Barrie então
decide assumir a tutela das crianças de maneira informal, constituindo assim
a família que, em certa medida, a vida havia lhe negado.
Sua relação de amor com as crianças era bastante intensa, sobretudo
com Peter, cujo nome foi homenageado pelo autor ao dá-lo ao seu principal
personagem. Grande parte das narrativas presentes no livro Peter Pan e
Wendy foi fruto das aventuras imaginárias vividas pelo sexteto, mas também
demonstrava percepções sobre a infância que haviam sido marcantes ao
longo de todo século XIX e que acabaram adentrando pelas primeiras
décadas do século XX.
A aparição de crianças protagonizando histórias infantis não é tão velha
quanto o gênero, mas começou a se tornar corrente a partir de meados do
século XIX com alguns representantes que também se tornariam ilustres,
como por exemplo, Alice, Tom Sawyer, Pinóquio, Dorothy, Jim Hawkins,
Huckleberry Finn etc. Podemos encontrar entre essa literatura alguns traços
comuns. Nessas histórias, a questão do crescimento infantil77 era central.
Contudo, temos em cena, muito mais um crescimento individual e subjetivo,
do que de qualquer outro tipo, em que o protagonista precisa vencer sozinho
diversos obstáculos para alcançar seus anseios, seja encontrar o caminho
de volta para casa, ou mesmo tornar-se uma criança de carne e osso. Outro
traço comum nessa literatura foi a ausência de adultos bem-intencionados,
77
Importante acentuar que com a modernidade a questão dos “marcadores objetivos”,
que assinalavam o crescimento, começaram a ser relativizados, transformando a passagem
da fase infantil para a adulta em um problema que não podia ser resolvido através de simples
parâmetros sociais, como o trabalho, a maturação sexual, o desenvolvimento físico etc. O
crescimento passou a ser caracterizado como uma maturação subjetiva e não meramente física, muitas vezes compreendida como uma época de bom senso e equilíbrio mental (CORSO,
D. ; CORSO, M. Fadas no Divã: Psicanálise nas Histórias Infantis. Porto Alegre: Artmed,
2006, p. 229, grifo dos autores).
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dispostos a encurtar o longo caminho do crescimento infantil; nesse ponto,
Alice no País das Maravilhas se constitui como um caso exemplar.
Apesar desses aspectos comuns, o conto de Barrie põe em xeque o que
para essas outras narrativas parecia algo já resolvido a priori – a questão em
Peter Pan não era voltar para casa, ou para a segurança de sua família, mas
tratava-se, antes, de um questionamento a esse modelo familiar idealizado e,
sobretudo, inatingível.
Influenciado pelo pensamento de Rousseau e da imagem do “bom
selvagem”, Barrie nos coloca frente a uma relação dicotômica entre a sociedade,
representada tanto pela família Darling quanto pela cidade londrina, e sua
relação com a natureza, representada pela imagem da ilha Neverland e pela
figura do Peter Pan.
Permanecer no seio da família significava não apenas crescer, mas,
principalmente apreender os códigos da civilidade urbana e perder as
qualidades inatas das crianças, que dessa forma teriam sua “natureza”
corrompida, o que também justifica as profundas inspirações que o escritor
foi buscar na mitologia grega e na figura de uma divindade que também não
tinha nada de modelar: o deus Pan.
Considerado deus da floresta, dos pastores e dos rebanhos, Pan nasceu
da união de Hermes com uma ninfa, mas devido a sua aparência pouco
atrativa – corpo humano portando chifres e pés de bode – foi abandonado
pela mãe que se recusava a amar uma criatura tão feia. A influência desse mito
aparece de maneiras simbólicas em vários momentos do texto. O próprio
nome do personagem já acentua a relação. A figura de Peter Pan retrata
um personagem com forte ligação com a natureza da Terra do Nunca,
ambos parecem indissociáveis, como se a existência de um estivesse ligada
diretamente à existência do outro, fato explorado tanto pela versão animada
da Disney (1953), quanto pela refilmagem do clássico realizada por P. J.
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Hogan, em 2003. 78 Seus trajes verdes, feitos de tecido e cipós colados ao
corpo, dão um toque de uniformidade entre ambos. Além disso, Peter Pan,
ao se perder de sua babá, fora adotado por uma fada, figura que se acreditava
ser descendente das ninfas e, tal como Pan, Peter tenta retornar para sua
casa e família após o abandono, porém encontra sua janela fechada, numa
clara demonstração de abandono materno.
Sem dúvida, a história de Barrie “abre suas janelas” para diversas
interpretações e sua temática se caracteriza em nosso tempo como sendo
uma questão sempre atual, por discutir assuntos como família, crescimento,
escolha, solidariedade, coragem, honra. . . E talvez por isso, Peter Pan
tenha se constituído como um personagem recorrente nas telas de cinema,
com diversas refilmagens e versões que, assim como o livro, ajudaram a
imortalizar a história do menino que podia voar.
Sua aparição inicial no cinema veio em 1953, com a 14ª animação dos
estúdios Walt Disney Feature Animation, sob o título traduzido para o
português de As Aventuras de Peter Pan. Nessa versão, destinada ao público
infantil, nem todos os elementos do conto de Barrie foram respeitados e a
imagem de Peter Pan ganhou ares de herói. No filme, seu comportamento se
assemelha muito mais ao de um adulto infantilizado, pronto para socorrer
o seu bando de meninos perdidos em apuros do que à imagem do garoto
marcado por uma personalidade profundamente egoísta e narcisista
preocupado unicamente em ser obedecido e amado.
Muitas vezes, somos tentados a considerar filmes infantis, em especial os
clássicos produzidos pelo “mundo mágico” da Disney, como sendo filmes do
gênero “mamão com açúcar”, preocupados unicamente em exercer a função
78
A chegada de Peter Pan a Neverland coincide com o aparecimento do Sol, a abertura das nuvens, o acordar dos pássaros e a própria alegria dos piratas que teriam novamente
motivos para interromper a monotonia de um tempo imóvel.
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de serem entretenimentos saudáveis para as crianças pequenas, do tipo que os
pais saem de casa com a consciência tranquila de terem deixado os filhos em
boa companhia. E talvez essa seja uma das mensagens que mais preocupam a
própria indústria cinematográfica de filmes infantis. 79 Porém, é preciso olhálos de forma mais desconfiada, pois muitos deles são fontes de ideias sexistas,
racistas e, muitas vezes, preconceituosas do “outro”. Acredito que As Aventuras
de Peter Pan (1953) sejam um bom exemplo disso.
Nessa versão, as distinções entre os gêneros e seus devidos papéis sociais
nos dão uma pequena mostra do que se convencionou chamar de cultura
Wasp80 americana. Podemos começar com as figuras do Sr. e da Sra. Darling e a
posição ocupada por ambos na família e fora dela. Desde o início, o Sr. Darling
se coloca como sendo um homem prático,81 pouco sensível aos devaneios
infantis. Para ele, a infância é uma fase que deve ser ultrapassada o mais breve
possível, fase essa percebida, sobretudo, como um momento de maturação
física e, nesse caso, a atitude tomada por ele em relação a Wendy, sua filha
mais velha, parece colocar na menina um peso maior na responsabilidade por
seu crescimento e dos seus irmãos.
Para o pai, as atitudes infantis de Wendy e sua relação protetora frente aos
irmãos se constituem como uma ameaça à maturação necessária aos homens.
E mesmo quando a atitude reprovável vem dos meninos, o pai tem em Wendy
o foco de sua raiva e indignação, conforme pode ser percebido na cena em
que Miguel risca a blusa do pai, que está prestes a sair. Inconformado com a
79
Com exceção das novas paródias feitas do gênero infantil como Shrek, ou as séries
Deu a louca em. . . , que, entre outras intenções, buscam, em certa medida, ridicularizar os
contos de fadas imortalizados pela literatura e pelo próprio cinema.
80
O termo foi cunhado na década de 1950 para designar o que seria uma cultura da
classe média branca norte-americana, de origem anglo-saxônica e protestante.
81
Podemos associar o termo “prático” a uma maneira de ser preocupada com as soluções rápidas e eficazes, capazes de resolver todos os problemas do cotidiano. O termo prático
ainda se associa ao que seria uma qualidade própria ao homem de negócios, característica
fundamental ao indivíduo que trabalha com finanças, atividade exercida pelo Sr. Darling.

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

519

atitude do caçula o Sr. Darling dirige sua ira para Wendy: “Eu bem sabia!
Vou ser severo, Wendy está crescendo. Passará a dormir no outro quarto. Essa
é sua última noite no quarto dos meninos! E é minha ultima palavra”.
Apesar de todos ficarem perplexos com a atitude intransigente do pai,
e desse ser representado no filme como uma caricatura da autoridade, a
contestação de sua ordem não é sequer considerada por nenhum dos filhos, e
mesmo a senhora Darling parece não ter reação nenhuma frente às decisões
tomadas por seu marido; pelo contrário, seu papel se resume a endossar suas
ordens, ou tentar tirar o peso negativo de suas ações, ao dizer: “Agora crianças,
não fiquem sentidos com seu pai, afinal de contas, ele ama muito vocês!”.
A sequência da cena é ainda mais exemplar da posição ocupada pela
mulher nessa relação. Sempre a sua frente, o Sr. Darling acusa a esposa da
ausência de espírito prático das crianças. Lançando-lhe um sorriso cínico, ao
ouvir as preocupações da Sra. Darling em relação à sombra encontrada por
Wendy em seu quarto, ele lhe fala com desdém: “Como quer que as crianças
sejam práticas na vida se você acredita nessas bobagens? Não é a toa que
Wendy tem essas ideias idiotas!”.
A aparição de Peter Pan no quarto de Wendy é ainda mais enfática da
relação da superioridade masculina. Quando percebe a presença de Peter Pan
em seu quarto, Wendy prontamente se levanta da cama e põe-se a falar com
o visitante e a oferecer seus préstimos de costureira. Peter Pan apenas a fita
com cautela e sua primeira observação em relação à menina é dizer: “Como
ela fala!”. E mesmo quando ela se apresenta e tenta dizer todos os seus nomes
e sobrenomes, Pan a interrompe sem licença alguma: “Wendy chega!”. Apesar
disso, a menina continua a tratar o visitante com todas as cortesias possíveis,
como alguém que se prostra frente a um ser maravilhoso.
A todo o momento, Wendy segue as ordens de Peter Pan, do tipo “me
espere aqui que eu já volto”. Sua educação parece estar fortemente ligada às
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exigências características dessa cultura Wasp para as mulheres – boa postura,
maneiras gentis, extrema higiene pessoal, disciplina despropositada e uma
capacidade de permanecer em seu lugar de origem nessa escala social. 82
Aliás, não apenas ela como também todas as outras meninas que habitam
a Terra do Nunca – sereias, a fada Sininho e a índia Tigrinha – disputam o
afeto de Peter Pan com Wendy, como quem luta pelo troféu mais almejado do
mundo. Além disso, todas são capazes de sacrificar a própria vida para salvar
a pele do herói.
A principal preocupação feminina na Terra do Nunca parece ser com
a manutenção da beleza. Nesse ponto, três exemplos nos chamam atenção.
Numa das primeiras cenas do filme, a fada Sininho caminha distraída
sobre um espelho e numa clara demonstração de surpresa fica perplexa ao
se deparar com o tamanho de seus quadris refletidos na superfície, o que
a motiva a fazer força para parecer mais magra aos olhos masculinos. O
segundo exemplo acontece no lago das sereias que, ao perceberem a presença
de Peter Pan, se põem apressadamente a escovar os cabelos e ver no reflexo
da água se sua aparência está à altura do visitante. Por fim, podemos destacar
as cenas escolhidas para ilustrar a melodia cantada pelos índios. Quando
os meninos perdidos perguntam a Pan porque os índios só falam “au”, uma
música segue como forma de explicação: “índio vivia lá no céu quando ele se
casou, mas um dia gritou ‘au’ quando a sogra avistou”. Nesse ponto, um índio
que namora uma autóctone de longos cabelos e formas esculturais leva um
tremendo susto ao se deparar com a sogra, uma índia gorda, descabelada,
feia e desdentada. Nem mesmo o fato de a Terra do Nunca se constituir como
ilha encantada, livre das amarras do mundo adulto, dá às futuras mulheres
82
Cf. BROOKS, David. Bubos no paraíso: a nova classe alta e como chegou lá. Rio
de Janeiro: Rocco, 2002, p. 21.
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o direito de fazer o que bem entenderem. Quando Wendy tenta dançar como
os meninos em torno da fogueira é interrompida por uma índia grande, feia e
gorda que vocifera para a garota: “Mulher não dança! Mulher carrega lenha!”.
A imagem criada pela Disney de Peter Pan é a de um menino atlético
e vigoroso, sem nenhum temor frente aos perigos presentes na Terra do
Nunca, como animais selvagens, piratas e índios, e é por esse motivo que
todas as mulheres o disputam como o modelo masculino ideal. Nesse
ponto, é interessante perceber que Peter Pan não se constitui apenas
como um modelo masculino ideal, mas antes, como o modelo masculino
americano ideal.
Não por acaso, apesar de o filme ser ambientado na Inglaterra e de
todos os integrantes da família Darling carregarem um forte sotaque inglês,
Peter Pan fala como um americano nato. Essa característica fica ainda mais
clara quando compararmos com João, o irmão mais velho de Wendy, que
aparenta ter a mesma idade de Pan. João é retratado como um garoto esguio,
com atitudes medidas a compasso, postura ereta, seguindo metodicamente
as regras que aprendera nos livros, trajando cartola, bengala e uns óculos
que lhe dá ares de intelectual – vestimenta e comportamento nada propícios
às exigências da natureza hostil da Terra do Nunca, e por isso seu próprio
insucesso nos embates travados na ilha. Enquanto isso, Peter Pan pode ser
retratado como a encarnação do próprio ideal de liberdade americano,
voando com autoridade, dominando os animais que o obedecem sem
restrição, lutando e rodopiando despreocupadamente e derrotando um por
um os piratas sanguinários.
Podemos destacar ainda a caracterização dos vilões como um importante
elemento da forte segregação racial influenciada pela II Guerra Mundial.
Comecemos pelos índios.
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Todos são representados com cabelos longos, cor avermelhada e nariz
adunco83 e a principal observação feita por John, representante da cultura
branca, vem de uma advertência direcionada aos meninos perdidos: “Agora
lembrem-se, o índio é astuto, mas não é inteligente!”. A música escolhida para
explicar as características físicas dos índios é ainda mais depreciativa: “Ele tem
a pele vermelha. [. . . ] Insistiu um dia a namorar. E beijou a indiazinha e ficou
todo avermelhado. E esta é a história do índio, esqueça o que há lido ou ouvido.
Agora sabe por que se diz pele vermelha”.
Em relação à tripulação do capitão Gancho, a questão racial também
aparece de maneira desrespeitosa. Além da aparência feroz, ausente de beleza e
de hábitos higiênicos,84 o sotaque dá um ultimo toque, dessa vez nada discreto:
utilizando um claro sotaque árabe, um pirata de barba malfeita e sem dentes
observa: “Quase esquecemos de como degolar alguém!”, enquanto amola uma
adaga impacientemente.
Em 1991, Spielberg trouxe uma nova leitura do clássico Peter Pan. Em
Hook – A Volta do Capitão Gancho, a criança que não queria crescer cedeu
lugar para um adulto que via na infância uma fase a ser ultrapassada com a
maior rapidez possível. Seria esse filme então uma espécie de saudação à vida
adulta e seu correspondente amadurecimento? Acreditamos que não.
Nesse longa-metragem, Peter Banning, um advogado de meia-idade
interpretado por Robin Williams, torna-se um Peter Pan envelhecido e sem
nenhuma memória do período de sua infância e que, na tentativa de resgatar
os filhos raptados pelo terrível Capitão Gancho (Dustin Hoffman), precisa
83
Muitas vezes não conseguimos sequer diferenciá-los entre si, como se todos eles
fossem igualmente aparentados.
84
O que já se constitui como uma constante nos clássicos Disney. Só para citarmos
alguns: a rainha de copas, a feiticeira Úrsula, os inimigos de Aladin, o leão Scar e as hienas
etc.
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reencontrar na Terra do Nunca não apenas sua verdadeira identidade, nem
reaver os laços familiares afrouxados pela vida corrida de um “pirata das
corporações”, mas antes, afirmar os ideais de uma cultura que passava a ver
na juventude um ideal de vida e de comportamento.
O filósofo Gilles Lipovetsky, em livro intitulado A felicidade paradoxal
– ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo,85chama nossa atenção para um
novo momento da sociedade atual, que passa a ter na busca pelas experiências
juvenis, na valorização de comportamentos mais informais, na adoção da
fórmula do Carpe diem um novo referencial de vida:
Nesse cenário cultural radicalmente inédito, o ideal de vida adulta, séria e
compassada se eclipsa em favor de modelos que legitimam as emoções lúdicas
ou mesmo infantis. Quando a juventude e o hedonismo funcionam como
referenciais essenciais, não há mais vergonha em exibir gostos de uma outra
idade, vergonha de que se prolonguem. [. . . ] tornou-se legítimo não mais
querer envelhecer, permanecendo, em certos planos, uma ‘criança grande’. 86

Todavia, como demonstrado por Lipovetsky não devemos confundir
essa vocação para os prazeres trazidos pela “juvenização” das últimas
décadas do século XX, com um desejo supremo de infantilização, ou mesmo
de perda do princípio de realidade, a não ser claro em casos patológicos,
como por exemplo, os casos nomeados de síndrome de Peter Pan.
A Terra do Nunca se abre para Peter Banning como uma oportunidade
de lazer, de retomar as sensações de sua infância esquecida, ou ainda como
fuga transitória da vida real, mas em nenhum momento o advogado de meiaidade cogita a possibilidade de viver para sempre na pele de Peter Pan: ele sabe
que aquela é uma experiência passageira e que seu lugar não é ali, pelo menos
não por muito tempo.
85
LIPOVETSKY, Gilles. A sociedade paradoxal: ensaio sobre a sociedade de hiperconsumo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
86
Ibidem, p. 73.
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As propostas e tentações não são pequenas para que ele mude de ideia, seja
na companhia dos meninos perdidos, na relação amorosa não concretizada
com uma Sininho crescida (Julia Roberts), ou na possibilidade de vencer
efetivamente seu inimigo, que nessa etapa já não passava de um Capitão Gancho
velho e cansado, que se esconde atrás de perucas e roupas pomposas, tentando,
desesperadamente, buscar num último embate as velhas sensações perdidas
proporcionadas pelos conflitos com o seu oponente-mirim. A própria obsessão
do Capitão Gancho por relógios remonta a certeza adulta de que o tempo não
é imóvel, que ele passa e suas marcas são expressas justamente nos desgastes
dos objetos, nas cicatrizes do corpo, no envelhecimento da pele. Hook, enfim,
não consegue, como Peter Pan, livrar-se das obsessões por imobilizar o tempo:
ele quer voltar e permanecer. Não por acaso, acaba sendo engolido por essa
própria obsessão e desaparece na voracidade do crocodilo e seu relógio.
Essa história não contempla os dramas infantis, os ritos de passagem das
idades da vida, as perdas familiares ou mesmo a definição moralizante dos
papéis sociais de pais e mães; não era essa a intenção de Spielberg. A própria
insignificância que Wendy (Maggie Smith) ocupa nessa trama, nos dá mostras
disso. Nesse caso, ela não é mais que uma vovó Wendy tentando não deixar que
sua casa perca o espírito juvenil de tempos atrás. Seu papel é emblemático apenas
para fazer Peter Banning lembrar-se de seu passado, resgatar a vivacidade de um
Peter Pan aventureiro, que se negava a crescer a qualquer custo.
A velha Wendy, em Hook – A Volta do Capitão Gancho, envelheceu para
mostrar que o espírito da juventude é, antes de tudo imortal, uma sensação,
um estado psicológico e não apenas uma condição corpórea.
Em 2003, P. J. Hogan filma seu terceiro longa-metragem, tendo como tema
Peter Pan,em uma versão muito próxima à literária escrita por Barrie. O enredo
é praticamente o mesmo, e Wendy volta às telas com a importância central que
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ocupava no livro. O diretor capricha nas simbologias, fazendo um filme cheio
de mensagens subliminares e, nesse caso, muito propícias a um público teen; o
enredo é encenado por jovens adolescentes bonitos e carismáticos.
A paixão infantil entre os protagonistas-mirins é a todo tempo reforçada
por simbologias – flechadas no coração, casas que se constroem em torno de
Wendy, corações que se colocam entre os olhares furtivos do casal, brincadeiras
que encenam uma família feliz, em que Peter assume nitidamente o papel de
pai e Wendy o de uma mãe devotada que cuida carinhosamente dos meninos
perdidos, alimentando-os, medicando-os e contando-lhes histórias.
A sequência do enredo também segue a do livro e os personagens são
praticamente os mesmos: Peter Pan e os meninos perdidos; a família Darling,
formada por um pai sério e ao mesmo tempo atrapalhado, uma mãe carinhosa
e devotada; uma babá pouco convencional chamada Naná, uma cadela da raça
São Bernardo; Wendy, a filha primogênita e pelos olhos de quem a história nos
é contada; seus dois irmãos, John e Michael, sendo este último praticamente
um bebê; e o temido Capitão Gancho e seu fiel companheiro Mr. Smee.
A grande novidade desse filme é sem dúvida a interpretação psicanalítica
feita pelo diretor. A principal delas nos é ofertada pela aproximação entre
o Sr. Darling e o Capitão Gancho que, nesse caso, são interpretados pelo
mesmo ator (Jason Isaacs), nos mostrando uma visão de equivalência entre
os dois personagens. Se Gancho se consolida como o grande antagonista de
Peter Pan, nesse filme, o pai também se torna o de Wendy, afinal de contas,
é ele quem insiste a todo tempo que a garota precisa crescer, que a tira do
quarto dos irmãos pequenos, que a coloca em confronto direto com duas
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realidades distintas: tornar-se finalmente uma adolescente87 ou permanecer
criança na Terra do Nunca.
Tal qual o livro, a Terra do Nunca de P. J. Hogan não é uma terra de faz
de contas, ela é mais que real. Nela as desventuras acontecem, indivíduos
morrem, se machucam, sentem dor, medo, ficam tristes e a morte se
consolida como a última grande aventura – versão bem distinta da realizada
pela Disney (1953) em que a Terra do Nunca não passava de um sonho que
povoava as imaginações infantis.
O tempo imóvel torna a ilha encantada ainda mais obscura, pois apesar
das possíveis aventuras, o tempo apenas retorna ao seu ponto inicial, num
círculo vicioso sem fim. Talvez por isso, Wendy tenha desistido de permanecer
nela; ela prefere crescer, se casar, ter filhos, consolidar os desejos que com
Peter só poderiam existir no plano da imaginação e da fantasia.
Pan não quer deixar de ser criança, isso é fato! Não permite deixar de ser
o rei soberano de Neverland. E se a brincadeira está séria demais, ao ponto de
confundir-se com a realidade, é dele a iniciativa de retorno. E a cada retorno à
fantasia, Wendy percebe que é impossível a consolidação de seu amor juvenil.
Peter e Wendy têm dramas próprios a enfrentar na Terra do Nunca, que se
distanciam cada vez mais e se opõem dicotomicamente. Se a ida de Wendy à
Terra do Nunca faz Pan reafirmar sua vontade de não crescer, por outro lado,
leva a menina ter certeza de seu destino adulto.
Uma ultima versão do clássico veio às telas em 2004, dessa vez ao invés de
trabalhar a história sobre o eterno menino, a opção foi por construir por meio
87
É importante ressaltar que a questão da juventude não aparecia no texto de Barrie
– Peter e Wendy são crianças. Apenas Wendy, por ser mulher, já era capaz de ter sentimentos
próprios do adulto, como o amor. Pan, por sua vez, mal conseguia entender a linguagem dos
sentimentos de Wendy, tratando tudo aquilo como uma forma de brincadeira. Não podemos
esquecer que Pan nem mesmo sabia o que era um beijo quando Wendy o oferta: ele abre a
palma da mão, como alguém que esperava um objeto qualquer.
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de um realismo fantástico a biografia de James Matthew Barrie. A história
de vida do escritor foi mostrada num bonito drama, que mesclou realidade e
fantasia. O filme Finding Neverland, dirigido por Marc Forster, traz no elenco
Johnny Depp na pele de Barrie, Kate Winslet como a viúva Davies, Dustin
Hoffman interpretando Charles Frohman, o principal incentivador das peças
de Barrie e dono do teatro em que Peter Pan and Wendy foi encenada, além
de um garoto talentoso para sua idade – Freddie Highmore, responsável
por dar vida ao pequeno Peter Davies que, assim como na história real, se
tornou a grande inspiração do escritor escocês.
Em Busca da Terra do Nunca,recebeu vários elogios como também
algumas críticas, sobretudo por não retratar a vida do escritor com
fidedignidade. Como, por exemplo, o período em que ele conheceu Sylvia
Davies, o número exato de seus filhos, a data em que a peça foi estreada
etc. Contudo, é importante considerarmos que um filme não tem obrigação
nenhuma em retratar a realidade, ou mesmo em ser uma versão fiel de uma
obra literária: ambas se caracterizam como artes que possuem linguagens
totalmente distintas e, desde o início, Em Busca da Terra do Nunca utiliza
a fantasia como ponto alto de sua narrativa, se aproximando um pouco do
estilo de Big Fish,de Tim Burton.
O filme retrata os dramas de um escritor que precisa rapidamente criar
uma peça para estrear no teatro de Charles Frohman. Contudo, a peça que
devia ser destinada a um público adulto acaba entediando o próprio escritor,
que no momento não consegue compreender como alguém poderia inspirarse tendo como interlocutor uma sociedade profundamente artificial.
As crises enfrentadas por Barrie e sua dificuldade de criação acabaram
impulsionando-o a iniciar uma amizade com quatro crianças que brincavam
descontraídas em Kensington Gardens. James Barrie então termina por
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envolver-se nas fantasias pueris das crianças e delas passa a tirar suas
inspirações para a construção de sua peça. A sinceridade infantil também
se torna algo valorizado pelo escritor, pois, enquanto os adultos disfarçavam
os desapontamentos frente aos seus espetáculos, as crianças se sentiam
profundamente à vontade para demonstrar suas insatisfações, seja pelas
brincadeiras inventadas por Barrie ou mesmo pelas histórias que ele contava.
Através dessas aventuras e brincadeiras vivenciadas pelo grupo, o
escritor vai tendo a inspiração de que necessitava para escrever, sobretudo
pelo contato que ele passava a estabelecer com o pequeno Peter Davies,
uma criança que apesar da pouca idade, não se permitia compartilhar das
brincadeiras vividas pelos seus irmãos, nem tampouco utilizar a imaginação
como instrumento de criação.
Mais do que a preocupação em mostrar a biografia de James Barrie,
o diretor se propõe a construir um ambiente propício à criação de um
personagem significativo que acabou sendo eternizado no mundo ocidental.
Além disso, Forster nos leva a uma produção sutil – mesclando fantasia e
realidade, nos vemos mergulhando, aos poucos e sem perceber, no mundo de
uma personalidade ímpar e de suas idiossincrasias, seja pela forma cautelar
com a qual retrata a relação travada por Barrie e a viúva Davies e que, assim
como na vida real, não nos permite tirar conclusões sobre a concretização
ou não de um idílio amoroso entre o casal; ou pela maneira como nos é
demonstrado o drama enfrentado por um escritor que não tinha nenhuma
liberdade de criação. O momento histórico vivido por James Matthew
Barrie não lhe permitia se dar o prazer de escrever para um público infantil,
principalmente porque esse ainda era considerado como um gênero menor
e, portanto, pouco valorizado no universo artístico. Estava claro desde o
início que a peça deveria ser destinada aos adultos da Inglaterra, o escritor
concordando ou não com isso.
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A maneira encontrada, portanto, pelo escritor foi tentar transformar
esses adultos em crianças ou levá-los a entrar em contato com o universo
delas. As cadeiras reservadas no teatro para um público não especificado
romperam, pelo menos ali, as barreiras entre os dois universos, barreiras que
aos poucos iam sendo edificadas e fortificadas, criando diferenciações não
apenas entre as idades da vida, mas em relação a todas as esferas da vida social,
como roupas, alimentação, sexualidade, objetos de consumo e – por que não?
– uma indústria cultural preocupada com a manutenção dessas diferenciações.
A pergunta, portanto, que nos é colocada é se devemos enfim crescer ou não
crescer, já que as certezas físicas e maturações biológicas perdem força frente
aos novos ritos simbólicos de passagem da infância para a vida adulta.

Peter Pan. 1953. Direção: Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e Hamilton
Luske; Roteiro: Ted Sears, Erdman Penner, Bill Peet, Winston Hibler, Joe
Rinaldi, Milt Banta, Ralph Wright e William Cottrell, baseado na obra literária
homônima de Sir James M. Barrie; Animação, 77 minutos, cor.
Hook – A Volta do Capitão Gancho. 1991. Direção: Steven Spielberg;
Roteiro: James V. Hart, Nick Castle, James V. Hart e Malia Scotch Marmo;
Produção: Frank Marshall e Gerald R. Molen; Elenco: Dustin Hoffman,
Robin Williams, Julia Roberts, Caroline Goodall, Amber Scott, Bob Hoskins e
Maggie Smith; Aventura, 135 minutos, cor.

Peter Pan. 2003. Direção: P. J. Hogan; Roteiro: P. J. Hogan, baseado na
obra literária homônima de Sir James M. Barrie; Elenco: Jason Isaacs, Jeremy
Sumpter, Rachel Hurd-Wood, Olivia Williams, Harry Newell, Ludivine
Sagnier; Aventura, 113 minutos, cor.
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Em Busca da Terra do Nunca. 2004. Direção: Marc Forster; Roteiro: David
Magee, baseado em peça teatral de Allan Knee; Produção: Nellie Bellflower
e Richard N. Gladstein; Elenco: Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie,
Radha Mitchell, Dustin Hoffman; Drama, 106 minutos, cor.
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Poderosas mulheres
(a alegria continua)
Marcos Silva
Departamento de História da FFLCH/USP
marcossilva. usp@uol. com. br

Levada da Breca (Bringing Up Baby), 1938, Howard Hawks, EUA; Essa Pequena
É uma Parada (What’s Up, Doc?), 1972, Peter Bogdanovich, EUA.

David Huxley é um paleontólogo, às voltas com o incompleto fóssil de um
brontossauro, com a obtenção de recursos para seu museu e com o próprio
casamento com Alice Swallow. Em busca de fundos, David conhece Susan
Vance, que fica interessada por ele e cria situações para que não se case. Um dos
ossos do fóssil desaparece, um filhote de onça foge, todos são presos, mas o casal
se reencontra sob novas confusões (desmontagem do fóssil). No filme de 1972,
o musicólogo Howard Bannister, noivo de Eunice Burns, vai a Los Angeles em
busca de uma bolsa para pesquisa e conhece a informadíssima encrenqueira
Judy Maxwell. Isso se mistura com trocas de valises e destruições de patrimônio.
Howard e Judy findam juntos, mesclando paródias de Pernalonga e do filme
Love Story.

L

evada da Breca é um exemplo destacado das comédias amalucadas
(screwball comedies) no cinema norte-americano dos anos 30: nada
parece funcionar nos eixos e a personagem de Katharine Hepburn, a rica
herdeira Susan Vance, faz de tudo para não deixar o pacato paleontólogo
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Dr. David Huxley (o ator Cary Grant) em paz e conquistá-lo amorosamente.
A desvairada energia de Susan e a excessiva quietude de David sugerem uma
complementaridade libidinosa muito especial: a potência vem dela; o homem
precisa ser muito provocado (excitado) para atender às demandas da fêmea, que
se expressam como excesso de atividade e desejo atropelador; a paz é mais de
cemitério que outra coisa, não merece ser mantida. E o macho parece gostar da
situação, que o retira do imobilismo, apesar das confusões: as demandas eróticas
são dele também, talvez menos conscientes.
Trata-se de um erotismo difuso muito especial, como se o sexo estivesse
longe dali, ali mesmo, o tempo todo. Mas a própria energia alucinante da ação
e algumas sugestões simbólicas dispersas no filme – o osso do brontossauro
(falo adormecido), que aparece, some e retorna, e a fuga da onça (a feroz maciez
da libido, tema indireto de uma canção muito posterior de Roberto e Erasmo
Carlos: “Um leão está solto nas ruas”) – indicam que o desejo está a todo vapor e
produzindo efeitos ótimos sobre seus fiéis portadores: embora tudo pareça sem
pé nem cabeça (ou por isso mesmo), triunfa o gozo. 88
A sede da instituição onde David trabalha (Stuyvesant Museum of Natural
History) tem aspecto majestoso, mansão cercada por árvores e amplo jardim.
A primeira aparição do personagem é na postura da escultura “O pensador”,
de Rodin, segurando um osso de grande fóssil montado por ele de forma
incompleta, sem saber onde encaixar aquela peça. O esqueleto do brontossauro,
portanto, parece com um quebra-cabeça, mas a solução do enigma está prestes
a surgir, pois David recebe telegrama avisando que a peça ausente (clavícula)
fora encontrada numa pesquisa de campo e lhe seria entregue no dia seguinte.

88
O estudioso Andrew Sarris fala, a respeito desses filmes, em “comédia sexual sem
sexo”: pode não haver sexo explícito, mas as dispersas alusões à libido são incontáveis. Cf.
SARRIS, Andrew. You Ain’t Heard Nothin’ Yet: The American Talking Film, History & Memory, 1927-1949. New York: Oxford University Press, 1998.
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Essa notícia é saudada com alegria por ele, que tenta beijar e abraçar sua
assistente e noiva, Alice Swallow (a atriz Virginia Walker), sendo rejeitado.
A moça tem cabelos presos e usa óculos, sugere uma relação com o homem
centrada no trabalho e mesmo assexuada. Ela afirma, propondo que não
tenham lua de mel: “Nada pode interferir em seu trabalho” E aponta para o
fóssil montado, comentando: “Esse será o nosso garoto”. O filme parte, portanto,
de um desconforto amoroso – um noivado sem sexo, um projeto feminino
de casamento também sem sexo –, sustentado, em função do trabalho, na
castração do paleontólogo. O esqueleto do brontossauro se assemelha a uma
metáfora da situação que o solitário David vivencia em seu frio noivado: sem
vida, incompleto.
Existe a possibilidade de uma grande doação para o museu ser feita
por uma milionária (senhora Elizabeth Random, interpretada por May
Robson), intermediada por seu advogado (Alexander Peabody, a cargo do
ator George Irving). David vai jogar golfe e depois jantar com esse homem,
visando a garantir a doação. Alice, muito controladora, aconselha o noivo a
deliberadamente deixar Peabody ganhar no jogo.
É no clube de golfe que David conhece Susan Vance – bonita, alegremente
agressiva, gozadora, cabelos soltos –, que começa a assediá-lo. Ela toma a
bola de golfe do paleontólogo, usa o carro dele e bate noutros automóveis,
parte com o assustado homem em pé no estribo do carro. . . Mais tarde, num
luxuoso restaurante onde David fora encontrar o mesmo Peabody, Susan faz
com que o distraído cientista escorregue numa azeitona, amassando a cartola,
e depois provoca grande descosturado em sua casaca.
Susan parece uma avalanche sobre David, repetindo argumentos que
aprendeu com um psiquiatra para acusar o paleontólogo de assediá-la enquanto
o assedia. Mas as roupas da moça também ficam descosturadas, mostrando
largamente suas calcinhas, e David gruda nela (como autômato ou cachorro
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no cio) para que as outras pessoas não vejam o panorama. Se a excitação de
Susan pelo homem é patente, ele parece demorar a se ligar conscientemente
no que está acontecendo e expressa irritação com a insistência da moça, sem
nada fazer para se desvencilhar dela.
Susan, sempre muito bem-vestida, descobre que o rapaz é noivo e faz
de tudo para atrasá-lo em sua tentativa de novo encontro com Peabody. A
nova pretendente está muito interessada pelo paleontólogo, ri dele, não
consegue levar a sério a pose de dignidade que o sério cientista ostenta – e o
espectador ri com ela, torce por ela. A insistente criatura finge, pelo telefone,
sofrer o ataque de uma dócil onça de estimação, ainda filhote, que seu irmão
lhe enviara do Brasil, David vem salvá-la e entende o logro, retira-se, mas o
animal o acompanha, incentivado por Susan. Dessa forma, o rapaz é obrigado
a seguir com Susan para uma casa em Connecticut, ela provoca acidente na
estrada com um veículo carregado de aves e rouba carro para fugir de um
guarda que queria multá-la e até prendê-la por estacionar em local proibido. A
sucessão desses desastres, portanto, é um furacão sem fim que envolve David
e este não tem energias (ou real vontade) para sair das situações, embora até
reclame do que está acontecendo.
Chegando à casa de campo, Susan envia as roupas sujas do paleontólogo
para uma lavanderia a fim de atrasá-lo ainda mais e impedir seu casamento
com Alice. David é obrigado a usar roupão feminino durante um tempo, depois
apela para roupas do irmão de Susan – traje de montaria fora do contexto,
enfim um terno comum. E descobre que a senhora Random, potencial doadora
do museu, é a tia de sua nova pretendente.
A moça fala que quer casar com ele, o cachorro de sua tia (George) rouba
o osso do fóssil e o enterra em local desconhecido. Essa última situação deixa
David desesperado. Para agravar o que já era grave, a onça foge, encontra com
o cachorro da senhora Random, mas brinca inofensivamente com o outro
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animal. E as correrias de David e Susan levam os dois a quedas em barranco e,
depois, no leito de um riacho, aproximando-os mais e mais no próprio plano
físico via escorregões e roupas encharcadas.
David sempre reclama do que sua parceira está fazendo, sem conseguir
desgrudar daquela relação, sugerindo que uma ligação fora estabelecida nos
horizontes de ação que se abriam para ele.
Em busca do filhote de onça que fugira, a dupla solta onça feroz que
era transportada por dois homens. E confundidos com ladrões, são presos,
situação que piora cada vez mais, culminando com a prisão da própria senhora
Random e de seu amigo Major Horace Applegate (o ator Charles Ruggles).
Mas Susan consegue fugir e até prender a onça feroz, pensando que se tratava
do filhote inofensivo. David domina a fera: a onça-desejo tem um lado dócil e
outro agressivo, mas pode ser domada pelo homem. A situação o transforma
em herói, mesmo que ele desmaie em seguida à ousada ação. E sua noiva Alice,
decepcionada com as aventuras do paleontólogo, rompe o compromisso.
No desfecho do filme, Susan procura David no museu para lhe informar
que o osso desaparecido do brontossauro fora localizado e que sua tia, afinal,
doara a grande importância de que o pesquisador e o Stuyvesant Museum of
Natural History necessitavam. Apesar das resistências iniciais, ele confessa que
os episódios malucos que viveram juntos constituíram o melhor dia de sua vida,
os dois se declaram amorosamente (com a moça numa escada perigosamente
oscilante), David a salva de queda e o casal acaba por desmontar o grande
fóssil que tinha demorado muito para ser recomposto. Abraço, beijo, fim.
Nessa conclusão de Levada da Breca, David não é mais fóssil, tem vida
e desejo com perspectiva de realização, donde a importância simbólica do
brontossauro estar completo e ruir espetacularmente por obra e graça de Susan.
A excelência dos dois principais intérpretes (Hepburn e Grant), associada
à qualidade do elenco de apoio, à eficiência do argumento e à agilidade
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narrativa quase musical do diretor (Hawks), transformam essa sucessão de
desastres numa obra muito bem sucedida, num espaço para manifestar uma
sexualidade que, por outras vias mais “sérias”, costumava ser pouco expressa
no cinema americano da época, como se o universo da “comédia amalucada”
permitisse falar do interdito.
Pertencente a um gênero cinematográfico que mobilizou alguns dos
melhores diretores atuantes em Hollywood nos anos 30 – Frank Capra, Ernst
Lubitsch, George Cukor –, Levada da Breca é um delicioso exemplo de que a
alegria é uma das melhores amigas do pensamento. E de que ela é para sempre.
Esse filme de Hawks foi retomado, com grande liberdade, por Peter
Bogdanovich como inspiração para Essa Pequena É uma Parada, em 1972. Tal
relação, todavia, sequer é explicitada na ficha técnica da criação mais recente,
embora Hawks fizesse parte do elenco de diretores americanos clássicos
sempre elogiados por Bogdanovich.
Essa Pequena É uma Parada contou com um elenco estelar: a cantora
e atriz Barbra Streisand (a amalucada Judy Maxwell), o ator Ryan O’Neal
(Dr. Howard Bannister, músico e pesquisador de rochas ígneas ligadas a
sonoridades pré-históricas) – então muito popular devido ao megassucesso
do melodrama Love Story, de Arthur Hiller, 1970 – e coadjuvantes excelentes,
com destaque para Madeline Kahn, como Eunice, a antipática noiva e
secretária do Dr. Bannister. Streisand e O’Neal eram atores limitados mas o
diretor do filme conseguiu integrá-los bem no clima geral da obra, extraindo
talvez as melhores interpretações de suas carreiras.
Bogdanovich, que já realizara belos filmes em gêneros diferentes (Na
Mira da Morte, de 1968, e A Última Sessão de Cinema, de l971) quando
fez Essa Pequena É uma Parada, se revela, nessa comédia neoamalucada,
um narrador fluente e dotado de invejável ritmo de câmera, que tem, por
contraponto, citações musicais mais que clássicas, como as canções You’re
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the top, de Cole Porter, e As time goes by, de Herman Hupfeld – a última,
tornada muito famosa como parte da trilha sonora do filme Casablanca, de
Michael Curtiz, 1942. Vale lembrar que a letra de Porter, depois de citar como
referências comparativas grandiosas, para a pessoa amada, o Coliseu, o Museu
do Louvre e os sonetos de Shakespeare, declara: “You’re MickeyMouse!”. O
diretor de Essa Pequena É uma Parada mencionava, através dessa canção, um
ícone pop como grande arte. . .
O filme segue o mote do encontro entre o doutor avoado, manobrado
por uma noiva hipercontroladora que declara secamente “Não procuro
romance”, e outra mulher (Judy), sedutora e erotizada. Howard está em San
Francisco como finalista num concurso para apoio financeiro a pesquisas em
música. Ele resiste, amedrontado, às primeiras investidas de Judy, mas finda
completamente envolvido por aquela deliciosa torrente de sedução. E suas
pesquisas sobre rochas ígneas e musicalidade na Pré-História são atualizadas
pelo prazer erótico do presente.
Judy aparece, no começo do filme, faminta (olha ansiosa para disco de
pizza em preparação), sem dinheiro nem lugar para ficar (faz breve alusão
a sucessivas expulsões de universidades e medo em relação a como o pai
reagirá ao saber da exclusão mais recente – quando o filme foi feito, era
recente a lembrança dos grandes movimentos estudantis de 1968), pegando
uma cenoura de bandeja num ambiente do confortável hotel onde Howard
se hospedara e assediando-o enquanto come aquela cenoura, mescla de
referência fálica com evocação do simpático bagunceiro coelho Pernalonga,
de quadrinhos e desenhos animados.
O espírito brincalhão desse furacão feminino se mistura com um
universo de várias contravenções em andamento por parte de outros
personagens do filme, que usam valises iguais, embora cada uma contenha
diferentes materiais: roupas de Judy, pedras ígneas (musicais) de Howard,
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documentos ultrassecretos do governo que um jornalista (perseguido por
agente governamental) carrega para divulgação pública, joias muito valiosas
de propriedade de uma hóspede milionária (Sra. Van Hoskins – a atriz Mabel
Albertson) e cobiçadas pelo chefe da recepção do hotel.
No assédio de Judy sobre Howard, ela provoca – talvez acidentalmente grande descosturado no paletó do rapaz, mistura simbólica de desnudamento
físico e revelação de seus segredos, além de gancho para entrar em seu
quarto. É assim que o músico surpreende a bela moça nua, em sua banheira,
procura evitar que a noiva o encontre em tal situação e finda provocando um
incêndio, donde ele ser expulso do hotel. Mas essa situação constrangedora
se desdobra em dois acontecimentos muito bons: um encontro com Judy, no
terraço do prédio, que culmina em beijo apaixonado, com direito a dueto
na canção “As time goes by”; e a notícia, transmitida por Judy, de que ele
ganhara a bolsa de pesquisa.
O almoço de premiação, na casa do Dr. Frederick Larrabee (o ator
Austin Pendleton), é o auge da troca das valises iguais, associado a cenas de
pastelão explícito – Judy atinge o rival de Bannister, na premiação, com duas
tortas. Bandidos entram em cena, querendo a valise com joias, o agente do
governo luta pela valise com documentos secretos, tiros são disparados e se
inicia uma alucinante fuga/perseguição de Howard e Judy – mais todos os
outros personagens envolvidos – pelas ruas e ladeiras de San Francisco, com
direito a destruição de dragão chinês de cortejo público, quebra espetacular
de grande vidro em transporte (cena meticulosamente coreografada),
desmantelamento de pista de cimento recém-concluída e esmagamento
de muitos veículos, sucessão de desastres que culmina na queda de vários
automóveis na baía da cidade e numa patética cena de tribunal, quando se
descobre que o paranoico juiz é o pai de Judy!
Feitas as indenizações (havia um prêmio em dinheiro pela recuperação
das joias roubadas), Judy ainda consegue garantir que a bolsa de pesquisa,
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atribuída de última hora ao rival de Bannister, reverta para este, demonstrando
que o outro era plagiário. Mas ela some em seguida e o pesquisador segue
sozinho e triste para o avião (a ex-noiva optara por Larrabee), de volta à
cidade de origem.
Falso desfecho: Howard ouve, em pleno voo, a voz de Judy narrando
para uma passageira que nada escuta (a mulher usa fone de ouvido) que ia
estudar com um pesquisador amalucado, beijam-se, com direito a paródia
de Love Story e visão de uma despedida de Pernalonga e Hortelino TrocaLetras (personagens da série Loney Tunes) em desenho animado projetado
no avião. Final feliz, mas a confusão pode ou deve continuar – a felicidade e o
tesão incluem aquela bagunça feminina que desperta o macho de seu sono de
seriedade. Tantas décadas depois de Levada da Breca, o varão ainda continuava
preso à razão e obstruído na libido. Ainda bem que havia mulheres bonitas e
fogosas como Susan e Judy para sanarem esse problema com toda alegria!
Filmado num momento em que certo saudosismo nostálgico do cinema
clássico, de teor pop (todo filme se refere a imagens de outros filmes, numa
colagem sem fim), se justapunha aos últimos suspiros de vanguarda e
contracultura sessentistas – o importante diretor francês da Nouvelle Vague
Jean-Luc Godard era um contumaz usuário de citações –, Essa Pequena É
uma Parada parece nos lembrar, com impertinência: traços de vanguarda e
contracultura, como subversões e projeções de outros mundos, já estavam
lá, nos clássicos mais clássicos, e podiam sobreviver na melhor Hollywood
escancarada.
Pois não é que convence?!
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Levada da Breca. 1938. Direção: Howard Hawks; Roteiro: Dudley Nichols
e Hagar Wilde, baseado em estória de Hagar Wilde; Fotografia: Russel Metty;
Montagem: George Hively; Música: Roy Webb; Direção de Arte: Van Nest
Polglase; Figurino: Howard Greer; Produção: Howard Hawks; Distribuição:
RKO Radio Pictures; Elenco: Katharine Hepburn (Susan Vance), Cary Grant
(Dr. David Huxley), Charles Ruggles (Major Horace Applegate), Walter Catlett
(Oficial), Barry Fitzgerald (Sr. Gogarty), May Robson (Elizabeth Carlton
Random), Fritz Feld (Dr. Fritz Lehman), Leona Roberts (Hannah Gogarty),
George Irving (Alexander Peabody) e Virginia Walker (Alice Swallow);
Comédia, 102 minutos, preto e branco.
Essa Pequena É Uma Parada. 1972. Direção: Peter Bogdanovich; Roteiro:
Buck Henry, David Newman e Robert Benton, baseado em estória de Peter
Bogdanovich; Fotografia: László Kovács; Montagem: Verna Fields; Música:
Artie Butler; Direção de Arte: Herman A. Blumenthal; Produção: Howard
Hawks; Distribuição: Warner Bros; Elenco: Barbra Streisand (Judy Maxwell),
Ryan O’Neal (Howard Bannister), Madeline Kahn (Eunice Burns), Kenneth
Mars (Hugh Simon), Austin Pendleton (Frederick Larrabee), Michael Murphy
(Sr. Smith), Philiph Roth (Sr. Jones), Sorrell Brooke (Harry), Stefan Gierasch
(Fritz), Mabel Albertson (Sra. Van Hoskins), Liam Dunn (Juiz Maxwell),
John Hillerman (Sr. Kaltenborn), Randy Quaid (Prof. Hosquith) e M. Emmet
Walsh. Comédia, 94 minutos, cor.
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Psicose – duas gerações
Vanessa Lodispoto
vanessalodispoto@hotmail. com

Psicose (Psycho), 1960, Alfred Hitchcock, EUA; Psicose (Psycho), 1998, Gus
Van Sant, EUA.

Uma garota que não pode se casar devido à situação financeira de seu namorado,
foge com uma considerável quantia em dinheiro roubada do escritório
imobiliário para o qual trabalha há dez anos. Durante a viagem de carro de
Phoenix, Arizona, até a Califórnia, onde está o namorado que nada sabe sobre
os planos da moça, Marion Crane, para em um motel onde será assassinada por
um psicopata dando continuidade a uma surpreendente estória freudiana de
dupla personalidade, obsessão e culpa.

P

sicose é um filme americano baseado no livro de mesmo nome escrito
por Robert Block e que por sua vez foi baseado em crimes autênticos
cometidos pelo serial killer Ed Gein.
O clássico suspense da história do cinema, dirigido por Alfred Hitchcock,
é com razão considerado uma obra prima. Muitas são as razões para isso.
A mudança do foco narrativo, de Marion Crane para Norton Bates, é uma
das principais. São poucos os filmes que conseguem jogar com a atenção e o
carisma do público dessa forma.
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Primeiramente nos é apresentada a personagem principal, mas não o foco
narrativo da estória. Marion Crane, interpretada no original por Janet Leight e
no remake por Anne Heche, é uma moça respeitável, próxima dos trinta anos
de idade, com uma vida comum e que deseja se casar e ter filhos. Ela namora
Sam Loomis, um homem bom, apaixonado por Marion, mas que se sente
impedido de assumir uma relação oficial com a moça devido a complicações
financeiras. Ela trabalha num escritório imobiliário há anos e dispõe da total
confiança de seu chefe, que numa sexta-feira, pede a Marion que passe no
banco e deposite uma apreciável quantia em dinheiro que lhes foi dada como
pagamento de um imóvel.
Diante de seus problemas pessoais, preocupada com a inexatidão de
seu futuro e impossibilidade de realizar seus sonhos por falta de dinheiro,
Marion resolve aproveitar a oportunidade do destino e fugir com a quantia
para encontrar o namorado e realizar seus desejos.
Dessa forma, o espectador é levado a identificar-se com a personagem e
torcer por ela. Mas a mesma é friamente assassinada ao fim do primeiro ato.
Essa é uma opção bastante arriscada, mas o foco narrativo, Norman Bates
e sua psicose, tomam conta da história de forma sublime. Vale considerar
que Janet Leigh era o nome de maior peso do casting e sua morte precoce foi
considerada ousada e chocante.
A escolha dos atores também é bastante acertada. Apenas na cena inicial
a interpretação de Leight é um tanto exagerada, mas para os padrões da época,
das estórias de amor hollywoodianas, estava de acordo. A atriz em entrevista
afirma que teve de refazer a cena, pois Hitchcock não estava satisfeito, queria
mais paixão dos personagens e a cena, no original, ficou melodramática.
Outra cena pouco convincente é o momento em que Lila, a irmã de Marion,
descobre o cadáver da Sra. Bates e Norman, vestido com as roupas da mãe e
de faca em punho, tenta atacá-la, mas é impedido por Sam.
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Outra razão que dá ao filme o título de obra prima é a trilha sonora
inesquecível composta por Bernard Herrmann. Principalmente a música The
Murder, executada por uma orquestra de cordas que consegue dar à cena uma
intensidade macabra.
Pequenas diferenças
O filme tem início com uma panorâmica da cidade de Phoenix rodada de
um helicóptero, uma legenda aparece na tela situando o expectador no tempo
e no espaço. Sabemos o lugar, o dia e a hora exata em que começa o filme. O
remake assume os 38 anos de diferença, colocando na legenda a data de 1998,
mas a ambientação e o figurino são da década de 60.
Logo nos primeiros segundos do filme original há um corte abrupto no
momento em que a câmera entra pela janela do quarto de hotel em que se
encontram Marion e Sam. É fácil perceber a mudança na iluminação entre a
cena filmada do helicóptero e a continuação que é feita em estúdio. Isso ocorre
no original devido a dificuldades técnicas, pois a entrada da câmera feita do
helicóptero ficou tremida, então Hitchcock optou por refilmá-la em estúdio.
O filme de Van Sant não teve este problema e a cena é uma sequência direta.
No remake, Bates se masturba enquanto espia Marion através de um
buraco na parede. Não vemos a cena, apenas o som e o movimento revelam as
ações de Norman. No filme original, o rapaz apenas observa a jovem por alguns
segundos e se retira. É claro que em 1960 a censura jamais permitiria uma cena
do gênero, mas foi interessante a ideia de acrescentar a masturbação, pois é
bastante condizente com a personalidade conturbada de Bates representando,
também, uma motivação maior para sua culpa e vergonha.
O banho
A histórica cena do chuveiro é um “desbunde”. Extremamente bem feita
e elegante, há de se considerar que foi uma cena muito difícil, com vários
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obstáculos técnicos, como manter a temperatura da água morna para o
bem estar da atriz (estavam em um set de cinema, não em um banheiro
de verdade), o próprio espaço muito reduzido, as diferentes tomadas (77
ângulos diferentes, a cena tem 3 minutos, 50 cortes e demorou uma semana
para ser finalizada satisfatoriamente). A sequência de cortes, a maioria close
ups, cria uma maior sensação de violência e agonia. Hitchcock chegou a
levar uma moviola para o set para poder calcular a montagem da cena.
Simplesmente excelente!
A única falha está em seu início, quando Marion está começando
a se molhar, há um corte abrupto que deixa a desejar, pois num primeiro
instante ela está com os cabelos secos e no seguinte já está completamente
molhada. Isso acaba interrompendo a imersão do espectador. No entanto,
o prosseguimento é tão bom, que ele logo esquece o escorregão e volta
novamente à estória.
No remake a cena é mais vivaz, não só por ser em cores (Hitchcock
optou por filmar em branco em preto justamente para diminuir o impacto
do sangue na cena, já considerada bastante violenta para a época), mas
também pela veracidade das facadas que no original nunca são vistas,
mesmo quando o corpo aparece. A maquiagem do remake está muito bem
feita e verossimilhante.
Numa tomada em close up a pupila de Marion dilata rapidamente, uma
cena atualmente feita com facilidade. No original, porém, o diretor quis
usar lentes de contato, mas na época as lentes tinham que passar por uma
adaptação de várias semanas até que pudessem ser utilizadas e Hitchcock
teve de desistir da ideia. Provavelmente, teria ficado satisfeito com o detalhe.
Também o giro em zoom out utilizado pela câmera de Gus Van Sant no olho
de Marion morta dá maior dramaticidade à cena, como se a vida escorresse
de suas veias e descesse pelo ralo com a água e o sangue. No original esta foi
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a tomada mais difícil pela posição da atriz e o ajuste das lentes que tinha de
ser manual. Várias tomadas foram feitas até que tudo saísse perfeitamente.
O filme original, inicialmente, não obteve uma crítica muito positiva
(acredita-se que isso se deva ao fato de Hitchcock não ter liberado o filme
para ser visto com exclusividade pelos críticos, o que teria causado uma certa
irritação por parte dos mesmos), mas obteve grande sucesso de público, como
também financeiro. Rendeu duas continuações, Psicose II e III, uma sequência
prévia e uma série de TV que não obteve bons resultados.
Apesar da fidelidade de Van Sant ao filme original, o que demonstra
admiração e respeito, o remake de Psicose foi muito criticado pelo público
em “sites” e “blogs” da internet. A maioria dos fãs de Hitchcock considera
uma ofensa tentar “copiar” um filme do mestre do suspense. A segunda versão
chegou a render um prêmio de pior diretor a Gus Van Sant e pior remake no
Razzie Awards, 1999. Acredito, porém, que Hitchcock teria ficado satisfeito
com o filme de Van Sant, fiel ao original, mas com maior qualidade técnica.
De qualquer forma, Van Sant foi muito feliz na escolha dos atores,
principalmente Vince Vaugh que deu a Norman Bates um ar mais cínico e
dissimulado, mais psicótico e desequilibrado em comparação com o personagem
de Anthony Perkins, que era mais simpático, mais coitadinho, frágil.
Perkins acabou ficando marcado como Norman Bates, fato que não é nada
positivo para a carreira de um ator. Mesmo assim, ele afirmou em entrevista que
jamais recusaria o papel, mesmo sabendo o que viria a ocorrer. Ele continuou
interpretando Bates nas sequências e chegou a dirigir Psicose III.
A interpretação de Viggo Mortensen, por sua vez é mais apática que a de
John Gavin, o que casa bem com a interpretação de Anne Heche que também
é mais comedida que a de Janet Leigh. Ou seja, o casal Leigh e Gain é mais
dramático. Ele é o típico mocinho honrado que protegerá a irmã de Marion
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durante a investigação conduzida pelos dois por conta própria e que acaba
revelando o assassino.
O contraste entre a Lila interpretada por Vera Miles e Julian Moore é um
dos mais fortes. No original Lila é uma personagem recatada, apesar de estar
decidida a descobrir a verdade sobre o paradeiro da irmã. Já no remake, a
personagem é mais forte e desdenhada, mascando chicletes e carregando um
walkman a tiracolo o tempo todo.
A interpretação de Janet Leigh em comparação com a de Anne Heche é
mais dramática. Isso pode ser visto tanto na cena inicial, como no momento
em que ela pega a licença para mostrar ao oficial de trânsito e, também, na cena
em que ela revela a Bates querer voltar para Phoenix e libertar-se da armadilha
em que ela própria se colocou. Ali vemos a típica mocinha arrependida que em
seguida irá se lavar aliviada redimindo-se, ainda que para ela seja tarde demais.
A cena em que Lila Crane descobre o corpo embalsamado da misteriosa
Sra. Bates, no filme original, foi filmada várias vezes até alcançar um resultado
que satisfizesse Hitchcock. A sequência pedia uma complicada sincronia entre
a cadeira que gira revelando o cadáver, a mão de Lila que esbarra na lâmpada
provocando um vaivém de luz sobre o cadáver, jogando com as sombras e
dando mais dramaticidade à cena. Mesmo com todas as tomadas feitas para o
original a cena do remake ficou mais natural e realista.
Enfim, como já mencionado acima, creio que Hitchcock iria gostar da
versão de Gus Van Sant. Pelo menos ela é mais acessível à nova geração. É
bobagem o apego de alguns ao original. Bons roteiros como o de Psicose
sempre caem bem numa nova roupagem, desde que bem feita.
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Psicose. 1960. Direção: Alfred Hitchcock; Roteiro: Joseph Stefano;
Produção: Alfred Hitchcock; Música: Bernard Herrmann; Fotografia: John L.
Russell; Direção de arte: Robert Clatworthy e Joseph Hurley; Figurino: Helen
Colvig e Rita Riggs; Edição: George Tomasini; Estúdio: ShamleyProduction;
Distribuidora: Paramount Pictures; Elenco: Anthony Perkins, Vera Miles,
John Gavin, Janet Leigh, John McIntire, Martin Balsam, Simon Oakland.
Ficção, suspense, 109 minutos, preto e branco.

Psicose. 1998. Direção: Gus Van Sant; Roteiro: Joseph Stefano;
Produção: Brian Grazer e Gus Van Sant; Música: Rob Zombie; Fotografia:
Christopher Doyle; Direção de arte: Carlos Barbosa; Figurino: Beatrix Aruna
Pasztor; Edição: Amy W. Duddleston; Estúdio: Universal Pictures/Imagine;
Distribuidora: Universal Pictures/UIP; Elenco: Vince Vaughn, Anne Heche,
Julianne Moore, Viggo Mortensen, William H. Macy. Ficção, suspense, 109
minutos, cor.
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Reflexões acerca do indivíduo
em David Copperfield
Hélder Viana,
Departamento de História, UFRN,
helderviana@yahoo. com. br

David Copperfield (The Personal History, Adventures, Experience & Observation
of David Copperfield the Younger), 1935, George Cukor, EUA; As Aventuras de
David Copperfield (David Copperfield), 1969, Delbert Mann (TV), Inglaterra;
David Copperfield (idem), 1999, Peter Medak (minissérie de TV), EUA/
Irlanda.

Os filmes contam a história de David Copperfield, da sua infância até a idade
adulta. Órfão de pai e depois de mãe, o garoto vive seus primeiros anos de
existência atormentado por seu padrasto Edward Murdstone. Enviado para
estudar longe dos cuidados da mãe num terrível internato e tendo depois que
trabalhar numa fábrica de vinho lavando e rotulando garrafas, o garoto vê seu
futuro cada vez mais incerto. Mesmo assim, ele cultiva profundas amizades
que lhe estendem a mão nos momentos em que mais precisa. Já adulto, David
procura viver com os seus magros recursos financeiros, mas se angustia com
paixão pela jovem, bela e rica Dora Spenlow. Quando o casamento parecia ter
trazido a felicidade, Dora falece, levando David a mergulhar num novo drama.
Apesar de tudo, ele encontra forças para refazer a vida ao lado de sua velha
amiga e confidente Agnes Wickfield.

551

P

or que a história descrita por Charles Dickens narrando a vida de
um personagem do nascimento à fase adulta na Inglaterra vitoriana
ainda possui alguma atualidade para nós, mesmo mais de um século depois de
sua publicação? Ao nos depararmos com ela hoje não deixamos de imaginar
que se trata de uma história do passado, não apenas porque se reporta a um
período e a um espaço que não é o nosso, reconhecido através do cenário
e das vestimentas, e pela maneira de falar, de sentir, de se comportar dos
personagens, mas pelo modo como o próprio Dickens constrói o seu enredo.
Mesmo assim, essa distância não produz alheamento, a ponto de pensarmos
que aquilo não nos diz respeito, ao contrário, ela é capaz de nos sensibilizar,
de possibilitar identificação e estabelecer alteridade, mesmo que façamos isso
de maneira sempre problemática.
Antes de comentar os filmes é importante apresentar alguns elementos
que constituem a obra de Charles Dickens: David Copperfield. Trata-se de
um dos romances mais populares do autor. De teor autobiográfico, narra a
trajetória de um indivíduo que luta para manter sua hombridade frente aos
infortúnios que a sociedade do período lhe impunha. O romance pode ser
incluído na tradição do Bildungsroman, ou seja, entre aqueles que “conta os
anos de formação de um herói, durante os quais ele viaja, trabalha e aprende,
cometendo os erros instrutivos de um coração aprendiz”. 89 Entretanto, é
possível encontrar a origem da relação entre o romance e o individualismo no
surgimento do próprio gênero literário.
Conforme assinalou Ian Watt, o aparecimento do romance esteve
profundamente ligado à concepção moderna de busca da verdade como uma
questão inteiramente individual, presente na máxima de Descartes, “Cogito,
ergo sum. ” “O romance é a forma literária que reflete mais plenamente
essa reorientação individualista e inovadora. As formas literárias anteriores
89
GAY, Peter. O coração desvelado. A experiência burguesa da Rainha Vitória a
Freud. v. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1999,p. 288.
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refletiam a tendência geral de suas culturas a conformarem-se à prática
tradicional do principal teste da verdade. ”90
Procurei pensar o filme David Copperfield, nas suas diversas versões,
como uma experiência importante de nossa reflexividade contemporânea,
sobretudo naquilo que os psicólogos e sociólogos denominaram de um
“projeto reflexivo do eu”. De algum modo, as experiências cinematográficas
sobre a obra de Dickens podem ser analisadas como um meio que amplia e
atualiza a dimensão reflexiva do individualismo que o romance inaugura.
Conforme assinalou Anthony Giddens, na modernidade não somos
o que somos, mas o que fazemos de nós mesmos. 91 Deste modo, é possível
interpretar todos esses filmes, principalmente os dois últimos, como uma
experiência que proporciona ao expectador os elementos de construção de
um “pensamento autobiográfico”, ou seja, um modo de pensar voltado para o
desenvolvimento de um sentido coerente de nossa história de vida, a fim de
que possamos escapar da servidão ao passado e nos abrirmos para o futuro.
A primeira grande produção cinematográfica de David Copperfield
apareceu em 1935, sob a direção de George Dewey Cukor. De algum modo, o
filme de Cukor situa-se dentro do período clássico do cinema, numa idade de
ouro dos estúdios e onde aquele (o cinema) era o principal divertimento dos
norte-americanos.
Um dos aspectos que marcaram muitas produções do período foi o
esforço por popularizar clássicos da literatura universal como forma de
promover uma melhoria cultural na população. Assim, obras antes restritas
ao universo de leitores puderam ser vistas por um número cada vez maior
90
WATT, Ian. A ascensão do romance: estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding.
São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 14-15.
91
GIDDENS, Anthony. Modernidade e identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002,
p. 74-75.
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de espectadores, pois para muitos diretores e produtores, o cinema, além de
promover o divertimento e estimular a fantasia, deveria também instruir. Por
outro lado, a transformação dessas grandes obras em filme era também uma
forma de conferir respeitabilidade ao cinema, que para muitos ainda carregava
o estigma de um mero e descomprometido entretenimento para as pessoas.
O filme de Cukor possui uma narrativa clara e uma cronologia linear e
progressiva, procura evitar ambiguidades e qualquer coisa que possa provocar
incoerência ou confusão. Toda narrativa é construída visando a um desfecho
final, definindo a natureza teleológica da história contada. 92Essa teleologia
faz-se presente em diversos momentos do enredo, dando a impressão de
algum pressentimento nas ações dos sujeitos, ou de que o fim da história é
resultado de comportamentos ou sentimentos primários dos personagens.
Numa das cenas iniciais do filme, o pequeno David se depara pela primeira
vez com aquele que será seu futuro padrasto e responsável por muitas das
desgraças de sua vida, o Sr. Murdstone. Sentado em um dos bancos da igreja
comenta com a mãe: “Aquele homem, ele se assemelha à pantera negra do
meu livro de animais”. O comentário é precedido de uma imagem, um grupo
de ovelhas que está na frente da porta principal da igreja e parece intimidar-se
pela presença do vilão no interior do recinto.
Em outra passagem, Emily e David, ainda crianças, brincam na praia. Ela
aponta para o mar e diz: “Eu fugirei para lá num barco bem grande” e depois
fala: “Nós somos apenas pobres pescadores, mas um dia eu serei uma dama, e
conhecerei todos estes países”, referindo-se à França e à Espanha. O sonho de
ascensão social aparece associado à possibilidade de retribuir materialmente
ao velho e bondoso Dan Peggotty, que a criou. “Se um dia me tornar uma
92
Para um exame das características de cada fase do cinema ver: LIPOVETSKY,
Gilles; SERROY, Jean. A tela global: mídias culturais e cinema na era hipermoderna. Porto
Alegre: Sulina, 2009, p. 19-20.
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dama, eu darei a ele um casaco azul celeste com botões de diamante, e um
chapéu, e um baú de dinheiro”, ela comenta a David. A cena parece predizer
a trajetória que a vida de Emily tomará anos mais tarde, quando seduzida
pelo afortunado e culto Steerforth é levada da casa paterna para ser depois
abandonada e desmoralizada.
A sequência no enredo do filme não deixa de ter um tom moralizador ao
associar o desdém de Emily por sua situação humilde e suas pretensões de uma
vida pródiga e cheia de glamour com o infortúnio futuro a que tais sentimentos
deveriam levar, entretanto, isso não parece indicar a defesa de uma postura
conservadora de manutenção de status quo e de obediência às regras sociais a
todo custo. Ao contrário, Cukor está muito mais preocupado em demonstrar
como o controle desmesurado das emoções e dos comportamentos não
passa de tirania, conforme é retratado na atuação das figuras vilanescas de
Murdstone e de sua megera irmã sobre os sentimentos dos Copperfields.
É dentro dessa perspectiva que Cukor procura explorar o interesse de
Murdstone em moldar a nova esposa dentro de regras de sentimento e de
comportamento bem rígidas. “Eu realmente tive certo prazer ao pensar na
formação do seu caráter. E em dar a ele a firmeza de que ele precisa”, sentencia.
Nesse mundo cruel dos Murdstones, a sensibilidade deveria ser subtraída a
qualquer custo, deixando de ser uma virtude para se tornar um problema.
“Posso ter muito defeitos, mas eu sou amável. E eu preciso de afeto”, clama a
jovem esposa. Mas a resposta é crua e definitiva: “Nenhuma forma de emoção
tem o menor efeito em mim”.
Uma segunda refilmagem de David Copperfield só apareceria em 1969,
quando Delbert Mann resolveu dar ao clássico de Dickens um tratamento
mais introspectivo, direcionando o enredo para a experiência dramática
do personagem principal ao recordar suas duras lembranças do passado.
Diferente do contexto histórico da obra de Cukor, o filme de Mann é inscrito
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num momento em que as grandes preocupações coletivas e sociais cedem
lugar a problemas psicológicos mais individualizados. Trata-se de uma
conjuntura marcada pela noção de justiça como salvaguarda dos direitos da
pessoa, em oposição àquela que reconhecia apenas os interesses do Estado,
conforme havia se tornado comum nas experiências traumáticas dos regimes
totalitários na Europa até o fim da II Guerra Mundial.
O filme de Mann participa da fase do cinema que Gilles Lipovestky e
Jean Serroy definiram como ilustrando uma modernidade modernista e
emancipadora, marcada pela insubmissão dos diretores às exigências dos
estúdios, pela adoção de novos recursos técnicos como as filmagens externas
e a tomada direta de som, além de mudança radical em relação às estruturas
narrativas continuístas. 93 Sobre esse caráter descontinuísta da narrativa está
estruturado o filme de Mann. Já nas primeiras sequências, o herói – um homem
adulto de meia idade – caminha por uma praia deserta, onde é constantemente
atordoado por lembranças do passado acompanhadas por gargalhadas
zombeteiras. Tais lembranças foram apresentadas fragmentadamente na
forma de flashbacks no decorrer de toda a história, dando ao drama pessoal
vivido pelo personagem no presente um tom ainda mais surpreendente.
Esse drama existencial é que oferece a tônica do filme. Ainda nessas
primeiras sequências de cena, um David maduro se interroga: “Por que
não consigo esquecer? Esquecer o passado?” É a partir de um autoexílio
imposto a si mesmo, que tem início todo enredo. Na versão de Mann, David
Copperfield aparece como um sujeito transtornado pela culpa em relação
às suas experiências passadas. Três dessas experiências assumem um lugar
central no enredo: a relação com a mãe, a amizade com o sedutor Steerforth e
a morte de sua amada Dora.

93
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O enredo procura não só explorar o drama vivido por Copperfield, mas
oferecer-lhe uma maneira pela qual pode superá-lo. Para isso, ele analisa cada
relacionamento estabelecido com as três figuras chaves do seu passado, a fim
de identificar as raízes do seu tormento.
Em relação à sua amada Dora ele confidencia a si mesmo: “Será que
casei com ela apenas porque era bonita? E então quis mudá-la. Por quê? Por
quê?” Mas, os lamentos do personagem não oferecem nenhuma possibilidade
de vencer seu drama, justamente porque este é visto como resultante de sua
própria personalidade. “Porque em toda a minha vida eu amei e odiei o que era
bonito, e o que era inútil. Amei e odiei o mundo descuidado e irresponsável de
Steerforth e de Dora e, sim, até mesmo o de minha mãe. ”
O meio pelo qual esse drama existencial é superado vem da conversa
(terapêutica) com sua grande amiga Agnes. É ela quem estimula David a
confidenciar suas experiências do passado e deste modo vencer suas aflições.
“. . . às vezes é melhor expor as feridas ao mundo!”, aconselha ela. Para Agnes, a
defesa da vida passa pela capacidade de suportar as mais difíceis situações que
são impostas ao indivíduo, o que fazia do próprio David uma pessoa especial:
“Sei que sua vida foi dura, mas você é o que é por isso. ”
Através dos seus conselhos, Agnes procura redefinir as imagens que
David tinha sobre as pessoas e as situações geradoras do sentimento de culpa.
“Coloco Steerfort e Dora na mesma categoria porque ambos eram crianças.
As vidas deles foram fáceis, sem esforços. Irracionais. Sem desafios, porque
eles eram fracos, nunca endureceram bastante” argumenta ela. Ao considerar
esses conselhos, David torna-se capaz de reelaborar seu passado, redefinindo
não apenas as imagens sobre o outro, mas a imagem sobre si mesmo.
Na abordagem de Mann, o aconselhamento psicológico (forma que
assume a presença de Agnes) na superação do drama de David, aparece como
um importante meio de estruturação da personalidade do indivíduo. Ele
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conduz a uma necessidade de ver o passado de forma diferente por meio da
redefinição das imagens sobre indivíduos-chave, da relativização das condutas
e do fortalecimento da autoestima através de certos atributos silenciados.
O último filme aqui analisado, dirigido por Peter Medak, estreou em 2000.
Assim como o filme de Mann, o de Medak utilizou os recursos de flashbacks
e compôs sua narrativa dentro de uma dupla temporalidade, a do presente e
a da lembrança. Mas ao contrário do filme de Mann, o de Medak procurou
fixar sua narrativa principal como lembrança, vindo esporadicamente para
o tempo presente do narrador. Nesse aspecto, Medak deu à história uma
maior linearidade na trama, o que possibilitou uma melhor inteligibilidade do
enredo em relação ao filme de Mann.
O drama pessoal do herói aparece, mas agora ele está centrado na sua
relação com o seu padrasto, o execrável Murdstone. O personagem principal
ganha maior complexidade psicológica. Não se procura apenas retratar um
indivíduo atordoado pelos dramas do passado, mas reconstituir por meio da
personalidade do indivíduo acompanhando boa parte de sua trajetória de vida.
O filme de Medak é fortemente marcado por uma abordagem
psicanalítica, na qual a personalidade submissa e passiva de David é explicada
através dos traumas vivenciados na sua infância, decorrentes da morte do pai
quando ele ainda não havia nascido, e a substituição da figura paterna pela
do tirano Murdstone. O filme procura demonstrar como uma criança órfã de
pai e depois de mãe, abandonada à sorte e explorada por seu antigo padrasto,
pode obter sucesso tanto na sua vida profissional, tornando-se um grande
escritor nacionalmente reconhecido, quanto como indivíduo de sentimentos
virtuosos e personalidade estruturada.
A primeira sequência apresenta David adulto em confronto com seu expadrasto, quando este tenta aplicar um golpe matrimonial sobre uma jovem
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local. Esta sequência é interrompida e só concluída no final do filme. Tal
confronto não se apresenta como algo esporádico, mas como o resultado da
tensão entre David e Murdstone que percorre todo o enredo do filme.
Desde as recordações de sua infância é possível perceber a presença
nefasta de Murdstone. Em uma das primeiras sequências retratando a infância
de David em que ele aparece acompanhando sua mãe numa visita ao túmulo
do seu pai, o narrador descreve a mudança causada pelo aparecimento de
Murdstone na vida dele. “. . . todo domingo, levamos flores em sua memória.
. . mesmo esse triste lugar parecia na minha visão de criança, perpetuamente
banhado pela luz do sol. ” “Até que se fez sombra”. A narrativa acompanha
a cena em que David e sua mãe aparecem agachados depositando flores no
túmulo do Sr. Copperfield, até que a sombra de um homem encartolado
sobrepõe-se à lápide.
Muito mais do que os que o antecederam Medak procurou explorar
os traumas da infância de David, que o teriam levado a constituir uma
personalidade frágil. Numa outra sequência inesquecível do filme – a surra
de Murdstone no pequeno garoto – o diretor procurou explorar a dimensão
traumática causada pelo episódio sobre o escritor adulto. Nela, Murdstone
desgostoso com a dificuldade de aprendizado do garoto, carrega-o até o se
quarto deste e inicia um verdadeiro espancamento na criança. In off a voz do
narrador relembra: “Ele me batia como se tivesse me espancando até a morte.
”
A cena continua e é intermediada pela imagem do escritor-narrador
sentado em seu escritório. In off ouvem-se agora os suplícios da criança, que
implora ao agressor: “Por amor de Deus! Pare, por favor!”. Gritos e choros são
intercalados pelo barulho das bengaladas. Na cena, o escritor, mesmo depois
de tantos anos, parece ainda sentir o espancamento de que fora vitima e os
duros golpes trazidos por aquelas tristes lembranças.
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O infortúnio causado por Murdstone na vida de Copperfield retorna
em diversas passagens do filme: no envio da criança para um internato perto
de Londres e longe de sua mãe, no tratamento humilhante dado a ele pelo
diretor da escola por sua rebeldia em relação às ordens do padrasto e no
trabalho árduo e promíscuo que foi obrigado a assumir quando passou a ser
visto como um estorvo pelos Murdstones.
A dura vida escolar de David foi bem retratada. Na sequência de cena
em que o pequeno Copperfield é apresentado ao diretor da Escola Salem,
o abominável Creakle, fica clara a presença de Murdstone no descaminho
de sua vida. Na cena inicial o velho Creakle está em sua sala, em uma das
paredes um quadro registra com letras garrafais a frase: “CRIANÇA QUE
NÃO APANHA CRIANÇA MAL-EDUCADA”. Em seguida o coxo Tungay
adentra o recinto com o novo aluno. Depois de intimidar brevemente
o garoto, Creakle expõe sua vinculação com Murdstone. “Eu tenho a
felicidade de conhecer seu padrasto, o Sr. Murdstone. E que homem digno
ele é! Um homem de personalidade forte. Ele me conhece e eu o conheço. ”
Repentinamente ele levanta-se e agarra uma das orelhas do garoto. Puxando-a
com força, ele sentencia: “Você me conhece, menino?”, “Ainda não, senhor!”,
responde David apavorado. Depois das “apresentações”, Creakle força o
menino a usar um cartaz com a frase “Cuidado com ele, ele morde”, como
forma de humilhar a criança frente aos demais alunos da escola.
A terrível experiência da presença de Murdstone e de sua irmã na vida
de David não se limitou aos tempos de infância, mas também à fase adulta.
Foram eles os responsáveis por delatar ao senhor Spenlow, pai de Dora,
sobre o envolvimento secreto entre ela e David. O fato viria não só abalar
o relacionamento do casal, como resultou na demissão dele da firma do
próprio Spenlow, na qual era empregado.
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No filme de Delbert Mann a escritura do romance aparece como
uma catarse frente aos conflitos da personalidade do escritor ao lidar com
sentimentos de amor e de desprezo, no filme de Peter Medak a tônica recai
sobre a capacidade do adulto em tomar decisões em relação à tirania do padrasto.
Assim, o romance a ser escrito ganha um caráter não só de instrumento de
denúncia da opressão sofrida, mas, sobretudo, como expressão da atitude do
sujeito de refletir sobre si mesmo através das lembranças do passado e ao mesmo
tempo reestruturar sua personalidade, a fim de corrigi-la para o futuro.
Isto fica bem evidente em uma das últimas sequências que retoma a
inicial, quando a discussão entre Copperfield e o oportunista Murdstone é
desfechada. Nela, David finalmente enfrenta o tirano, mostrando-se disposto
a levar sua atitude até as últimas consequências: “Tenho uma certa fama. Eu
a usarei. Eu farei com que você seja mais conhecido do que eu. . . conhecido
universalmente. . . como ladrão e assassino perverso que você é!”
Passado aquele episódio de sua vida, David agora se sente uma nova
pessoa, capaz não só de enfrentar o seu passado e suas tristes recordações,
mas de encarar o futuro e todos os riscos que ele possa trazer. “Conforme
terminava cada página, não cada frase, cada palavra. . . a noite escura da
minha infância se dissipava. . . até que finalmente me vi na luz - um homem. ”

David Copperfield. 1935. Direção: George Cukor; Produção: David O.
Selznick; Roteiro Adaptado: Hugh Walpole e Howard Estabrook, baseado no
livro David Copperfield de Charles Dickens; Elenco: Edna May Oliver, W. C.
Fields, Maureen O’Sullivan, Freddie Bartholomew, ,Frank Lawton, Madge
Evans, Lionel Barrymore, Roland Young; Drama, 130 minutos, preto e branco.
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As Aventuras de David Copperfield. 1969. Direção: Delbert Mann. Roteiro
adaptado: Jack Puman, baseado no livro David Copperfield de Charles Dickens;
Elenco: Edith Evans, Pamela Franklin, Susan Hampshire, Ron Moody, Robin
Phillips, Ralph Richardson, James Donald; Drama, 118 minutos (120 minutos
nos EUA), cor.
David Copperfield. 2000. Direção: Peter Medak; Produtor: John Davis,
Robert Halmi Jr. , Greg Smith; Roteiro adaptado: John Goldsmith, baseado
no livro David Copperfield de Charles Dickens; Elenco: Michael Richards,
Anthony Andrews, Frank MacCusker, Hugh Dancy, Max Dolbey, Sally Field,
Edward Hardwicke, Emily Hamilton, Julie Cox, Judy Cornwell, Paul Bettany;
Drama, 180 minutos (minissérie de TV, 3 episódios de 60 minutos), cor.
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RELENDO SHAKESPEARE
Fernanda Laís de Matos
felais@gmail. com

Sorrisos de uma Noite de Amor (Sommarnattens Leende), 1955, Ingmar
Bergman, Suécia; Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão (A Midsummer
Night’s Sex Commedy), 1982, Woody Allen, EUA; Sonho de uma Noite de Verão
(A Midsummer Night’s Dream), 1999, Michael Hoffman, EUA.

Sonho de uma Noite de Verão é adaptação da obra homônima de Shakespeare,
em que deuses tentam resolver disputa pela mão de uma jovem, que não está
apaixonada pelo homem com quem deve se casar. Sonhos eróticos de uma noite
de verão é uma paródia da obra shakespeariana, em que três casais passam final
de semana juntos em casa de campo em que ocorrem eventos inusitados. Um
jogo de sedução envolve a todos, em que as próprias vontades e as frustrações
sexuais deles se confundem. Sorrisos de uma noite de amor, por fim, mostra
situações inesperadas trazidas por meio do humor e do sarcasmo. Estes são
decorrentes de sucessivos (des)encontros amorosos.

E

m Sonho de uma Noite de Verão, Michael Hoffman adapta a tradicional
obra homônima de William Shakespeare a respeito de amor, desejo
e mitologia. Na história escrita no século XVI, o mundo real e um mundo
fantasioso encontram-se por intermédio dos encantos de uma noite de verão.
Humanos, deuses e elfos se cruzam repetidamente e as naturais diferenças
entre eles ocasionam trapalhadas.
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Essa não foi a primeira vez em que a história foi traduzida para as telas do
cinema. Outras produções incluem as de Max Reinhardt e William Dieterle,
em 1935; de Peter Hall, em 1968; de Adrian Noble, em 1996 e de James Kerwin,
em 1999. Na montagem de Hoffman, diferentemente da obra original, o
conto é ambientado na Itália do século XIX. Mantêm-se os nomes gregos dos
personagens, adaptando-os a novas funções sociais. O nome da localidade em
que se passa a trama é Monte Atena, em referência à capital da Grécia.
No enredo original, o personagem Teseu – herói grego de guerra –, é
espécie de árbitro de divergências entre cidadãos. Na véspera do casamento
dele com Hipólita – deusa das amazonas –, Egeu procura os conselhos do
colega para aplicar a lei ateniense. O fato é gerado pela filha, Hérmia, cuja mão
o pai havia prometido a Demétrio, mas que está apaixonada por Lisandro. Na
adaptação de Michael Hoffman, os personagens mantêm os mesmos nomes,
mas a celeuma é ambientada em sociedade italiana do século XIX. Teseu, dessa
forma, é um nobre vitoriano, procurado por Egeu para resolver o impasse do
casamento da filha Hipólita.
Como os costumes da época determinam que a filha não pode resistir
ao acordo matrimonial arranjado pelo pai, mas percebendo a dificuldade de
resolver a situação, Teseu prefere conceder mais tempo para Hérmia tomar
uma decisão. Ao invés de seguir o regramento, Hérmia e Lisandro decidem
fugir para a mata que cerca a cidade, não sem antes revelar seus planos para
Helena, outra jovem, obcecada por Demétrio.
Em uma tentativa de chamar a atenção de Demétrio, Helena confidencialhe o plano dos fugitivos. Lisandro, por isso, entra na mata atrás de Hérmia,
e Helena segue-o. O mundo real e o mundo mitológico, todavia, confundemse nesta floresta encantada. Nela, Titânia – rainha das fadas – e Oberon –
seu esposo e rei dos elfos – discutem pela guarda de um órfão indiano. Para
conseguir realizar seu desejo, Oberon tem planos de confundir TItânia.
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O personagem de Rupert Everet pede que o elfo travesso Puck encontre
uma flor que contém uma essência do cupido para enfeitiçar a esposa.
Titânia apaixona-se por Bottom, ator cuja companhia improvisada de teatro
ensaiava peça na mata para apresentar no casamento de Teseu. Bottom,
entretanto, é transformado em asno, sem que Titânia perceba, uma vez que
também estava sob o efeito da rosa do amor eterno.
Paralelamente, ao perceber a presença de humanos e do dilema
enfrentado pelos quatro jovens, Oberon ordena que Puck aplique a mesma
essência do amor enquanto Demétrio dormisse, para que este se apaixonasse
pela primeira mulher que visse ao acordar. O elfo, no entanto, confundese e acaba fazendo com que Lisandro também fique obcecado por Helena.
Percebendo o caos que se instala, o rei dos elfos ordena que Puck desfaça o
feitiço. Oberon e a esposa reconciliam-se; Lisandro volta a enamorar-se por
Hérmia; e Demétrio, por Helena; restabelecendo-se a ordem.
Ao final do filme, os dois casais de atenienses são encontrados em um
bosque, às margens da cidade de Atenas, em cenário completamente diferente
daquele cercado de mistério, no qual o filme se havia desenrolado. Eles são
acordados por Teseu, Hipólita e Egeu, que buscavam os rapazes. Percebendo
que Demétrio não mais desejava Hérmia, consentem em autorizar o
romance de Hérmia e Lisandro. As últimas cenas do filme dizem respeito
à festa de casamento de Teseu e Hipólita, em que a companhia de teatro
finalmente apresenta a peça que, apesar de conter poucos recursos, recebe
grande aprovação da nobreza local e do duque, que os havia comissionado.
Percebe-se que o tema principal do filme é o amor, o encantamento
provocado pela paixão e uma crítica aos entraves sociais à escolha de
parceiros. Isso é evidenciado pela necessidade de intervenção divina para
que Hérmia e Lisandro pudessem casar. A mediação do duque não teria
sido suficiente. A obra torna-se exemplo de comédia de costumes, em que
características de uma dada sociedade são satirizadas.
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A trilha sonora e a fala dos personagens compõem dados técnicos
significativos do filme, já que, por exemplo, Pietro Mascagni – responsável
pela música do longa-metragem –, optou por manter a música original de
Felix Mendelssohn. A abertura da obra, que o compositor realizou em 1826
para a primeira montagem de “Sonho de Uma Noite de Verão”, foi usada
em associação à renomada “Marcha Nupcial”, composta posteriormente, em
1843, para outra montagem da peça. É interessante notar que essa música
que se teria consagrado como o hino de matrimônios surgiu de obra literária
que questiona o instituto do casamento.
A cenografia de Sonho de uma Noite de Verão, por sua vez, foi produzida
de forma a remeter às grandes produções de Hollywood na década de 1960,
como Spartacus, Cleópatra e Ben Hur. Apesar de se perceber que o cenário é
fictício, ele é composto de forma exuberante, dando a impressão de o filme
ser um épico. O mesmo pode ser dito a respeito da maquiagem usada nos
corpos e rostos de fadas e elfos. A despeito do uso de muito brilho, as vestes
e as poses do personagem de Rupert Everet, Michelle Pfeiffer e Stanley Tucci
remetem àqueles filmes. Contribuem para essa atmosfera o clima da vila
interiorana da Itália e o figurino de estilo vitoriano, por exemplo, de Hipólita.
O filme foi alvo de muitas críticas quando lançado, porque os personagens
como o de Bottom teriam sido distorcidos, porque a duração do filme o
teria deixado cansativo e porque a aura de mágica teria desaparecido em
comparação à leitura da peça original. Manteve-se, porém, a dialética entre
a realidade e a fantasia, bem como o clímax proporcionado pela convivência
entre deuses e homens, efeito típico do teatro grego e representado na obra
de Shakespeare. Mesmo tendo sido tachada de uma produção ambiciosa,
Sonho de uma Noite de Verão constitui, dessa maneira, novo formato e nova
visão de obra que se perpetua no tempo.
Sorrisos de uma Noite de Amor, de Ingmar Bergman, é uma paródia de
“Sonhos de Uma Noite de Verão”, peça de William Shakespeare. Diferentemente
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da montagem de Michael Hoffman e de outras, que buscaram a fidelidade ao
texto, o filme sueco usa referências da peça original, mas realiza adaptações mais
ousadas. A tradução literal da obra sueca Sommarnattens Leende seria mais
parecida com o título de Shakespeare: lendas de uma noite de verão. Outros
exemplos de referência ao primeiro texto são o gênero da comédia de costumes,
o clímax gerado pelo encontro dos personagens, entre outros aspectos.
Em Sorrisos de uma Noite de Amor, Fredrik Egerman, advogado sueco,
está casado pela segunda vez, com a jovem Anne – virgem e apaixonada pelo
enteado, Henrik. Após saber que a atriz Desirée Armfeldt faria espetáculo,
Fredrik sonha com a ex-amante e acaba indo visitá-la. Frustrando as
expectativas dele, em vez de reconciliar-se com a personagem de Eva Dalhbeck,
encontra o militar Conde Malcolm – novo amante da atriz –, que despacha
Fredrik para casa.
Enquanto isso, Anne e Henrik parecem estar encantados um com o outro,
mas não expõem os sentimentos em virtude das relações familiares. Henrik
estuda teologia para ser admitido na igreja católica, mas é provocado pela
empregada dos Egermann, Petra. Com a narrativa, percebe-se que o interesse
da funcionária é na obtenção de vantagens em relações com alguém de classe
social mais elevada.
Ao se dar conta de que ainda tinha sentimentos pelo advogado, Desirée
elabora plano para reconquistá-lo por meio de uma festa na suntuosa casa de
campo da mãe. Os convidados são escolhidos de forma provocadora, e parece
que a atriz deseja confrontar os sentimentos dos envolvidos. Fredrik e Anne,
o Conde Malcolm e Condessa Charlotte e Henrik recebem assim o convite.
Após manipulações de Desirée, rivais e amantes enfrentam-se e ela
finalmente consegue seu amante de volta. Uma de suas falas é emblemática
do jogo que arma: “os homens nunca sabem o que é melhor para eles. Temos
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de mostrar o caminho”. Sob esse pretexto, joga com as emoções e relações de
todos que decidem atender ao convite da atriz.
A sociedade sueca do final do século XIX, como no resto do mundo
ocidental, era rígida e não via com bons olhos a expressão da sensualidade
feminina. Restringindo a sexualidade ao casamento e à procriação, a moral
cristã aceitava a união matrimonial como freio para os libertinos. Nesse
contexto, apesar de o amor ser visto de maneira romantizada, não equivalia ao
casamento. A paixão amorosa não existia no casamento; este era, na maioria
das vezes, mero negócio ou conveniência. A sexualidade não significava a
busca do prazer, mas a persecução de função essencialmente reprodutiva. O
amor era, assim, na maioria das vezes, vivenciado nas relações de adultério.
Essa questão passa a ser o centro do filme de Bergman, aclamado pela crítica
e pelo público.
Para produzir o efeito de ironia e evocar reflexão, o diretor sueco
exagera as opiniões dos personagens em relação ao casamento e ao amor.
O Conde Malcom, por exemplo, afirma que esse sentimento é repugnante.
Desirée Armfeldt é vista de forma ambígua: ora promíscua – por ser atriz
– ora moderna, independente, fonte de inveja por parte de mulheres
compromissadas. Mulheres como Petra e Anne, cuja sexualidade é contida,
expressada apenas por intermédio de cena em que as duas trocam carícias nos
aposentos da patroa.
Bergman demonstra, dessa forma, que características da moral burguesa
do início do século ainda prosperavam na década de 1950. As críticas esboçadas
atingem o espectador da contemporaneidade, que se identifica com a trama e
com os pudores e regras sociais modernas. A linguagem sarcástica também é
uma maneira de o telespectador se reconhecer no filme, já que se contrapõe
ao cenário e ao figurino clássicos – que evocam costumes rígidos. As falas e
as ações dos personagens são elaboradas de forma a produzir choque entre a
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postura austera em um ambiente ortodoxo e os comportamentos lascivos, que
denotam as verdadeiras intenções amorosas dos personagens.
A mensagem de Sorrisos de uma Noite de Amor, em formato de comédia
romântica, é recurso de crítica à hipocrisia e à dissimulação daqueles que
traem. Exemplo disso é a oposição entre a cena em que o Conde Malcolm
afirma que toleraria a traição da mulher, mas nunca a da amante, e a cena
posterior em que, devido à mudança das circunstâncias amorosas por ele
vividas, afirma que apenas toleraria a da amante.
A conversa que Desirée tem com a mãe é expressiva da tônica da obra,
pois os conselhos dados à filha parecem sintetizar a moral da época. Como
está mais velha, não manifesta interesse por frivolidades amorosas. Dá a
impressão de preferir ficar distante de jogos e intrigas, além de criticar a inveja,
a impulsividade e o interesse. Ela alerta a filha sobre a suposta boa ação, que
cheirava mal e poderia redundar mal. O prenúncio de que seria “impossível
proteger o ser humano do sofrimento” e que isso deixaria a todos exaustos,
contudo, não foi capaz de antever um final feliz (o famosos happy ending), em
que os personagens finalmente aceitam as circunstâncias e os desejos pessoais.
Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão, de Woody Allen, a exemplo de
Sorrisos de uma Noite de Amor, é nova paródia da obra de William Shakespeare.
Além de o nome se assemelhar ao do filme sueco, a trama é semelhante àquela
do consagrado escritor inglês: as relações extraconjugais de diferentes casais
em uma atmosfera antiquada, em que situações exageradas e surreais têm
implicações para a estabilidade desses relacionamentos.
Andrew – inventor de uma suposta bicicleta voadora – e Adrian estão
casados há alguns anos, mas estão desanimados com a relação e já não
interagem da mesma forma (Adrian afirma ter uma dor de cabeça há seis meses
e, por isso, não têm relações sexuais). Quando decidem receber os noivos, o
filósofo Leopold e a jovem Ariel, e os amigos, o dentista Dr. Maxwell e sua
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enfermeira Dulcy, todos trocam de parceiro ao menos uma vez. Enquanto
Ariel é disputada pelos três homens, o Dr. Leopold também corteja Dulcy e
descobre que o Dr. Maxwell, melhor amigo de Andrew, já o traíra com Adrian.
Ao final, Andrew finalmente consegue satisfazer o desejo de ter Ariel em
seus braços. As dissimulações e as atrações dos personagens são desmascaradas
e admite-se que a carne é fraca. A fala de Andrew “o sexo alivia a tensão e o
amor provoca-a” parece ser coroada. Após invocar os espíritos das florestas –
que mais lembram a fada Sininho, a invenção (bicicleta) voa, para surpresa de
todos os presentes e em espécie de epifania.
Observa-se que todas essas “noites de verão” são impulsionadas pela
visão dos diretores a respeito de relacionamentos afetivos. Para Bergman, o
amor é incerto. Woody Allen é o retrato do amor neurótico e inseguro. Em
Hoffman, nem os deuses estão livres das trapalhadas e dos jogos do amor.
De uma forma ou de outra, as noites de verão terminam por ser momento
propício para a manifestação da libido e de desejos ocultos. Em Sorrisos de
uma Noite de Amor, a mãe de Desirée alerta para os efeitos que o vinho pode
trazer ao comportamento humano. Em Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão,
Andrew faz remissão ao efeito mágica de uma noite de verão na mata. Em
Sonhos de uma Noite de Verão, maior aproximação da obra shakespeariana,
o real e o imaginário se misturam para criar um happy ending. Diferenças de
visão de mundo, de expectativas e de ações relativos ao amor ficam retratadas
por meio da remissão a uma mesma obra, a de Shakespeare.
A comédia de costumes e um conjunto de diferentes cenas dramáticas
fazem remissão ao Vaudeville de outro século, em que cenas repletas de
seriedade se transformam rapidamente em atos risíveis. Em algum momento,
parece que vai tudo vai dar errado, em uma espécie de clímax angustiante.
Isso é causado pela sobreposição de triângulos amorosos que podem ser
encontrados nas três produções cinematográficas (em Bergman, por exemplo:
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Anne, Fredrik e Henrik; Anne, Fredrik e Desirée; Anne, Fredrik e Petra;
Fredrik, Desirée e Malcolm, Malcolm, Condessa e Fredrik etc.).
De repente, todos os elementos da cena se encaixam e parecem gerar um
happy ending. Esse final feliz, no entanto, não se assemelha àquele de contos
de fada, mas à apreensão ou à aceitação da problemática do desejo humano.
O exercício mnemônico com o telespectador, não obstante, é reforçado,
na medida em que este se identifica com o que é projetado por cada filme.
Isso acontece porque os temas de amor, desejo, pudor, desgaste das relações
conjugais, traição, pecado etc. , não são apenas obsessões de cada autor, mas
são temas universais.

Sonho de Uma Noite de Verão. 1999. Direção: Michael Hoffman; Roteiro:
Michael Hoffman, baseado na peça de William Shakespeare; Produção:
Michael Hoffman e Leslie Urdang; Produtor associado: Nigel Goldsack;
Produtor executivo: Arnon Milchan; Coprodutora: Ann Wingate; Música:
Simon Boswell; Música (não original): Pietro Mascagni; Fotografia: Oliver
Stapelton; Edição: Garth Craven; Casting: Lora Kennedy; Produção de
Design: Luciana Arrighi; Direção de Arte: Maria Teresa Barbasso, Andrea
Gaeta e Gianni Giovagnoni; Figurino: Gabriella Pescucci; Elenco: Kevin Kline;
Michelle Pfeiffer; Stanley Tucci, Rupert Everet, Calista Flockhart; Dominic
West; Christian Bale; Anna Friel; David Strathairn; Sophie Marceau; Roger
Rees; Sam Rockwell. Romance, 116 minutos, cor.
Sorrisos de Uma Noite de Amor. 1955. Direção: Ingmar Bergman;
Roteiro: Ingmar Bergman; Produção: Svensk FilmindustrI; Edição: Oscar
Rosander; Música: Erik Nordgren; Fotografia: Gunnar Fischer; Elenco:
Harriet Andersson, Ula Jacobson, Eva Dahlbeck, Margit Carlqvist, Gunnar
Bjornstrand. Drama, 108 minutos, preto e branco. Prêmio Especial no Festival
de Cannes.
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Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão. 1982. Direção: Woody Allen;
Roteiro: Woody Allen; Produção: Robert Greenhut; Edição: Susan Morse;
Casting: Juliet Taylor; Direção de Arte: Speed Hopkins; Cenografia: Carol Joffe;
Figurino: Sandro Loquasto; Elenco: Woody Allen, Mia Farrow, Jose Ferrer, Julie
Hagerty, Tony Roberts, Mary Steenburgen. Comédia, 88 minutos, cor.
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Névoa de nadas
disse O-que-Sabe
névoa de nadas
tudo névoa-nada
Qohélet/O que Sabe ou Eclesiastes, cap. 1, versículo 2
(na tradução de Haroldo de Campos)

Macbeth – Reinado de Sangue (Macbeth), 1948, Orson Welles, EUA; Trono
Manchado de Sangue (Kumonosu-jô), 1957, Akira Kurosawa, Japão; Macbeth
(Macbeth Tragedy, The), 1971, Roman Polanski, Inglaterra/EUA.

Adaptações cinematográficas da clássica peça Macbeth de William Shakspeare
onde Macbeth usa de todas as suas armas para satisfazer sua ambição e se
tornar rei da Escócia.

À

beira-mar, as “bondosas” bruxas preparam um sortilégio macabro.
Vêm as brumas, ouve-se o clamor de armas. Depois, surge o cenário
de guerra. Um soldado, estendido na praia, é brutalmente assassinado por
um adversário.
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O horizonte esfumaçado dá lugar a um rochedo, sobre o qual três
bruxas preparam uma mistura num caldeirão. A neblina se confunde com as
borbulhas do receptáculo, de cuja massa amorfa as feiticeiras esculpem um
boneco disforme e o nomeiam “Macbeth”.
A névoa deixa transparecer uma paisagem desolada, pedregosa. Aos
poucos, vislumbram-se as fundações do que foi um castelo. Um coro sombrio
e fantasmagórico de teatro Nô nos narra os fatos. Então, mais uma vez, a
neblina toma conta da visão, para depois revelar o castelo como foi outrora,
em sua pompa e glória.
Assim começam, respectivamente, A Tragédia de Macbeth (1971), de
Roman Polanski; Macbeth (1948), de Orson Welles; e Trono Manchado de
Sangue (1957), de Akira Kurosawa.
Parece-nos, assim, irresistível a provocação de começar um artigo sobre
as adaptações cinematográficas da tragédia Macbeth, de Shakespeare, sem
emprestar, como epígrafe, algumas das frases célebres do texto. É que, se
os filmes de Welles, Kurosawa e Polanski têm algo em comum (além, claro,
do texto original em que se basearam), certamente é a presença constante
da névoa como metáfora para a instabilidade e a volatilidade do poder –
evocando a “vaidade das vaidades” do texto bíblico. E, também, se for pra não
citar Shakespeare, citemos pelo menos o Deus-todo-poderoso judaico (ou
pelo menos um de seus porta-vozes, o rei – ora, ora – Salomão).
O lembrete nos ajuda, ainda, a ter em conta que não se trata de tarefa fácil
aproximar-se de um gigante literário e trazê-lo para outra arena, o cinema,
como ousaram os diretores – eles também gigantes no fazer cinematográfico.
E perdoa, desde já, a audácia deste breve ensaio em tentar aproximar, cotejar,
comparar estas versões do clássico.
Comecemos, pois, do começo.

574

SE SSÃ O DU P LA

***
Macbeth faz parte do ciclo das grandes tragédias de William Shakespeare
(1564-1616). Conta a história do personagem-título, um nobre escocês que,
acompanhado de seu amigo Banquo, ouve de três bruxas a profecia de que
será coroado rei, mas que seu reinado será breve e não prosperará, enquanto
seu amigo será pai de vários reis.
Instigado pela mulher, Macbeth mata o rei Duncan, incrimina seus
herdeiros, Malcolm e Donalbain, e toma para si a coroa. Temendo o presságio,
decide matar Banquo e inicia um reinado sanguinário a fim de manter-se no
poder. Entre suas vítimas, estão a mulher e os filhos de Macduff, outro nobre
enredado em suas intrigas.
Pouco a pouco abandonado por todos e isolado, Macbeth retorna às
bruxas para conhecer o resto de seu destino. Elas avisam que ele deve temer
Macduff, mas não terá seu reinado ameaçado enquanto o Bosque de Birnam
não se deslocar até seu castelo. Nem poderá morrer senão pelas mãos de um
homem não nascido de mulher.
No final, as tropas de Malcolm e Macduff resolvem se aproximar do
castelo carregando galhos das árvores do bosque, para confundir os inimigos,
confirmando a profecia. Macbeth morre pelas mãos de Macduff, que nasceu
de cesariana, e é decapitado. Malcolm assume o trono que lhe é de direito.
***
Orson Welles enfrentava uma maré braba de azar. Vinha sendo queimado
em Hollywood pelos produtores de A Dama de Shangai por ter estourado
muito além dos limites o orçamento do filme – e não ter conseguido reverter os
gastos nas bilheterias. A pressão dos estúdios e as intromissões dos executivos
em seu processo criativo se tornariam, a partir daí (e cada vez mais), um
fantasma que assombraria o diretor pelo resto de sua carreira.
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Após uma malfadada tentativa de montar uma versão vodu haitiana de
Macbeth nos palcos, conseguiu uma verba reduzida e, em 21 dias, com cenários
emprestados, resolveu filmar uma adaptação do texto shakespeariano.
Assim sendo, Macbeth tem todas as virtudes de uma adaptação feita com
“uma câmera na mão e uma ideia na cabeça” por um dos maiores (senão o
maior) gênios do cinema mundial e também alguns defeitos de um filme
executado às pressas em apenas três semanas.
Por tudo isso, o caráter teatral da obra de Welles é evidente, a começar
pela direção de arte, com seus cenários que imitam artificialmente acidentes
naturais, a ausência de locações fora do estúdio, o excesso de gelo seco para
disfarçar as limitações de espaço físico. Alie esses elementos a algumas
atuações sofríveis e outras exageradamente eloquentes (e o exíguo tempo para
se ensaiar e repetir as tomadas) e o que seria teatral no Macbeth de Welles
chega a ser mambembe.
A forma que Welles encontrou para superar esses problemas foi investindo
pesado em linguagem cinematográfica. Primeiro, na captura das imagens. A
fotografia é dominada pelo chiaroscuro, os ângulos de câmera são sempre
antinaturais para o olhar convencional do espectador, há uma profusão de
supercloses, de planos-sequência para aproveitar várias nuances das cenas,
os planos gerais apresentam bastante profundidade de campo. Depois, na
montagem, rica em associações simbólicas ao comparar objetos de cena com
ações e personagens.
Welles nos deixa evidente que está bebendo, em vários aspectos, numa
riquíssima fonte. Ele ecoa, em cada plano geral, no uso constante de sombras,
na iconografia, na técnica de montagem, a obra de Serguei Eisenstein – em
especial, seu Ivan, o Terrível (1944). Talvez, por isso, o filme tenha sido tão
mal recebido no mercado norte-americano. E elevado à condição de clássico
ao ser lançado na Europa.
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***
Akira Kurosawa fez parte de uma geração de intelectuais japoneses
cuja formação sofreu forte influência ocidental. Declarou, sem reservas, que
seus autores favoritos eram Shakespeare e Dostoievski, levando obras desses
autores para as telas com uma visão bastante peculiar.
Trono Manchado de Sangue (1957) é sua primeira adaptação de Shakespeare
– faria ainda Homem Mau Dorme Bem, em 1960, baseado em Hamlet, e Ran,
em 1985, a partir de Rei Lear. Sua versão de Macbeth (no original, Kumonosujô, ou o Castelo da Teia de Aranha), apesar de não usar sequer uma linha do
texto original e de tomar uma série de liberdade quanto ao enredo da peça,
é, paradoxalmente, considerada a melhor versão cinematográfica da tragédia
por muitos críticos.
A aproximação entre Ocidente e Oriente se dá pela escolha do diretor
em usar o centenário teatro Nô como base para a atuação e caracterização dos
personagens, em especial do protagonista, Wachizu, sua esposa, Asaji, e dos
espectros, que assumem o lugar ocupado pelas bruxas no texto shakespeariano.
Dois elementos impressionam no filme de Kurosawa.
Primeiro, o artesanato cinematográfico, seja na escolha dos planos, nos
movimentos de câmera ou nos truques cênicos (um exemplo é a engenhosa
sequência em que Washizu-Macbeth e Miki-Banquo adentram a cabana do
espectro, ou a morte de Wachizu, trespassado por uma flecha na garganta de
frente pra câmera), seja na fidelidade histórica dos figurinos e cenários, ou
ainda pela economia cênica, que nos remete ao vazio espacial cultivado pela
filosofia zen-budista.
Segundo, a montagem frenética, em que as ações parecem se atropelar na
tela, em contraste com o ambiente ascético sugerido pela direção de arte e por
outros elementos já citados, como a atuação teatralizada, e a presença ritual
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da trilha sonora e do coro em off. Cria uma atmosfera de ambivalência que é
crucial para o entendimento da obra.
Essa ambivalência se reflete na fotografia em preto e branco, que privilegia
os tons de cinza, o fosco, o nublado.
***
Polanski havia acabado de passar pela experiência mais traumatizante de
sua vida quando decidiu levar Macbeth para as telas. Em 1969, o diretor teve
sua casa invadida por uma trupe de maníacos a mando do abominável Charles
Manson, que assassinaram sua esposa, Sharon Tate, grávida de oito meses.
Para purgar esse horror, Polanski decidiu adaptar a já sangrenta história
de Macbeth a partir de uma perspectiva mais naturalista e bastante violenta
da história. Com patrocínio de Hugh Hefner, proprietário da revista Playboy,
ele usou como locações alguns castelos medievais no Reino Unido, fez uso
de figurinos típicos do período e abusou de cenas externas. Além disso,
aproveitou para reconstituir, diante das câmeras e em detalhes, vários dos
assassinatos que são apenas sugeridos no texto original.
É a mais longa das três adaptações, com cerca de duas horas e 15 minutos
de duração, apesar de, durante a adaptação do roteiro, muitos dos diálogos
presentes no texto original terem sido limados no filme.
É, ainda, a menos teatral das adaptações, pois percebe-se a preocupação
do diretor em converter para a linguagem cinematográfica as situações cênicas
e os solilóquios do filme, como na sequência em que Macbeth se questiona
sobre seu intuito de assassinar o rei Duncan.
Chama a atenção a atuação do casal Macbeth. Jon Finch, como o
protagonista, alia uma interpretação contida e um vigor físico invejável, além
de ser franzino, como o texto original sugere ser Macbeth. Já Francesca Annis
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surpreende como uma Lady Macbeth dissimulada e alegre, bem ao gosto dos
psicopatas da vida.
O filme, no entanto, foi um fracasso de bilheteria, atingindo o status de
cult vários anos após seu lançamento.
***
Welles se deixa seduzir por uma interpretação do destino trágico de
Macbeth bastante em voga na época, mas que é considerada simplista nos dias
de hoje. Para ele, Macbeth é um homem dividido entre as forças pagãs e a fé
cristã, preterindo esta em favor daquela, e pagando com a vida por esta opção.
Isto fica evidente em sua adaptação pela presença de um personagem que
não existe na peça original, o “homem santo”, que é uma amálgama de alguns
outros personagens. Quando Malcolm e Macduff tramam a queda do tirano,
é à sombra de uma cruz monolítica que eles dialogam, sob os auspícios do
homem santo.
Os exércitos deles também exibem inúmeras cruzes, em contraponto à
ausência do símbolo no castelo de Macbeth. Esta visão maniqueísta enfraquece
a força trágica da trama. Fica claro, para o espectador contemporâneo, que
a tragédia do protagonista reside realmente em sua fraqueza ante a própria
ganância e seu desespero em tentar manter o poder a qualquer custo.
Uma imagem cara ao texto original é a de que Macbeth é um homem
muito pequeno para o papel que ocupa. Isso se reflete nas constantes
referências de Shakespeare à vestimenta do personagem, descrito em diversas
oportunidades como alguém que usa roupas grandes demais para ele.
Esse talvez seja um dos grandes méritos do filme de Welles, que também
interpreta o papel principal. Apesar de ser um homem corpulento, o diretor
colocou um ator muito gordo para ser Duncan. Na primeira cena em que
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aparece coroado, Welles veste uma túnica enorme, desajeitada, e senta no
trono parecendo embriagado, ridículo. A câmera, levemente enquadrada de
baixo para cima (uma das marcas visuais do diretor), consegue deixá-lo ainda
mais patético pela inversão que insinua.
Essa desmedida do personagem é resolvida de outra forma por Kurosawa.
Wachizu é um homem destemperado. Sua expressão facial é constantemente
perturbada – e se aproxima muito de uma máscara do teatro Nô. Seus
movimentos são bruscos e, mesmo quando se mostra contido, em situações
domésticas, há uma tensão permanente em sua postura. Muito raramente, por
exemplo, o personagem aparece em cena sem estar com os punhos cerrados.
Quando tenta demonstrar naturalidade, seu riso é nervoso e desajeitado.
Essa visão desassossegada sobre o personagem é comum aos três filmes
e também ao texto shakespeariano. Ao matar Duncan, Macbeth abre mão do
amor: do amor-próprio, do amor ao próximo, do amor à sua terra e, por fim,
sua decisão termina por afastá-lo do amor de sua mulher. Para Shakespeare,
no entanto, o sentimento oposto ao amor não é o ódio, mas o medo.
Daí o rosto-máscara de Wachizu, ou ainda a expressão permanentemente
franzida e angustiada que se apossa de Orson Welles, com seus cabelos
constantemente desgrenhados e molhados de suor, ou a perturbação solitária
de Jon Finch com as dúvidas e assombros que o acometem.
Muitas das angústias do personagem-título se refletem em longos
solilóquios criados pelo dramaturgo inglês. Polanski e Welles alternam e
fragmentam esses textos entre falas reservadas dos personagens e narrações
em off, para evitar o recurso de fazê-los olhar diretamente para a câmera.
A exceção fica por conta do gênio criativo de Welles. No célebre solilóquio
do Ato V, Cena V, em que Macbeth lamenta a morte de Lady Macbeth, qualquer
um poderia optar em extrair desse forte momento uma grande atuação para
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as câmeras. Em vez disso, Welles começa com um plano médio de Macbeth,
em off: “She should have died hereafter. There would have been a time for
such a word. ”
A câmera começa a fechar num close, lentamente, até que em fusão,
a imagem muda para um plano geral da névoa, ainda com uma narração
emocionada em off:
Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time,
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life’s but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
Nova fusão traz o rosto de Welles em primeiríssimo plano, em toda sua
angústia, olhando diretamente para nós. Vou dizer de novo: coisa de gênio.
O medo tira de Macbeth a capacidade de dormir e ele passa, então, a
alucinar, tornando difícil para o personagem distinguir a realidade. Welles
radicaliza sobremaneira isso ao imprimir uma atmosfera macabra ao filme,
parece que estamos presos a um pesadelo.
Polanski usa esses momentos para quebrar a “naturalidade” de sua narrativa,
dando uma sensação de sobrenaturalidade aos devaneios de Macbeth, isto fica
evidente, por exemplo, na aparição do fantasma de Banquo durante o banquete
real. E é levado ao paroxismo na sua segunda consulta às feiticeiras.
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Já Kurosawa aproveita-se para, ainda, reforçar a revolta da natureza com a
ação pérfida de Wachizu. Isso fica evidente na invasão dos pássaros ao castelo,
antes da batalha final, às tempestades que anunciam a presença dos espectros,
à revolta dos cavalos de Miki antes da caçada que antecede seu assassinato.
Todos os cineastas rendem-se às raízes maneiristas da obra de Shakespeare,
há uma profusão de símbolos que aludem ao labirinto ou ao espelho. Em
Trono Manchado de Sangue, o bosque quando enfeitiçado faz os samurais se
perderem nele. Em A Tragédia de Macbeth, a última revelação das feiticeiras
de Macbeth se dá por um intrincado jogo de espelhos em que cada um reflete
a imagem de um descendente de Banquo coroado. Em Macbeth, o castelo e as
demais locações se confundem, se imbricam, se misturam.
É interessante notar que, em Kurosawa, não há um personagem
equivalente a Macduff, portanto não há o presságio do homem não nascido
de mulher. Wachizu encontra o fim pelas mãos de seus próprios homens,
que decidem restaurar a ordem estabelecida por conta própria e retomar sua
honra. Nada mais japonês.
Polanski, por sua vez, acrescenta um epílogo que não existe na peça
original e dá uma pista para um detalhe da trama que não esclarecido por
Shakespeare. É que as feiticeiras preveem que Banquo será pai de reis, mas
ao fim da tragédia, Malcolm, filho de Duncan, recupera a coroa. Como fica
então Fleance, o herdeiro de Banquo, como ele ascenderá ao poder? Polanski
sugere que a disputa pelo poder nunca termina, ao colocar Donalbain, irmão
de Malcolm, chegando próximo ao antro das feiticeiras. Que tipo de sortilégio
irão elas prever?
Aliada à inopinada presença do “homem santo” na narrativa de Welles,
vemos que os três cineastas tomaram muitas liberdades com o texto original
de Shakespeare, o que pode ser considerado por alguns puritanos como um
sacrilégio ou uma desonestidade. Porém, vale salientar que Macbeth foi um
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personagem histórico cuja história original era bem diferente. Borges nos
conta que Shakespeare teria se inspirado numa lenda colhida pelo cronista
Holinshed, mas na verdade, Macbeth foi um rei bondoso e piedoso, que matou
Duncan numa batalha justa e teve um reinado longo e próspero.
Essa história, porém, se perdeu na névoa.
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Scarface
Lívio Oliveira, Procurador Federal e escritor
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Scarface, a Vergonha de uma Nação (Scarface – The Shame of the Nation), 1932,
Howard Hawks, EUA; Scarface (idem), 1983, Brian de Palma, EUA.
Nos anos 30, em Chicago, bandido sanguinário assume o controle do crime
organizado, aterroriza os cidadãos e se apaixona pela própria irmã. Na segunda
versão, a ação se passa em Miami, depois de um traficante, viciado em cocaína,
ter sido expulso de Cuba.

P

olícia, política, corrupção, drogas, álcool, mulheres e gângsteres.
Não necessariamente misturados nessa ordem, os componentes
causam, certamente, explosões previsíveis. Os ingredientes, um por um,
já são motivadores de paixões e de problemas que podem ser irreversíveis,
detonando outras realidades mais trágicas e que beiram o absurdo.
Nas duas versões do filme Scarface, uma de 1932, em preto e branco,
dirigida por Howard Hawks, outra, modernizada e mais sofisticada, de 1983,
dirigida por Brian de Palma, esse “combo” explosivo se verifica.
Essa completa fusão ou confusão tem sempre fins trágicos e destruição,
nos lados norte ou sul, seja em Chicago, ou em Miami, as duas cidades-palco
dos dois filmes em análise. Na verdade, é o lado negro que se ressalta e se
instala quando a guerra se inicia.
A traição é um dos componentes mais presentes nas duas obras que têm
um eixo em comum: a corrupção dos políticos e dos homens e mulheres em
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busca de poder e de espaço num mundo estranho, muito estranho. Cobra engole
cobra. . . e gângster mata gângster em busca de um ilusório “topo do mundo”.
O dinheiro é o principal combustível de toda a trama. Afinal, é o símbolo
maior de uma sociedade decadente e perigosa. A canalhice do gângster revela
a hipocrisia da sociedade construída sobre os pés de barro da luxúria e da
ascensão social contra a lei. Uma sociedade que elege o bandido “sedutor”
como uma espécie de semideus que tudo pode à força do uso do gatilho e das
armas liberadas facilmente pelas leis do Estado corrupto.
A um truculento e às vezes hilário italiano (Tony Camonte, da 1ª versão,
segue-se, no remake de 1983, um charmoso, sofisticado (mas não menos
ensandecido e sombrio) personagem desempenhado por Al Pacino (Tony
Montana), encarnando o papel de um imigrante cubano que tenta formar
um império de tráfico de drogas e que põe tudo a perder em face da estranha
paixão que nutre pela irmã. Uma irmã rebelde e que reflete o lado feminino
daquele bandido que ganha a hegemonia das ruas, conquistando espaço e
capital à custa de muitos tiros e sangue nas madrugadas. Nessa versão, à
direção de Brian de Palma junta-se o roteiro e argumento de Oliver Stone
sobre romance de Armitage Trail, que leva os personagens para os anos 80 e
transfere o ambiente de Chicago para Miami.
Scarface, nessa segunda versão, é um dos filmes mais violentos já feitos e
também um expoente de Hollywood no cinema da década de 80.
Em ambas as versões, há componentes incontornáveis:
• Vê-se que a polícia resta quase impotente diante do crime organizado
e frenético, alimentado pela própria sociedade e pelas leis do Estado;
• Os jornais aproveitam a situação para venderem sensacionalismo,
como o fazem até os dias de hoje;
• Os políticos. . . bem, todos sabem o que os políticos fazem. . .
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A ruína do criminoso se revela quando ele ultrapassa as poucas,
pouquíssimas, leis a que obedece. A covardia do gângster que assassina o homem
recém-casado com sua irmã (que lhe faria uma surpresa, comunicando-o
posteriormente que passara a uma vida mais séria) é “pecado mortal” que lhe
vale o império do crime e a sua própria vida.
Não lhe valem mais metralhadoras, nem janelas com venezianas de aço. As
balas da polícia atingem primeiro sua irmã, que, arrependida de tentar revidar
o assassinato de seu marido, é a última a apoiar Tony, contraditoriamente. A
culpa e o remorso pela morte da irmã agora o fazem revelar sua face covarde
e medrosa. A irmã era como uma gêmea siamesa, que, morta, traria a mesma
consequência ao seu louco irmão.
Enquanto agoniza, a irmã balbucia que seu marido morto não tinha
medo, porém o irmão o tinha. Alguma “dignidade” sobrara ao marido defunto,
portanto, diferentemente do bandido líder, que já anunciava sua condição de
fraco, muito fraco. A única coisa que balbuciava o criminoso covarde ao ser
encurralado pelos policiais prestes a eliminá-lo era: “Eu não sabia. Eu não sabia”.
É de se lembrar, como uma das curiosidades do filme mais recente, que
foi censurado em muitos países, em face do uso repetido da palavra fuck (foda,
em inglês), que aparece, simplesmente, 182 vezes. Há quem afirme que a banda
Blink-182 adotou o 182 por causa do filme. Essa marca fuck só seria superada
com o lançamento de Goodfellas (Os Bons Companheiros, no Brasil) em 1990,
em que a referida palavra aparece 246 vezes.
A sociedade é mesmo uma presa, ainda hoje, da força psicológica e da
realidade negativa desses enlouquecidos brutamontes, em busca da conquista
de um mundo “fácil” e falso. Mas, não é demais lembrar, que é essa mesma
sociedade que os cria e os alimenta.
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Scarface, A Vergonha de uma Nação. 1932. Diretor: Howard Hawks;
Distribuidora: CIC; Elenco: Paul Muni (Antonio ‘Tony’ Camonte), Ann
Dvorak (Francesca ‘Cesca’ Camonte), Karen Morley (Poppy), Osgood Perkins
(John ‘Johnny’ Lovo), C. Henry Gordon (Insp. Ben Guarino), George Raft
(Guino Rinaldo), Vince Barnett (Angelo), Boris Karloff (Gaffney), Purnell
Pratt (Mr. Garston, Publisher), Tully Marshall (Managing Editor), Inez
Palange (Mrs. Camonte), Edwin Maxwell (Chefe dos detetives). Policial, 95
minutos, preto e branco.
Scarface. 1983: Diretor: Brian de Palma; Distribuidora: CIC e Universal;
Elenco: Al Pacino (Tony Montana), Steven Bauer (Manny Ray), Michelle
Pfeiffer (Elvira Hancock), Mary Elizabeth Mastrantonio (Gina), Robert Loggia
(Frank Lopez), Miriam Colon (Mama Montana), F. Murray Abraham (Omar
Suárez), Paul Shenar (Alejandro Sosa), Harris Yulin (Mel Bernstein). Policial,
170 minutos, cor.
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Só muda o endereço:
ressignificação, necessidade,
solidão e conflitos
Isabelle Ferret Badiali
Centro de Educação Cientifica de Natal, IINN-ELS
ferretbadiali@gmail. com

O Mágico de Oz (Wizard of Oz, The), 1939, Victor Fleming, EUA; Os Trapalhões
e O Mágico de Oróz, 1984, Déde Santana e Victor Lustosa, Brasil.

O Mágico de Oz é um filme de 1939, adaptado do clássico de L. Frank Baum,
que conta a história da Dorothy Gale que decide fugir de casa após seu cachorro
Totó ser ameaçado de morte por ter mordido a moradora da cidade de Kansas.
A menina acaba por acidente chegando à Terra de Oz, lugar diferente daquele
em que vivia e em busca de um imediato retorno para a sua casa, Dorothy
passa por diversas situações perigosas e belas, encontrando ao longo do caminho
amigos, medo e autoconhecimento. Para voltar à sua casa, que era seu único
desejo, ela precisou trilhar o caminho de tijolos amarelos. Os Trapalhões e o
Mágico de Oróz é um filme brasileiro baseado na história da menina Dorothy e
traz um contexto nordestino fortalecido pela miséria e pela busca de um lugar
melhor de viver.

E

ntre verdades e mentiras, a busca pela felicidade por meio dos
egoísmos e desapegos acontece nas narrativas O Mágico de Oz e Os
Trapalhões e o Mágico de Oróz em países e épocas díspares. O Mágico de Oz
é um filme infantil e familiar que discute não só a importância de se ter um
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lar, uma família, mas o fato de conhecer a si mesmo, de saber os seus limites e
respeitar os dos outros. É uma história que marca gerações, por ter sido bem
contada e trazida de forma mágica e ao mesmo tempo reflexiva e por isso foi
reinventada outras vezes, como no cinema dos Trapalhões nos anos 80. Mais
do que nos remeter à tecnologia presente no cinema americano na época de
30, o filme nos expede às nossas possíveis fugas diárias por meio do olhar da
personagem principal, Dorothy Gale.
Dorothy é uma menina que se vê sozinha após fugir de casa por causa
do medo de perder o seu cachorro, Totó, e acredita que só existe uma única
saída, fugir com ele, pois ela acreditava cegamente que o seu melhor amigo não
merecia ser morto, pois ele nunca mordera ninguém. Dorothy encontra no ato
da fuga um modo de tentar se desvencilhar de sua vida, da mágoa guardada
por não ser ouvida pelos seus tios, pela vida pacata, monótona, pelos medos de
continuar a ser só. Deseja através da expressão entoada na canção, um mundo
longe daquilo tudo, um lugar em que não houvesse nenhum problema por perto
e que por esses motivos ela finalmente seria feliz. Mas, o filme nos mostra que,
às vezes, a procura pela própria felicidade pode ferir a dos outros.
Dorothy que sempre pensou nos seus interesses, egoísta por natureza,
atrevida como a maioria dos adolescentes, ao chegar à Terra de Oz, pede
exclusivamente para voltar para casa. O medo em ter perdido sua família e seu
lar no ciclone a fez, num primeiro olhar, ver que ela não poderia viver apenas
com a companhia de seu cachorro. Ela faz mais uma vez de tudo para alimentar
a sua felicidade. Ao buscar o mágico de Oz, tido como aquele que tem o poder de
resolver qualquer problema, encontra pelo caminho dos tijolos amarelos mais
três amigos: o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. Cada um deles achava
que lhes faltava algo. Para Doroty, lhe faltava um lar, ignorado anteriormente
por ela, agora lhe fazia muita falta. Para o Espantalho faltava um cérebro, apesar
de saber falar e saber ter ideias. Para o Homem de Lata lhe faltava um coração,
apesar de sentir tristeza, medo, alegria. E, finalmente, para o Leão, faltava a
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coragem, apesar de ter atacado a todos no primeiro encontro. Dorothy seguia
sempre seu caminho com Totó e pela estrada dos tijolos amarelos, ia buscar uma
felicidade que sempre esteve a sua disposição, porém que nunca acreditou ter.
Dorothy, a partir do seu egoísmo se conheceu e criou coragem para enfrentar
mundos diversos, resolveu deixar para trás sua casa, seus tios e amigos e não
pensou em mais nada na procura de si mesma. Ao buscar um mundo melhor,
além do arco-íris, Dorothy percebeu que também era necessário o pensar no
outro e que a felicidade poderia existir sem seus individualismos. A fuga seria
momentânea, pois existem memórias presentes em cada um, e elas dificilmente
são apagadas quando há verdade nos encontros com os outros.
O filme brasileiro de 1984 é um clássico do grupo composto por Didi,
Dedé, Zacarias e Mussum. Talvez não seja visto atualmente como algo audacioso
para o cinema brasileiro, porém essa adaptação do filme O Mágico de Oz nos
oferece um nordeste recheado de fugas e aqui se observa claramente o Êxodo
Rural, contexto não relatado em filmes da época. Diferente da menina Dorothy,
as personagens Didi, Tatu e Soró não fogem por não se sentirem bem vindos
em sua casa, fogem sim, da falta de água, da fome, da falta de oportunidades,
que lhe privam de qualquer esperança e de qualquer conforto em sua terra. O
filme brasileiro é uma releitura do clássico americano e apesar de nos trazer um
humor característico dos trabalhos dos Trapalhões, é preenchido por um texto
mais visceral em que as personagens são reais e não fogem por mimo, ou por
não se sentirem confortáveis em sua casa. A personagem principal Didi foge por
um objetivo, busca um bem público, a água, que falta para si e para tantos outros
cidadãos brasileiros nordestinos.
Apesar de nos trazer um nordeste estereotipado ao resumir a fome, seca
e pobreza, a busca por melhores condições de sobrevivência se tornam peças
chaves para o desenrolar da trama. Os Trapalhões nos permitem visualizar um
cinema da época bastante crítico e com cunho social, o que atualmente não
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ocorre nos filmes do humorista Renato Aragão que por muito nos expõe uma
personagem salvadora de príncipes e princesas.
Didi, Tatu e Soró levam em uma carroça puxada por um jumento a sua
casa. A cena é musicada e é uma das mais bonitas do filme. São três homens
indo embora do local em que cresceram e se conheceram – apesar disso não
ficar claro no filme –, é o desapego de uma das suas primeiras identidades, o
local de nascença.
Assim, o filme O Mágico de Oróz vai se construindo, mostrando um
nordeste do coronelismo, em que a água é moeda de troca, em que a política
ainda é construída com base em um modelo provinciano, e passada de geração
por geração em famílias com muito dinheiro e poder. Situação esta que é
ainda vivida em diversas cidades nordestinas. Afinal, o que é a política se não,
infelizmente, um grande jogo de interesses com a utilização da autoridade em
busca de objetivos individuais.
A inocência aparente das personagens do filme, assim como no filme O
Mágico de Oz, são uma marca recorrente que nos faz ressignificar as imagens
da infância sendo importante para observarmos uma carência desse aspecto
em nossa sociedade. Por isso, os filmes se tornam belos aos olhares dos
telespectadores, como um resgate do que somos (ou fomos) em essência.
As mentiras bem contadas
Qual a verdade perante tudo que nos é contado e a tudo que é vivido
socialmente? Monteiro Lobato em seu livro Memórias da Emília94colocou na
fala da boneca que a verdade é só uma mentira bem contada que ninguém
desconfia. Assim acontece no contexto dos filmes. O Mágico de Oz a todo
94
O livro de 1936 narra diversas histórias por meio da boneca Emília. Para ela, escrever sobre suas memórias é também mentir, pois é preciso trazer aos leitores, aos espectadores, um pouco mais de fantasia do que as possíveis verdades da vida real.
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tempo coloca questionamentos sobre a verdade. Dorothy ao fugir de casa
encontra ao longo de seu caminho um homem que mente ao dizer que pode
solucionar seus problemas.
A mentira do homem se torna verdade na inocência da jovem, pois ao
querer saber como está sua tia Em, deixa-se levar pela lábia daquele “sábio”.
Ao chegar à Terra de Oz, Dorothy quer voltar a qualquer custo para sua casa e
ao encontrar a bruxa boa, ouve dela que só conseguirá voltar para a cidade do
Kansas, caso encontre o Mágico de Oz. A todo momento do filme, a menina
busca algo que nunca viu, porém confia que essa procura é realmente verdade,
fazendo com que as outras personagens, o Espantalho, o Homem de Lata e o
Leão, acreditem que o Mágico de Oz realmente existe.
Quando todos finalmente chegam ao tão procurado mágico da Terra de Oz,
ele diz que só solucionará os desejos deles se matarem e trouxerem a vassoura
da Bruxa Má do Oeste. Após a morte da bruxa, todos retornam à Cidade das
Esmeraldas, e ao se reencontrarem com o mágico, ele garante que nada irá fazer
por eles. Até então, o Mágico da Terra Encantada de Oz é uma verdade que se
torna uma mentira quando o cachorro Totó revela que por trás do pano havia
apenas um homem comum.
Em o Mágico de Oróz, as mentiras são resultado de um Brasil desigual em
que há a construção e (re)construção do velho jeitinho brasileiro. As personagens
Didi, Tatu e Soró vivem em uma cidade do sertão nordestino e são desprovidos
de um lugar bom para morar. Habitam em uma casa de pau a pique, tem um
jegue, fazem suas necessidades em um pinico, sofrem com a falta de água e
sentem fome. Apesar disso, as mentiras são mais descaradas quando o coronel
da cidade assume seu autoritarismo de tal forma que a população sabe do que
acontece, mas vive na passividade. Essa passividade é característica do nosso
tempo, em que observamos cada vez mais uma população que aceita qualquer
coisa em troca de muito pouco.
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O Mágico de Oróz neste caso é um feiticeiro de verdade, abre caminho
para uma descoberta de água e das essências humanas do Didi, o Espantalho,
do Leão e do Homem de Lata. Remete-nos não a uma magia, mas à força
da fé que é uma característica inerente do sertanejo que faz com que ele não
abandone sua própria terra. Diferente do O Mágico de Oz,em que o mágico
é um farsante,o Mágico de Oróz é mais verdadeiro quando ajuda e força os
quatro trapalhões a ter fé em suas vidas e em sua terra.
Ambas as narrativas questionam a verdade e as personagens tecem na
trama um percurso por meio dela. Se não fossem as mentiras bem contadas
nos filmes, os conflitos não seriam gerados e, por consequência, as obras não
teriam o mesmo impacto, porque tanto Dorothy, quanto Didi, continuariam
em uma zona de conforto capaz de não propiciar transformação. Ela, em
uma jovem mais ciente dos seus valores, e ele, em um nordestino crente de
que todas as suas privações pode sim ter uma resolução.
Dorothy também é uma personagem vista por muitos como uma
corajosa heroína. A menina destemida que foge de casa e em uma terra
desconhecida enfrenta uma bruxa má, pode ser ou não considerada uma
heroína? Será realmente uma heroína uma menina que teve suas ações
baseadas apenas em seus interesses? Que atos heroicos são estes realizados
em uma configuração momentânea e pessoal?
O dia a dia em tom de sépia mostra a realidade de um sítio que se localiza
em uma cidade rural no Kansas. A realidade é anulada quando Dorothy,
a possível heroína, cai num mundo mágico e colorido. Lá, ela encontra
sua casa caída em cima da bruxa malvada do leste. A morte da bruxa é o
acontecimento do dia, pois suas maldades não seriam mais sentidas pelo
pequeno povo cognominado Munchkins. A jovem é recebida com festa
por seu aparente ato heroico, contudo não é isso que ela quer, e sim, voltar
ao seu lar.
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Já Didi é uma representação de um herói do cotidiano, em que passa
por privações constantes e precisa sobreviver. Portanto, seu heroísmo é mais
instintivo, e os possíveis medos vão se desmembrando ao longo de desafios nas
relações com os outros e consigo mesmo.
A construção de possíveis heróis recai no fato de que eles são pessoas
comuns e que dentro de si fazem uma busca de suas essências, do que são ou
não são encarando ou não os perigos que são impostos por acontecimentos
diários. Logo, as personagens principais desses filmes por serem humanizadas
se tornam reais e com as atitudes heroicas, por mais que estas sejam realizadas
em meio ao normal. Ao não terem sido inventadas por mero individualismo,
ocorrem no confronto com o espectador que espera por reações audaciosas que
muitas vezes não acontecem. No entanto, pode-se perceber por estar em um
mundo mágico, que a personagem Dorothy ao longo de seu percurso dos tijolos
amarelos em busca da Cidade das Esmeraldas, vai ganhando com seus sapatos
vermelhos e brilhantes a coragem de confrontar situações, assim como Didi que
com seu sapato e roupas surradas caminha em direção da busca não só de si
mesmo, mas de uma moradia mais digna e menos desigual.
O herói se constrói nas relações corriqueiras, na coragem em transformar
a si e a realidade em que vive. Os filmes mostram mundos distintos: ela em
um mundo mágico e colorido como também perigoso, e ele no mundo real
recheado de confrontos, necessidades, desigualdades, medos.
Os filmes mostram que a coragem é fundamental para qualquer situação
e que é preciso cuidar dos valores como a amizade, a família, a ética, o respeito
ao próximo. Até mesmo a inocência que anda tão anulada nos dias de hoje, se
torna atraente aos olhos e almas dos mais incrédulos. A menina Dorothy e o
nordestino Didi trazem consigo o que todo o ser humano tem dentro de si: a
capacidade de solucionar seus próprios conflitos.
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O Mágico de Oz. 1939. Direção: Victor Fleming; Roteiro: Noel Langley,
Florence Ryerson e Edgar Allan Woolf, baseado em livro de L. Frank Baum;
Produção: Mervyn LeRoy; Edição: Blanche Sewell; Direção de Arte: Cedric
Gibbons; Fotografia: Harold Rosson; Música: Harold Arlen; Figurino: Edwin
B. Willis; Elenco: Judy Garland, Frank Morgan, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack
Haley, Billie Burke, Margaret Hamilton, Charley Grapewin, Pat Walshe, Clara
Blandick. Aventura, musical, 101 minutos, cor.
Os Trapalhões e o Mágico de Oróz. 1984. Direção: Dedé Santana, Victor
Lustosa; Roteiro: L. Frank Baum (romance), Dedé Santana, Gracindo Júnior,
Victor Lustosa, Gilvan Pereira, Arnaud Rodrigues, Renato Aragão; Produção:
Demuza Cinema e Renato Aragão Produções Cinematográficas; Direção
de Arte: Renato Aragão; Fotografia: Antônio Gonçalves; Música: Arnaud
Rodrigues; Elenco: Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum, Zacarias, José
Dumont, Arnaud Rodrigues, Maurício do Valle, Jofre Soares, Tony Tornado,
Dary Reis, Wilson Viana, Roberto Guilherme, Dino Santana, Fernando José,
Bia Seidl, Xuxa Meneghel, Déa Peçanha, Sônia Aires, Carmem Palhares, Olívia
Pineschi, Péricles Falviano Zarnatha, Sérgio Luis Pereira, Ricardo Cabral,
Alison Vingador, Roberto Lee, Ubirajara Gama, Roberto Bigode, Roberto
Pian, Mano Melo, José Barulio. Aventura, musical, 95 minutos, cor.
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Sobre ter tudo o que se deseja
Iza Luciene Mendes Regis95
izaregis@hotmail. com

A Fantástica Fábrica de Chocolate (Willy Wonka and the Chocolate Factory),
1971, Mel Stuart, EUA; A Fantástica Fábrica de Chocolate (Charlie and the
Chocolate Factory), 2005, Tim Burton, EUA.
O filme baseado no livro Charlie e a Fábrica de Chocolate, de Roald Dahl,
recebeu, no Brasil, o mesmo nome para as versões de 1971, de Mel Stuart e de
2005, de Tim Burton: A Fantástica Fábrica de Chocolate. E conta a história
de dois fascinantes personagens: o excêntrico senhor Willy Wonka, dono da
fábrica de chocolates e Charlie Bucket, um garoto pobre e honesto que tem a
oportunidade de conhecer a fábrica, depois de encontrar um dos cinco bilhetes
dourados espalhados nas barras de chocolate distribuídas em todos os países do
mundo. As cinco crianças felizardas passariam um dia inteiro na fábrica, e ao
final desse dia apenas um deles ganharia um prêmio especial.

N

ão é muito confortável encher-se de expectativa pelos novos filmes
que são lançados no cinema, empolgar-se e convidar ou indicar a seus
amigos, sobrinhos e alunos a vislumbrar as maravilhosas fantasias da sétima
arte, e, quando na apreciação da obra, ouvir de seus convidados o comentário
de que nos filmes há muitas “mentiras”. Diante de tão pobre comentário é
até desalentador ter de encontrar uma argumentação, pela obviedade da
questão: não é mentira, é ficção; não é mentira, é liberdade poética; não é
95
Mestre em História Social pela UFC, onde defendeu dissertação sobre o cineasta
cearense Rosemberg Cariry. Atualmente desenvolve pesquisas sobre a imprensa alternativa
cearense durante o período de abertura da ditadura militar.
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mentira, é fantasia. Aliada à ideia da necessidade de uma verdade está a de
impossibilidade, ao que temos de explicar que muitas das coisas não precisam
ser possíveis, só precisam ser sonhadas.
Antes de adentrarmos na discussão mais profunda do filme é importante
fazer algumas considerações sobre comentários muito frequentes sobre
traduções, especialmente quando o assunto são os musicais. Há um hábito
comum entre alguns intelectuais de depreciar toda e qualquer tradução com
a assertiva do alto de sua fluência em língua estrangeira de que as traduções
estragam o original, tiram-lhe o sentido ou o empobrece. Se assim for, e
formos considerar que os filmes só podem ser apreciados da devida forma
com o áudio original, estaremos tornando ainda mais seleto o número de
espectadores nas salas de cinema. O Brasil conta com competente corpo de
profissionais no campo da tradução e da dublagem que, em muitos casos,
executam primoroso trabalho; se em outras vezes não, paciência! Importante
é que mais pessoas se deliciem com a arte cinematográfica, em língua original
ou traduzida. Aos críticos, resta perguntar se a mesma aversão às traduções do
inglês para o português ocorre também em outros casos, por exemplo: teremos
de ser fluentes em russo para lermos Dostoievski e Tolstoi, ou devemos nos
privar de tão fascinante leitura por não dominarmos seu idioma?
No caso d’A Fantástica Fábrica de Chocolate, o alvo das críticas são
mesmo as traduções das letras das canções, principalmente as cantadas pelos
Oompa Loompas, que dão ao filme o tom de uma lição de moral, pedagógica
e educativa. O filme original é mesmo um musical, e são as músicas que
apresentam os personagens principais e os principais cenários, dentre elas o
destaque deve ir para as letras que falam do Sr. Wonka, Charlie e a fábrica.
Na versão de Tim Burton, as músicas que permanecem são as interpretadas
pelos Oompa Loompas quando da eliminação de cada uma das crianças da
competição – são mais do que músicas, são verdadeiros números musicais –,
e a que serve de arauto para o ingresso do Sr. Wonka à tela.
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Antes de discorrermos sobre os personagens adultos, falemos das
crianças. Só para relembrar, a Fábrica de Chocolates Wonka está fechada
há anos e é cercada de mistérios. Insatisfeito por conta da espionagem por
parte de confeiteiros do mundo inteiro para descobrir as fórmulas de seus
maravilhosos doces, Willy Wonka, “o mais genial dos chocolateiros que o
mundo já conheceu”, decide demitir todos os funcionários e fechar os portões
da sua fábrica. Mesmo quando ele recomeça a fabricar os doces, ninguém sabe
quem são seus ajudantes, pois nunca se vê pessoa alguma entrando ou saindo
da fábrica; fato é que chocolates eram fabricados e eram os mais deliciosos que
alguém já havia experimentado.
Certo dia Willy Wonka noticia que em suas barras de chocolate estão
escondidos cinco bilhetes dourados, e que as cinco crianças que encontrarem
os bilhetes terão a oportunidade de, junto com um acompanhante, passar um
dia inteiro na fábrica, e um deles teria uma premiação fabulosa ao final do
dia. As cinco crianças, que têm a sorte de encontrar os tais bilhetes, possuem
características bem distintas: o primeiro é Augustus Gloop, da Alemanha – no
original Alemanha Ocidental –, um menino glutão que encontra o bilhete
devido à enorme quantidade de chocolate que come; a segunda é a inglesa
Veruca Salt, criança mimada que tem tudo o que quer e quer tudo, seu pai,
dono de uma fábrica de beneficiamento de nozes, compra-lhe milhares de
barras até que o desejo da filha de ser possuidora de um dos bilhetes seja
atendido; a terceira é Violeta Beauregarde, que é norte-americana assim como
os restantes, fã de competições e de chicletes e o que a interessa é ganhar
o prêmio, seja ele qual for; o quarto a encontrar o bilhete é Mike Teavee,
aficionado em TV, que conseguiu rastrear onde estaria um dos bilhetes; o
último, e personagem central da trama, é Charlie Bucket, uma criança muito
pobre que mora numa casa muito pequena com seus quatro avós, a mãe e o
pai – este último apenas no filme de 2005, pois, no de 1971, Charlie é órfão de
pai. Dos cinco sorteados, em ambos os filmes, apenas Charlie demonstra um
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imenso encantamento pelo doce mundo do chocolate, as demais crianças têm
outras ambições, vícios e fanatismos dos quais são vítimas, e por conta disso
vão ficando pelo caminho.
Os filmes não mostram uma competição ou um jogo explícito, mas
desde o anúncio da existência e circulação dos bilhetes, que há dentre os que
tiveram a sorte de poder entrar na misteriosa fábrica, um vencedor. Tanto que
ao longo do percurso os visitantes vão saindo de cena um por um. É por meio
das eliminações dos participantes que os valores morais vão sendo exibidos ao
longo da história. Depois de cada “incidente” ocorrido com cada personagem
distintamente entram os Oompa Loompas devidamente ensaiados cantando
uma música que se encaixa com perfeição à situação enfrentada pela criança
em questão; todas as letras trazem um ensinamento educativo aos moldes de
uma lição de moral e bons modos. No original a melodia é a mesma, com a
letra mudando de acordo com a má-criação do personagem – para Augustus
Gloop: “bem melhor você vai viver, se à mesa não se exceder”; ou para Veruca
Salt: “bem melhor você vai viver, se os desejos loucos souber conter”. Já na
versão de Burton, a música de Danny Elfman, responsável por trilhas de
outros filmes do diretor, é bem elaborada, num estilo musical/videoclip para
cada personagem, com magníficas performances dos Oompa Loompas, que
vão da referência aos musicais de Busby Berkeley – que trazia quase sempre a
bailarina e nadadora Esther Williams como estrela das coreografias de sucesso
nos anos 1940/1950 – até ao pop, ao glam rock ou ao heavy metal – e aqui
temos de dizer que o ator Deep Roy, que encarna todos os Oompas Loompas,
é um show à parte, vestido de maiôs inacreditáveis demonstra versatilidade
pertencente somente aos bons atores.
Sobre as lições de moral temos de ressaltar um tratamento diferenciado
que cada diretor dá para Charlie. O personagem de 1971, interpretado por Peter
Ostrom não é tão perfeito quanto o do século XXI, de Freddie Highmore; este
último Charlie não se excede em momento algum, já aquele do século passado
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também tem desejos e por causa deles, junto com o vovô Joe, também burla
as regras ao experimentar uma bebida que os faz voar, mas Charlie e seu avô
têm sorte distinta dos demais participantes e conseguem se livrar da armadilha
provocada por seu erro, curiosidade ou ambição. Nesse ponto, o filme de 1971
mostra-se mais romântico e seus personagens mais fascinados pelo impossível,
o que despertou a ambição dos Buckets quanto à possibilidade de voar.
No filme de Mel Stuart as crianças só poderiam entrar na fábrica mediante
um contrato, no qual havia letras miúdas que não podiam ser lidas, isto é, o
primeiro senhor Wonka impõe regras a seus visitantes. No de Tim Burton
não existem regras, apesar disto este diretor tão inovador e surpreendente em
suas realizações conseguiu dirigir um filme com princípios conservadores e
tradicionais bem mais explícito que o primeiro, pois neste último é a família que
dá sentido a vida das pessoas, já no roteiro de Roald Dahl para o filme estrelado
por Gene Wilder, o sentido da vida é a felicidade, e o chocolate é apresentado
como a metáfora dessa felicidade tão desejada – felicidades e chocolates que só
Willy Wonka saberia realizar com perfeição.
Os roteiros são excelentes, baseados no livro de Roald Dahl, Charlie e a
Fábrica de Chocolate, de 1964. No filme de Mel Stuart, o próprio autor do livro
fez a adaptação do texto para a película; na versão de Burton a adaptação foi
feita por John August, que apesar de suprimir algumas coisas e acrescentar
outras, deixa a história com o mesmo charme e apelo emocional. Se para alguns
ainda vigora a discussão sobre quem seja o autor de um filme, se o diretor ou
o roteirista, pelo menos neste caso, diretores e atores fazem toda a diferença. O
Willy Wonka de Johnny Depp, muito embora tenha falas parecidas com o Sr.
Wonka de Gene Wilder, tem personalidade completamente diferente.
Vamos nos ater agora às canções que apresentam os dois senhores Wonka,
elas revelam a enorme distância que existe entre o personagem interpretado
por Gene Wilder, em 1971, e Johnny Depp, em 2005.
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No filme de Stuart, quem traz revelações sobre o dono fábrica é o dono
da loja de doces quando uma criança o pergunta como ele (Willy Wonka)
faz os chocolates: “Você pergunta a um peixe como ele nada? – Não. A um
pássaro como ele voa? – Não. Não, claro que não, fazem isso porque nasceram
para isso. Willy Wonka nasceu para ser confeiteiro”. É imprescindível que se
transcreva a letra da música para mensurar a magia desse personagem:
Quem pega uma estrela, quem tem esse dom,
Bota chocolate e a transforma num bombom.
De uma linha reta, quem pode fazer.
Uma bela torta deliciosa pra comer.
O confeiteiro faz, pois trabalha com amor
E faz o mundo ter sabor.
Willy Wonka faz tudo bom demais,
Dizem que no mundo inteiro, não há melhor confeiteiro,
Acham que é feiticeiro.
Quem pega um suspiro de dor e de prazer,
Bota massa nele para quem quiser comer.
O confeiteiro, o confeiteiro faz, pois trabalha com amor
E faz o mundo ter sabor.
Ele é o criador de um mundo doce e encantador.

Ao final da música, aparece Charlie olhando as outras crianças desfrutando
daquele mundo doce que ele tanto deseja, mas não pode alcançar.
A música e o desenrolar da narrativa mostram o mestre Wonka, é assim
que alguns personagens a ele se referem, cheio de magia, detentor de um
poder único de transformar a vida em algo delicioso, às vezes as coisas até
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parecem impossíveis de serem feitas, mas não para Willy Wonka, que faz
tudo ser possível.
Assim é o Wonka de Gene Wilder, genial, sabe o que faz e faz porque
gosta, o seu chocolate é feito para as pessoas, por isso preocupa-se com o
futuro de sua fábrica, busca alguém que possa manter a doçura dos sonhos na
forma de doces. A felicidade é a meta de todo homem. Sendo o chocolate a
metáfora da felicidade está explicado o alvoroço que se forma ao redor da caça
aos bilhetes dourados: pessoas sendo sequestradas e o preço do resgate, uma
caixa de barras de chocolates Wonka; na Inglaterra, leilões milionários com a
presença da própria rainha; um bilhete é falsificado (no Paraguai, no original,
e na Rússia, na versão de 2005); o âncora de um telejornal lembra às pessoas
que existem coisas no mundo mais importantes que os bilhetes dourados, só
que naquele momento ele não consegue se lembrar de nada.
Quando mestre Wonka aparece depois de anos sem que ninguém o
veja, ele é triste, melancólico, mas muito gentil; durante o passeio na fábrica,
ciceroneando seus visitantes, parece sarcástico e cruel, mas no fundo, está
ressentido com o mundo e as ambições empobrecidas das pessoas. Ele procura
alguém para substituí-lo na fábrica, alguém que ao tomar o seu lugar mantenha
suas ideias e as fantasias em torno da magia de fabricar chocolates. Diferente
do personagem interpretado por Johnny Depp, este mestre Wonka é gentil ao
recepcionar seus convidados, fala com cada um deles e se mostra um anfitrião
atencioso, muito embora, logo em seguida, depois que todos vislumbram as
maravilhas de seu jardim comestível, onde ele afirma que ali “todos os sonhos
se tornam realidade e algumas realidades se tornam sonhos”, ele já se mostre
sarcástico e até um pouco cruel com seus convidados, principalmente quando
as crianças estão sendo punidas por suas indisciplinas, Willy Wonka parece
satisfeito por achar que recebem um castigo merecido. Amargurado, são as
boas ações de Charlie que restabelecem sua confiança nas pessoas, e em troca
presenteia-lhe todo um mundo de encantamento.
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O Willy Wonka de Johnny Depp é egocêntrico, não parece estabelecer
uma relação com o resto do mundo nem parece preocupar-se com isso.
Vejamos sua primeira aparição no filme. Não vai até o portão receber seus
convidados, os portões enormes como os de uma fortaleza se abrem, em
seguida sua voz ordena que os convidados entrem e logo depois manda que
os portões se fechem, depois dessas boas-vindas, apresenta-se: “Quem sou eu?
Bem!”, e surge um nonsense número de bonecos que se movimentam girando
em diferentes órbitas, acompanhando uma irritante melodia que o apresenta:
Willy Wonka, Willy Wonka, ele é mestre no que faz.
Willy Wonka,Willy Wonka, chocolates bom demais.
Modesto, esperto e inteligente ele consegue ser
Com tanta generosidade é difícil se conter, se conter, se conter. . .
Willy Wonka, Willy Wonka, num instante vai se apresentar.
Willy Wonka, Willy Wonka, genial não dá pra superar.
O chocolateiro vai surgir, é meio amargo mas sorri.
Willy Wonka vem aí.
Em seguida surgem fogos de entre os bonecos, queimando-os e fazendoos derreter. É assustador e tenebroso. Trata as crianças como alienígenas e
quando perguntado por um dos visitantes se não gostaria de saber seus nomes,
responde: “de que adiantaria isso?”. Em outras palavras, este Willy Wonka é
um sociopata, e só ao final do filme saberá o que é a sensibilidade. Não sabe,
sequer, se comunicar com as pessoas, usa fichas para ter o que deve falar, às
vezes se perde, fala coisas inadequadas ou se repete. Não se importa com as
pessoas, porque elas não têm gosto bom. Mas é claro que isso tudo é muito
bem explicado no filme, ele não tem uma família. Nesta versão de A Fantástica
Fábrica de Chocolate o chocolate não é metáfora de nada, é uma fuga para
esquecer a ausência do que realmente importa: a família.
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O que Tim Burton acrescenta nesta história é a vida de Willy Wonka
antes de ele ser o mestre chocolateiro que o mundo inteiro conhece e o seu
reencontro com o que havia perdido há muito tempo e que poderia dar sentido
às coisas. Preso aos sabores do chocolate, se esquecera qual sabor tinha a vida;
ao procurar um sucessor para assumir a fábrica reencontra também o cheiro
e o sabor que tem as pessoas. O mundo do egocêntrico mestre Wonka só
pertencia a ele, e se no primeiro filme Charlie é quem ganha o maior prêmio,
neste, ele é quem o dá, o senhor Wonka encontra as pessoas, seu pai, uma
família e a si mesmo, enquanto Charlie continua sendo o bom menino amado
por seus pais e avós, só que agora com uma fábrica de chocolates para herdar.
Nas duas histórias os dois Charles têm muita convicção do que querem,
e desejam muito alcançar seus sonhos: voar, conhecer lugares e sabores
misteriosos e maravilhosos, ter suas famílias por perto.
A história da infância de Willy Wonka e os capítulos finais, quando
Charlie o ajuda a reencontrar seu pai, acrescentados por Tim Burton na
versão de 2005, não modificam a história, apenas trazem mais elementos
para compreendermos certa amargura que o chocolateiro tem para com o
mundo de fora da sua fábrica. No caso do personagem de Gene Wilder, um
ressentimento por conta do egoísmo e corrupção dos adultos que às vezes
podem contaminar também as crianças, transposta em uma má educação que
dificulta a boa relação entre as pessoas: “cadê a boa educação na cabeça ou no
coração?” No caso do mais esquisito Senhor Wonka, o de Johnny Depp, um
alheamento do mundo por conta de uma infância perdida e uma maturidade
nunca alcançada: não consegue pronunciar a palavra pai e ainda diz a Charlie
que pode considerar um bônus o fato de não poder levar sua família consigo
para a fábrica e nunca vê-los.
Quando queremos classificar o gênero dos filmes temos aí alguma
dificuldade, encontramos para ambos: ação, comédia, família, clássico

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

605

familiar, fantasia e aventura. É bem compreensível que permaneça para os
dois a classificação de aventura, fantasia e, claro, o raro “clássico familiar”,
mas deixaria a comédia para o de 1971 e acrescentaria o terror para o de
2005. Enquanto os tons de comédia são uma constante na primeira versão,
muito embora seja um humor à inglesa, irônico, refinado e às vezes quase
imperceptível, o histórico de Gene Wilder nos deixa sempre à espera de algum
diálogo risível. No segundo filme a predominância é do tom de terror, bem
próprio de seu diretor, Tim Burton que amedrontou as crianças não só com
a cena de apresentação do dono da fábrica, já comentada anteriormente, mas
principalmente na sequencia em que Veruca Salt é tirada de cena por esquilos
assustadoramente agressivos, e não fosse o colorido do cenário, caberia mesmo
em qualquer filme de terror.
Para finalizar, buscarei a ideia do Willy Wonka de Gene Wilder, quando
pergunta a Charlie se ele sabe o que aconteceu com o homem que teve tudo
que desejou; ao ouvir a resposta negativa do garoto, ele diz, no final do filme:
“ele foi feliz para sempre”. Nesse momento, a história da fantástica fábrica
de chocolates se transforma no conto de fadas do menino pobre, mas bom,
generoso e honesto que teve tudo que desejou porque mereceu e desejou
muito. Sobre Willy Wonka, e o mesmo cabe para os filmes, é um bom resumo
dizer que eles são meio amargos, mas sorriem.

A Fantástica Fábrica de Chocolate. 1971. Direção: Mel Stuart; Roteiro:
Roald Dahl, baseado em livro de Roald Dahl; Produção: Stan Margulies, David
L. Wolpe; Música: Leslie Bricusse, Anthony Newley, Walter Scharf; Fotografia:
Arthur Ibbetson; Direção de arte: Harper Goff; Figurino: Helen Colvig; Edição:
David Saxon; Elenco: Gene Wilder (Willy Wonka), Jack Albertson (Vovô Joe),
Peter Ostrum (Charlie Bucket), Roy Kinnear (Sr. Henry Salt), Julie Dawn Cole
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(Veruca Salt), Leonard Stone (Sam Beauregarde), Denise Nickerson (Violet
Beauregarde), Nora Denney (Sra. Teavee), Paris Themmen (Mike Teavee),
Ursula Reit (Sra. Gloop), Michael Bollner (Augustus Gloop), Diana Sowle
(Sra. Bucket), Aubrey Woods (Bill), David Battley (Sr. Turkentine), Dora
Altmann (Vovó Georgina), Pat Coombs (Henrietta Salt). Comédia musical,
98 minutos, cor.
A Fantástica Fábrica de Chocolate. 2005. Direção: Tim Burton; Roteiro:
John August, baseado em livro de Roald Dahl; Produção: Brad Grey, Richard
D. Zanuck; Música: Gardner DeAguiar, Jesse Shaternick, Manuel Ignacio,
Danny Elfman, RaVani Flood; Fotografia: Philippe Rousselot; Direção de
arte: François Audouy, Sean Haworth, James Lewis, Andy Nicholson, Kevin
Phipps, Stuart Rose, Leslie Tomkins; Figurino: Gabriella Pescucci; Edição:
Chris Lebenzon; Efeitos especiais: Digital Domain / Framestore CFC / Neal
Scanlan Studio / The Moving Picture Company / Cinesite Ltd; Elenco: Johnny
Depp (Willy Wonka), Freddie Highmore (Charlie Bucket), David Kelly (Vovô
Joe), Helena Bonham Carter (Sra. Bucket), Noah Taylor (Sr. Bucket), Missi
Pyle (Sra. Beauregarde), James Fox (Sr. Salt), Deep Roy (Oompa Loompa),
Christopher Lee (Dr. Wonka), Adam Godley (Sr. Teavee), Franziska Troegner
(Sra. Gloop), AnnaSophia Robb (Violet Beauregarde), Julia Winter (Veruca
Salt), Jordon Fry (Mike Teavee), Philip Wiegratz (Augustus Gloop), Liz Smith
(Vovó Georgina), Eileen Essell (Vovó Josephine). Aventura fantástica, 106
minutos, cor.
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Spartacus: a saga de um herói
na luta pela liberdade
Nelson Marques96
nmarquesnel@gmail. com

Spartacus (Spartacus),1960, Stanley Kubrick, EUA; Spartacus (Spartacus),
2005, Robert Dornhelm, EUA.
Spartacus, um homem que nasceu escravo, trabalha para o Império romano
enquanto sonha com o fim da escravidão. Escapando à pena de morte por
ter mordido um guarda em uma mina na Líbia, é salvo por um negociante e
treinador de gladiadores, que o compra para ser treinado nas artes de combate
e se tornar um gladiador. Até que um dia, dois poderosos patrícios chegam de
Roma e contratam duas lutas até a morte. Spartacus é escolhido para enfrentar
um gladiador negro, Draba, um etíope que vence rapidamente a luta, mas se
recusa a matar o seu opositor, atirando o seu tridente contra a tribuna onde
estavam os romanos. Este gesto, de grande nobreza e fraternidade, custa a vida
do gladiador negro e enfurece Spartacus de tal maneira, ao entender que Draba
preferiu morrer como um homem que viver como um animal, que ele lidera
uma revolta dos gladiadores. Esta ação acaba se expandindo, atingindo metade
da Itália e abalando todo o Império Romano, em razão das legiões romanas
terem subestimado os seus adversários. O Senado Romano toma consciência
da gravidade da situação e reage com todo o seu poderio militar esmagando a
revolta e matando todos os que participavam dela.

96
Biólogo; NUDICT – Núcleo de Comunicação em Cultura, Ciência e Tecnologia,
Museu Câmara Cascudo/UFRN; Cineclube Natal, Tesoureiro; Diretor Regional Nordeste 3
(CE, MA, RN, PI), Conselho Nacional de Cineclubes – CNC.
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e pudermos aproveitar do mundo moderno em que vivemos, um dos
grandes instrumentos para isso é a internet. Através dela e pelo uso
de sites de busca e de pesquisa, como a Wikipédia – A Enciclopédia Livre e
o IMDB – International Movies Data Base podemos descobrir coisas muito
interessantes. Por exemplo, o uso de uma simples palavra como “Spartacus”
na Wikipédia nos remete instantaneamente a pontos de convergência e
divergência sobre este personagem histórico importante.
Como indica a página da Wikipédia, “Spartacus” pode se referir
propriamente ao escravo romano que liderou uma revolta de escravos e
desafiou o Império Romano em busca da liberdade. Como também remete
a algumas obras literárias como o Spartacus, de Lewis Grassic Gibbon; ou
a de Howard Fast, e outras artísticas como os filmes Spartaco, de 1953, de
Riccardo Freda e Spartacus, de 1960, de Stanley Kubrick; ou ao balé Spartacus,
ou Spartak, de Aram Khachaturian; ou ao nome de vários álbuns musicais
(Spartacus, pelos Triumvirat, ou The Farm, ou Jeff Wayne). Fica, então, ao
critério de cada um qual o rumo a tomar para satisfazer a curiosidade ou o seu
interesse específico.
Como tratamos de cinema, é por aí que começamos a “rechear” o nosso
comentário sobre o (s) filme (s) Spartacus, planejado para se fazer uma
comparação entre as duas versões do filme, a de 1960, de Stanley Kubrick, e
a de 2004, feita para a TV, de Robert Dornhelm, dentro do escopo do Projeto
Sessão Dupla.
Spartacus, a superprodução e, hoje, um clássico do cinema, nasceu de
uma grande frustração! Kirk Douglas, o Espártaco da primeira versão do
filme, dirigido por Stanley Kubrick, mesmo fazendo campanha para conseguir
o papel-título do épico Ben-Hur, perdeu a vaga para Charlton Heston. Em
razão disso ele decidiu produzir um filme semelhante. Para tanto comprou os
direitos do romance histórico de Howard Fast, que “ficcionalizava” a história
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real do escravo que liderou uma rebelião na época do Império Romano,
transformou-se em produtor e ator, e deu início à produção.
A produção do filme desde o começo já foi em si um épico! Primeiro, a
decisão de fazer um filme dramatizando o Império Romano, mas sem fazer
nenhuma referência a Jesus Cristo e ao catolicismo, foi uma decisão temerária
tomada pelos estúdios da Universal. Segundo, o estúdio decidiu colocar de
forma explícita o nome de Dalton Trumbo, o autor do roteiro, e um dos muitos
nomes perseguidos e escorraçados de Hollywood à época da caça às bruxas
realizada pelo “mccarthismo”. O nervosismo era a tônica constante no estúdio.
Terceiro, a contratação do diretor, Anthony Mann, que acabou sendo demitido
logo após o início da filmagem, agravou mais ainda a situação. A demissão
acabou irritando e perturbando o elenco e a equipe técnica. Quarto, a decisão
seguinte, do diretor Kirk Douglas, de contratar um diretor novo (tinha apenas
31 anos) e inexperiente como Stanley Kubrick, só agravou a situação, pois este
de início dispensou atores, brigou com o fotógrafo Russell Metty e azedou a
amizade que tinha com Kirk Douglas, afinal de contas o produtor executivo
do filme. Essa amizade vinha desde o quarto filme de Kubrick – Glória Feita de
Sangue (Paths of Glory) – realizado em 1957, onde Douglas foi um dos atores
principais.
Apesar de tudo, com inexperiência ou não, Kubrick entregou um filme
extraordinário que ficará como um marco na história do cinema. Precede,
nesse sentido, seus clássicos posteriores como Lolita (idem), 1962, Dr.
Fantástico (Dr Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the
Bomb) de 1964, 2. 001 Uma Odisseia no Espaço (2001 A Space Odissey), 1968,
A Laranja Mecânica (A Clockwork Orange), 1971, Nascido para Matar (Full
Metal Jack), 1987. Spartacus influenciaria não só as produções posteriores
do gênero “saia-e-sandália”, como muito filmes de produção mais recente
(Gladiador, Gladiator, 2000; Troia, Troia, 2004). A sua insistência de dar um
toque pessoal no filme, como em tudo que ele fez posteriormente, esbarrou
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ainda no roteiro de Dalton Trumbo que não permitiu alterações naquilo que
havia escrito. O resultado de tudo isso que aconteceu resultou, no entanto,
num filme com um ótimo roteiro, com um texto altamente eficiente. Tem
também um trabalho visual impressionante (do fotógrafo Russell Metty),
uma direção de atores rígida e segura – a grande batalha entre os escravos
e os romanos, com 8. 500 figurantes –, é um belo exemplo de cinema que
resiste até hoje. Além de tudo foi um grande sucesso de crítica e de público,
além de comercialmente ter sido muito bem sucedido.
Como vimos, o filme conta a história de Espártaco, o gladiador que lidera
uma revolta dos escravos de Roma, enfrentando toda a autoridade e força militar
da Roma Republicana, em 73 a. C. Foi uma das maiores rebeliões de escravos
de todos os tempos, envolvendo cerca de 100. 000 pessoas, e foi liderada até o
fim por Espártaco, inicialmente escravo nas minas de Roma situadas no Egito
e, posteriormente, líder de uma escola de gladiadores. A história, no entanto,
centra-se na luta pela liberdade com a qual todo ser humano se identifica, além
de tratar de temas como liderança, lealdade e respeito. Não menos importante
é o amor entre os homens, seja ele homossexual, como é sugerido em alguns
momentos, ou não. Destaca-se ainda a ternura e o carinho dedicados ao amor
entre Espártaco e Varínia, igualmente escrava, como ele.
É impressionante a força mítica deste personagem. Poderíamos estar
falando apenas de um personagem histórico como muitos outros, que faria
parte das muitas histórias de povos vencidos que, simplesmente, ficam
obscurecidos pela história “verdadeira” dos vencedores. No entanto, a sua força
aglutinadora para aqueles que sempre sonharão com a liberdade, ao longo de
mais de 2. 000 anos depois, é a melhor prova da importância e magnitude
de Espártaco. O atrevimento e arrojo desse gladiador-general, conduzido
a essa posição tanto pelos seus pares, quanto pelos romanos, levou que os
seus próprios detratores fizessem com que os escribas romanos produzissem
textos descrevendo o levante. Levante este que quase levou à derrocada os
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patrícios que conduziam politicamente a Roma daquele tempo e a própria
Roma Republicana. Isso para que não se esquecessem jamais do perigo de
uma revolta popular!
Roma e seus patrícios precisaram, inclusive, voltar ao estado anterior de
Roma Imperial. Para derrotar Espártaco e o seu levante, os romanos tiveram
que dar a Crasso (papel importante representado por Laurence Olivier,
numa interpretação sinistra, dissimulada e maldosa) poderes absolutos,
que extrapolavam a autoridade do próprio Senado. Ele tornou-se assim,
de fato, um General-Imperador, numa época em que Roma se vangloriava
de seu caráter republicano. A simples menção ao governo ditatorial de um
monarca, qualquer que fosse, causava revoltas nas ruas e, mais ainda, no
próprio Senado (daí a figura emblemática de Graco, vivido aqui, numa
atuação excepcional, por Charles Laughton).
A história dentro do filme, graças ao magnífico roteiro de Dalton
Trumbo, passa de um filme de “aventura” no início, quando mostra as
sequências de treinamento na mais considerada escola de gladiadores, com o
manejo de gládios, tridentes, redes, escudos e lanças, incluindo a preparação
física como uma das principais prioridades, a algo “mais”.
O drama posterior é uma declaração de amor ao ideal de liberdade e
ênfase maior nos relacionamentos humanos. O sinal para isso é um diálogo
seco e duro entre dois dos gladiadores mais fortes e competentes: “. . . na
escola ninguém deve fazer amigos, pois numa arena qualquer os mesmos
amigos poderiam se encontrar e um ter que matar o outro. . . ”. Essa é a chave
para o que virá em seguida.
Spartacus, graças a Dalton Trumbo e Stanley Kubrick consegue a proeza
de equilibrar as tramas de diversas escalas em um épico cheio de sutilezas.
Passa de maneira competente de uma visão grandiosa, com uma reconstrução
visual espetacular de uma das mais impressionantes batalhas de todos os
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tempos, sem esquecer o aspecto e contexto histórico, mostrando a luta
de senadores corruptos pelo poder de Roma. Ao mesmo tempo a história
mostra o encontro e o início do amor entre Espártaco e Varínia (Jean
Simmons), uma jovem cozinheira, também escrava, que atendia e servia
aos gladiadores. O amor e a paixão entre os dois, de intensa ternura e
delicadeza, foi inspiração também para outra obra marcante, o balé
Spartacus, de Aram Khachaturian.
Aquele mesmo Crasso, acompanhado de duas jovens e outro nobre
amigo, chegam num determinado dia à escola de gladiadores, dirigida por
Batiatus, (Peter Ustinov, numa interpretação marcante e cheia de humor
e dubiedades quando em diálogo com Graccus, igualmente marcante),
também comprador de escravos e contratam, por uma alta soma, já que ele
não queria permitir lutas desse tipo dentro da escola, duas autênticas lutas
de gladiadores, chegando à morte dos perdedores no final. O gladiador
Draba (numa interpretação excelente de Woody Strode), um dos escolhidos,
juntamente com Espártaco, ao se recusar a matá-lo, já que perdedor da luta,
Draba é condenado à morte. Essa decisão, aliada às condições de vida como
gladiador e à venda de Varínia ao próprio Crasso, revolta profundamente
Espártaco, que inicia uma revolta dentro da escola de gladiadores, liderando
a rebelião e a fuga dos gladiadores cativos.
A revolta se amplia e atrai escravos das regiões próximas que se juntam
ao grupo de gladiadores que fugiram da escola de Batiatus. A princípio
encarados como preocupação menor do império, os revoltosos começam
a arregimentar cada vez mais seguidores. A cada dia que passa a promessa,
inicialmente, e a possibilidade, cada vez mais próxima, de liberdade da
escravidão de Roma, face ao número cada vez mais crescente de seguidores
e soldados, e de vitórias, sobre o exército romano, começam a deixar
preocupada a classe dirigente romana.
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Aquilo que parecia um movimento sem importância, face ao número
crescente de vitórias, em razão da formação guerreira dos gladiadores,
começa a preocupar Roma. Derrotas seguidas dos exércitos romanos levam à
condição de reféns dos senadores e do próprio Senado frente às exigências de
Crasso para esmagar a rebelião dos escravos. Nesse momento aparece um dos
personagens mais importantes para a história posterior de Roma, Júlio César
(John Gavin), auxiliar de Crasso na liderança de todo o exército romano. Este
se reorganiza para a batalha final. Esta, no entanto, é facilitada pela traição dos
piratas sicilianos que haviam sido contratados, com seus navios, por Espártaco
para tirar os revoltosos de Roma.
Espártaco e seus liderados, sem opção de fuga pelo mar, não tem
alternativa a não ser atacar Roma. Com essa decisão estava fechada a armadilha
preparada pelo exército romano e selado o destino do grupo de revoltosos. Em
seguida vem o sacrifício e a morte da maior parte do “exército” de revoltosos.
É também o momento de comoção por tratar de um tema fundamental e
caro para a humanidade: a liberdade. É quando sentimos a desilusão da fuga
repentina da liberdade, mas não do sonho e da procura constante da mesma.
Há cenas marcantes e tocantes que destacam o respeito por um ideal, por uma
realidade, mesmo que irrealizável.
A cena emocionante da procura de Espártaco entre os prisioneiros, com
a promessa de liberdade àquele que apontar o líder da revolta é marcante. Leva
à famosa frase “. . . Eu sou Espártaco. . . ” entoada por cada um das centenas
de prisioneiros, levando como resultado à crucificação de todos. As cruzes
e mais cruzes, plantadas ao lado da estrada, por quilômetros e quilômetros,
no caminho até Roma, é reveladora do respeito por um ideal e a lealdade
a um líder genuíno! Existe algo de grandioso na atitude de Espártaco que
estava no processo de identificação de si mesmo aos romanos, atitude esta
que foi antecipada por um “outro” Espártaco, seguida por “outro” e mais
“outro” e no fim, por centenas deles. Mas não menos bela é a reação de
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seus companheiros e muitos outros “espártacos”. A lealdade é, em si, uma
manifestação da grandeza da liberdade humana!
Ou, então do profundo amor entre um homem e uma mulher, quando
Varínia, com o filho nos braços, aos pés de Espártaco crucificado, pede a ele,
com amor e ternura nos olhos, que ele morra logo! Esses diálogos, de um
aspecto melodramático intenso, são, no entanto, de altíssima qualidade, graças
a Dalton Trumbo que, felizmente, não se deixou influenciar por Kubrick.
Nos aspectos técnicos, além da movimentação de mais de 10. 000
participantes entre atores, técnicos e extras, realizada de forma competente
por Kubrick, das cenas grandiosas típicas de qualquer épico e das cenas
envolvendo homens duros e rígidos, ou da ternura de um homem e uma
mulher, destaca-se o roteiro de Dalton Trumbo. Este manteve as características
básicas presentes no romance de Howard Fast. Destaca-se também a trilha
sonora de Alex North que construiu uma trilha musical de um épico, com
aspecto marcial e, ao mesmo tempo, momentos de suave ternura como o tema
de amor de Espártaco e Varínia, destacada já nos primeiros momentos de seu
encontro na escola de gladiadores.
Aí vamos para o Spartacus de 2004. Creio que a pior coisa que se possa
dizer de uma refilmagem é de que ela é “correta”. Não diz nada do conteúdo,
não diz nada da obra em si, mas sugere de forma velada que ela apenas se
aproxima da obra original. Creio que é o que acontece com o Spartacus de 2004,
uma produção feita para a televisão. O filme dirigido por Robert Dornhelm
e estrelado por Goran Visnjic, Alan Bates, Angus Macfadyen, Rhona Mitra,
entre outros, nada acrescenta à história de Espartaco. Descreve corretamente
a trajetória do escravo trácio desde as minas do Egito de onde saía o ouro que
adornava as mulheres dos aristocratas de Roma até a sua liderança na rebelião
de gladiadores e de escravos de várias regiões do antigo império romano
e que ameaçou o poder da República Romana. Mesmo trazendo nomes
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simpáticos e com bom apelo popular, como Goran, ator na famosa série de
TV Plantão Médico (E. R.), desde 1999, e Alan Bates, ator já consagrado, não
se destaca por mais nada, mesmo tendo conquistado algumas indicações
para premiação. Ou seja, de uma refilmagem apenas correta, não sobrará
muita coisa daqui alguns anos.

Spartacus, idem, 1960. Direção: Stanley Kubrick; Roteiro: Dalton
Trumbo, baseado no livro Spartacus de Howard Fast; Produção: Saul David;
Estúdio e Distribuição: Universal Pictures; Música Original: Alex North;
Fotografia: Ernest Laszlo; Direção de Arte: Dale Hennsy e Jack Martin Smith;
Edição: William B. Murphy; Elenco: Kirk Douglas (Spartacus), Laurence
Olivier (Marcus Licinius Crassus), Charles Laughton (Sempronius Gracchus),
John Gavin (Júlio Cesar), Jean Simmons (Varínia), Peter Ustinov (Lentulus
Batiatus), Tony Curtiss (Anthoninus), Nina Foch (Helena), John Ireland
(Crixus), Harold Stone (David), Woody Strode (Draba), Paul Lambert
(Gannicus), John Hoyt (Caius); Drama, épico, 183 minutos/196 minutos,
dependendo da versão, cor.
Prêmios
Ganhou 2 Oscar em 1961: Ator Coadjuvante para Peter Ustinov, Direção
de Arte, Cinematografia; para Russell Metty; Globo de Ouro: Filme Drama.
Indicações: Academia de Hollywood: Indicado ao Oscar de Edição e Trilha
Sonora; Academia Britânica (BAFTA): Indicado ao Prêmio de Melhor Filme.
Globo de Ouro: Indicado para Melhor Diretor, Melhor Trilha Musical,
Melhor Ator (Laurence Olivier), Melhor Ator Coadjuvante (Peter Ustinov
e Woody Strode).
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Spartacus, idem, 2004. Direção: Robert Dornhelm; Roteiro: Robert Schenkkan,
baseado no livro Spartacus de Howard Fast; Produtor: Ted Kurdyla; Estúdio:
USA Network Pictures; Distribuição: USA Network Pictures; Música
Original: Randy Miller; Fotografia: Kees Van Oostrum; Direção de Arte:
Ettore Guerrieri; Figurino: Jane Robinson; Edição: Mark Conte, Victor Du
Bois e Cindy Mollo; Efeitos Especiais: Stargate Digital; Elenco: Goran Visnjic
(Spartacus), Alan Bates (Antonius Agrippa), Angus Macfadyen (Marcus
Crassus), Rhona Mitra (Varínia), Ian McNeice (Lentulus Batiatus), James
Frain (David), Henry Simmons (Draba), Ross Kemp (Cinna), Ben Cross
(Titus Glabrus), Paul Kynman (Crixus), Paul Telfer (Gannicus), Chris Jarman
(Nordo), Georgina Rylance (Helena), Stuart Bunce (Cornelius Lucius), Hristo
Shopov (Maecenus), Jack Huston (Flavius), Matthew Thrift (Caius), Simon
Dav (Orsino), George Calil (Pompey), Richard Dillane (Júlio César), Niall
Refoy (Publius Maximus), Valentin Ganev (Marcus Servius) e Jane Thorne
(Demeter); Ação, aventura, 176 minutos, cor.
Prêmios
Indicado ao Emmy por Melhor Edição de Som de Minissérie, Filme, ou
Especial.
Curiosidades
Spartaco, 1953, do diretor italiano Riccardo Freda segundo várias fontes é um
trabalho interessante, mesmo quando comparado com o épico realizado posteriormente por Stanley Kubrick. O filme, produção da Itália e França, ainda
em preto e branco tem 103 minutos na produção italiana e 94 minutos na
versão que estreou nos EUA. Autores diversos afirmam que sem nenhuma
dúvida Dalton Trumbo, autor do roteiro do filme de Kubrick, deve ter visto
esta versão, pois há concordâncias muito evidentes no roteiro e em algumas
cenas. Por exemplo, a caracterização de Varinia, a personagem feminina mais
importante dos dois filmes, interpretada nesta versão por Ludmilla Tcheri618
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na e Jean Simmons na versão de Kubrick, é muito parecida, para ser apenas
coincidência. No entanto, a procura da liberdade no trabalho de Freda é mais
intensa, talvez pelo fato de que esteja falando dos italianos em sua terra natal.
Há duas outras versões anteriores à de 1953, a de 1909 e a de 1913. As duas
realizadas ainda como cinema mudo. A de 1909, um curta-metragem de Oreste Gherardini, realizada na Itália, em preto e branco e com cenas coloridas à
mão, tem roteiro de Raffaello Giovagnoli. Este também roteiriza a versão de
1913, de Giovanni Eurico Vidali, também realizada na Itália, em pretoebranco
e com 88 minutos de duração.
A versão atual do filme Spartacus, de 1960, tem 13 minutos adicionais de cenas que foram cortadas à época em que o filme foi lançado por serem consideradas pelo código de censura da época, ousadas demais. Principalmente
pelas referências (que ficaram muito veladas na versão “oficial” do estúdio) ao
homossexualismo de Crasso e do escravo Antoninus (representado por Tony
Curtiss). Essas cenas explicariam de maneira clara a razão da fuga do escravo
que acabou se incorporando ao grupo de Espártaco. Há um documentário
muito interessante apresentando historicamente a questão do homossexualismo no cinema: O Celuloide Secreto (The Celluloid Closet, 1995, Rob Epstein e
Jeffrey Friedman).
Spartacus, 1960. Há muitas histórias curiosas sobre a produção. Verdadeiras,
ou não, dão uma ideia de como foi o clima durante as filmagens. O fotógrafo
Russell Metty pediu ao estúdio (Universal) para retirar o seu nome dos créditos (que não foi aceito). Isso porque Kubrick, desde o início da filmagem,
tentou impor as suas ideias em razão de seu passado de fotógrafo premiado e
estilista de mão cheia. Chegou a desenhar storyboards, ensinando como enquadrar determinadas cenas. Intrometia-se no trabalho de posicionamento de
câmera e na iluminação, irritando constantemente Metty. No DVD duplo lançado já a algum tempo atrás, entre os extras há uma entrevista com Peter Usti-
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nov, realizada em 1992, onde ele faz revelações interessantes sobre alguns dos
conflitos internos acontecidos durante a filmagem. Há também um curta de
15 minutos sobre o grupo chamado os “10 de Hollywood”, ou seja, alguns dos
cineastas e escritores condenados e perseguidos pelo governo da época – uma
ação iniciada pelo Senador Joe MacCarthy (1908-1957) através do Comitê de
Atividades Antiamericanas – por suposto envolvimento com o comunismo.
Dalton Trumbo (1905-1976) foi um deles, daí a importância da decisão da
Universal de colocá-lo de forma explícita nos créditos do filme.
Uma visão crítica das mais curiosas é apresentada por Nei Duclós num comentário escrito em 2008 e acessível em http: //www. consciencia. org/neiduclos/O-SPARTACUS-DE-MIZOGUCHI. Duclós sustenta que há muita semelhança de cenas e de situações para ser apenas simples coincidência entre
o filme de Stanley Kubrick, realizado em 1960 e o filme japonês O Intendente
Sansho (Sanshô dayn), realizado em 1954 por Kenji Mizoguchi. O filme é também sobre a luta contra a escravidão. O roteiro é de Fuji Yahiro, que se baseou
num conto publicado no início do Século 20 por Ogai Mori (1862-1922) que,
por sua vez, se inspirou no conto popular conhecido como Anju e Zushio.
Howard Fast (1914-2003), romancista dos mais vigorosos em termos sociais,
também esteve presente na lista do Senador McCarthy e foi perseguido durante os anos 1940 em razão da sua militância sindical antifascista. Em 1947
foi processado, juntamente com outros membros do Comitê Unido de Refugiados Antifascistas por desacato ao Congresso. Em 1950 cumpriu três meses
de prisão por recusar-se a fornecer nomes ao Comitê de Atividades Antiamericanas dos EUA. Spartacus começou a ser escrito nesse período. Escreveu também romances policiais sob o pseudônimo de E. V. Cunningham. O
livro Spartacus apresenta uma visão profundamente social e política do gladiador-escravo que levantou milhares de escravos contra os romanos. Por isso
mesmo, ao longo da história, Espártaco ficou como símbolo da resistência. O
livro de Fast foi lançado originalmente em 1951, numa edição bancada por
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sua própria conta, já como resultado de ação repressiva da política do mccarthismo. No Brasil, o livro foi lançado em 1976 pela Abril Cultural Editora e,
mais recentemente, pela Record, em 1987. Outras obras de Fast editadas pela
Record foram Os Imigrantes, Fim de Festa, A Herança, Segunda Geração e Max
(um retrato cáustico de Hollywood). Também são obras suas A Última Fronteira, Tom Paine, Caminho da Liberdade (Freedom Road), O Americano, Sacco
e Vanzetti, O Deus Nú e Moisés Príncipe do Egito.
Aram Khachaturian (1903-1978) é um compositor armênio com forte influência da música popular de seu país. Só começou a se dedicar à música aos
19 anos, fazendo uma carreira importante e fazendo uma grande contribuição
para a música moderna. De suas obras destacam-se a música para os balés
Gayané (1939-1941) e Spartacus (1950-1954). Em Spartacus há um dos mais
belos temas que representa o amor de Varínia e Espártaco. A famosa “Dança
do Sabre” está em Gayané.
Spartacus é também o título de um romance histórico de Lewis Grassic Gibbon (1901-1935), escritor escocês cujo verdadeiro nome é James Leslie Mitchell. Ele passou a ser escritor em tempo integral a partir de 1929, depois de
uma fase inicial como jornalista. É considerado um dos grandes nomes da
literatura escocesa, depois de escrever a trilogia A Scots Quair. Em 1991 foi
criado o Grassic Gibbon Centre em Arbuthnott. O livro Spartacus é de 1933.
Spartacus é também o título dos álbuns musicais dos grupos Triumvirat, The
Farm e Jeff Wayne. Triumvirat é o nome da banda alemã de rock progressivo
formada em 1969. O álbum é de 1975 e é o 3º do grupo. Todas as músicas do
álbum giram em torno do ex-escravo Espártaco. The Farm é um grupo de música pop de Liverpool e lançou o álbum de rock alternativo Spartacus em 1991.
Ficou em primeiro lugar na parada musical inglesa durante uma semana (16/3
a 22/3 de 1991). Jeffrey “Jeff ” Wayne é músico americano nascido em 1943 em
Forest Hills, Queens, New York. Ele é mais conhecido pela sua versão musical
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do livro A Guerra dos Mundos, de H. G. Wells, lançada em 1978. Teve uma
carreira apagada até 1992 quando lança o álbum de rock progressivo Spartacus (Jeff Wayne´s Musical Version of Spartacus, Columbia Records) uma obra
que teria tudo para ser um grande sucesso (incluía as participações de Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Ladysmith Black Manbazzo e libreto
de Gary Osborne), mas que foi um retumbante fracasso artístico e comercial.
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Tramas e segredos
Roselía Cristina de Oliveira
Instituto Internacional de Neurociências de Natal (IINN-AASDAP)
Escola Alfredo J. Monteverde, Macaíba – RN
rosecrisoliveira@yahoo. com. br

Onze Homens e um Segredo (Ocean’s Eleven), 1960, Lewis Milestone, EUA;
Onze Homens e um Segredo (Ocean’s Eleven), 2001, Steven Soderbergh, EUA/
Austrália.
O filme se configura numa trama que envolve ação, uma pitada de suspense e
cenas inusitadas com adrenalina e sem o abuso da violência. A refilmagem desse
clássico de 1960 aconteceu no ano de 2001. Os dois filmes contam a história do
ex-presidiário Danny Ocean vivido na primeira versão pelo famoso ator e cantor
Frank Sinatra e na refilmagem pelo ator George Clooney e por uma quadrilha
com onze integrantes. Planejam roubar 150 milhões de dólares dos três maiores
cassinos de Las Vegas (EUA): o Bellagio; o Mirage e o MGM Grand. Na trama
original, o plano executado apresenta insucesso, ou seja, prisão; na refilmagem,
apresenta sucesso no momento em que Danny mesmo preso consegue recuperar
a sua amada e a sua parte no roubo.

A

trama de Onze homens e um Segredo acontece na cidade americana
de Las Vegas (EUA) local que concentra o maior e mais tradicional
circuito da jogatina americana. Tudo começa quando um grupo de onze
homens é convocado por dois falsários de luxo para participar de uma reunião.
Nesse evento o grupo se conhece e a eles são apresentados os planos do grande
roubo e com objetivos bem definidos: roubar uma grande quantia dos cofres
de alguns dos maiores cassinos do circuito de Vegas.
623

Esses homens são convocados por serem famosos na realização de
grandes golpes, ou seja, são os melhores falsários do momento e úteis para
por o plano em funcionamento. O grupo bastante interessado e focado no
plano será guiado por um ex-presidiário que tem como foco principal tentar
entrar para a história da criminalidade aplicando o golpe perfeito: roubar
sem deixar pistas.
A primeira produção ocorreu em 1960 nos Estados Unidos com o
título original de Ocean’s Eleven. Esse filme foi protagonizado pelo grupo
de amigos da velha guarda de Hollywood, os Rat Pack, um dos maiores
mitos do século XX nos Estados Unidos. Faziam parte desse grupo de peso
artistas como: Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. , Peter Lawford,
Angie Dickinson, (músicos e cantores) e tinham um bom relacionamento e
carreiras bem próximas.
Percebemos que a produção cuidou bem da configuração da época,
diferindo e muito do aspecto glamouroso e do universo tecnológico da
refilmagem ocorrida em 2001. Na primeira versão, as imagens e representações
de época nos permitiram uma viagem ao universo da década de 1960. Vê-se
um ambiente de contestações, transgressões e rebeldia.
Os projetos culturais e ideológicos fazem parte desse período como o rock
de garagem, os movimentos de cinema e teatro de vanguarda. A sua fotografia
desvelou outra configuração da cidade de Las Vegas (EUA) na qual vemos
paisagens que lembram desertos e casas de jogos e não apenas os luxuosos
cassinos e o centro urbano como na versão de 2001.
O diretor Lewis Milestone (imigrante russo), construiu um roteiro
baseado numa história de George Clayton e Jack Golden Russell produzindo
então um gênero policial de 127 minutos. No desenrolar do filme percebemos
a cumplicidade e o companheirismo das relações e em cada cena, diálogos
improvisados em cenários bastante autênticos.
624
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Na trama, às vésperas de um novo ano a roleta gira e o carteado se faz, o
champanhe borbulha enquanto elegantes damas e boçais cavalheiros cruzam
os salões dos cassinos. As luzes se apagam e então são roubados milhões dos
cofres de cinco grandes cassinos durante os festejos do ano novo.
Na primeira versão todos os integrantes acabam perdendo, ou seja,
são presos em decorrência da sua ousadia em roubar cassinos. É diferente
da segunda versão em que o grupo não vai para a prisão, com exceção de
Danny, além de todos ganharem uma porcentagem do roubo, tomando
rumos diferentes para não serem descobertos. Somente Ocean (Clooney) é
preso e cumpre um tempo na cadeia pública como grande mentor do crime.
Nas cenas da primeira versão em que aparece o piano de Dean Martin,
os acordes da abertura são espetaculares e são da autoria de Saul Bass, a
trilha sonora pertence a Nelson Riddle, que na época era o arranjador de
Frank Sinatra. Percebemos o quanto a música e o ambiente integram a trama
do filme e a enriquecem a cada momento.
A trilha sonora se consolida com canções integradas que se destacam nas
cenas e promovem um clima especial, saudosista com os anos 1960. Isto não
se reproduz nas cenas do filme de 2001 onde aparecem cassinos sofisticados
com luminosos, cascatas e um volume considerável de máquinas de jogo,
muita luz e movimentação de pessoas em cada espaço.
No filme original temos a oportunidade de assistir na fita cassete ou em
versões digitalizadas aos comentários sobre cada um dos cassinos; assistir
a uma entrevista que Angie Dickison realiza com o Frank Sinatra e ainda
alguns trechos dos shows que regularmente ocorriam durante as filmagens
realizadas nas dependências dos cassinos e que terminava por envolver todo
o set de filmagem.
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No que concerne à trama, tanto na primeira versão, quanto na segunda,
o roubo apresentava uma característica diferente. Primeiro por que o grupo
com onze integrantes fazia a opção pela conduta criminosa seguindo um
determinado código de ética que envolvia o silêncio, a organização e três
regras básicas: “Não ferir ninguém. Não roubar alguém que realmente não
mereça e seguir o plano como se não tivesse nada a perder”.
É possível perceber na segunda versão bons diálogos, sequências que
de leve sugerem a presença de humor e sequências de pura adrenalina e
suspense com a organização do roubo. É possível ver tudo isso, mas sem o
abuso da violência.
Aparecem também situações declaradas da execução de um trabalho
em grupo que pode ser comprovado tanto nas primeiras cenas que revelam
a procura e a observação dos integrantes, o contato, a escolha, o estudo das
estratégias, quanto na elaboração, na divisão de tarefas, nas responsabilidades
específicas e na execução do plano.
Os onze homens se envolvem tanto com a preparação do plano a
ponto de se articular em torno de um segredo sempre seguindo essa
linha. Demonstram a preocupação com a organização, com a busca por
boas estratégias de abordagem, o estudo minucioso do local do crime, a
observação do entorno e o funcionamento tanto da equipe de segurança,
quanto dos demais funcionários que são parte importante do esquema.
Cada membro tinha uma atividade específica e essas eram subdivididas
da seguinte forma: observar cada espaço, a rotina dos funcionários vendo
e revendo os locais de passagem até chegar à sala do cofre, como deveriam
se portar estudando gestos e falas. Sem dúvida, para esta parte do plano
funcionar foi necessário um estudo minucioso das possibilidades, tanto no
investimento da logística como em roupas adequadas, carros luxuosos e

626

SE SSÃ O DU P LA

dinheiro para bancar o jogo nas dependências do cassino. Para não serem
pegos pela segurança e conseguirem driblar os avanços das tecnologias, foi
necessário também compreender o mecanismo e a atuação dos sistemas de
vigilância de cada espaço, bem como o planejamento meticuloso e ensaiado
de cada processo acima mencionado.
Para efetuar o grande roubo foi preciso estudar as probabilidades de
erros e também dos possíveis e necessários acertos e organizar uma eficiente
estrutura de comunicação interna e externa ordenando o tempo de cada
ação. Portanto, toda essa estrutura fez a diferença no sucesso da empreitada.
O grupo contou para isso com uma liderança ousada de Danny (George
Clooney), ex-presidiário, e de Rustye (Brad Pitt), grande jogador de cartas,
que se juntaram para realizar esse grande roubo. Juntos buscaram os maiores
falsários do pedaço além de um jogador de pôquer, um acrobata chinês, um
especialista em explosivos (Don Chandler) e um batedor de carteiras.
Essa seleção dos falsários, o estudo das possibilidades e o mapeamento
das necessidades foram importantes para que não cometessem erros e não
fossem descobertos. Nos discursos dos onze homens é possível perceber que
o grupo desejava essa ação. Para eles era quase um prêmio máximo roubar
o cofre de um complexo de cassinos com excelente sistema antirroubo, seria
o crime do século com excelente motivação: roubar sem ser pego, driblar a
segurança e ganhar uma bolada. Para Danny era algo mais, a vingança de
um inimigo pessoal que além de ter poder no circuito dos cassinos e muito
dinheiro, ainda estava ficando com sua ex-mulher (Julia Roberts).
Pensando ainda na configuração do grupo busquei em Weber97 uma
justificativa para essa ação: “são os desejos que nos levam a agir”. O desejo
comum motiva o grupo, o ego exacerbado põe adrenalina nas ações, a fama
97
WEBER apud SACRISTÁN, J. Gimeno. Poderes Instáveis em Educação. Porto
Alegre: Artmed, 1999, p. 34.
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de criminoso perfeito que não consegue ser pego pela polícia e a sensação de
poder usufruir do produto do roubo livremente dá gás à situação.
Em vários momentos é possível perceber as dificuldades com a convivência.
As relações são difíceis e cada um apresenta um tipo de temperamento, onde
todos vivem conflitos e confrontos que permeiam qualquer relação. A vivência
desses onze homens num mesmo espaço, suas reações e o objetivo comum
fazem o tom dessa sinfonia.
Mesmo que essas relações sejam falseadas e movidas pelo interesse,
vemos nas relações que alguns deles encolheram, outros silenciaram, uns
desanimaram, outros explodiram em ira ou teimavam em não se envolver
pelo medo do fracasso do outro comprometer toda a operação.
É fácil perceber, já que cada um é um mundo e possui a sua rede de
ligações (relações), carregando consigo saberes específicos e essa convivência
demonstra exatamente o quão necessário se faz acolher o saber do outro e
anexá-lo ao nosso como uma corrente crescente de aprendizagem. Nesse
sentido, a ação é orientada por interesses pessoais, paixões e desejos, dentre
eles: o de driblar a segurança do local, para isso contando com uma excelente
estrutura tecnológica, podendo assim passar para traz um dos maiores donos
de Cassino de Las Vegas. O lucro do roubo era consequência positiva de suas
ações.
São esses detalhes que fazem toda a diferença quando queremos alcançar
algo e a força de vontade individual dá um suporte ao grupo, motivando e
articulando. O desafio maior é driblar as adversidades. Arquitetaram um
plano, e ao levarem até as últimas consequências essa ação não temiam a
prisão ou algo mais drástico como um ataque da polícia ou a reação violenta
dos seguranças do cassino. Agiram como num filme da vida real.
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Onze Homens e um Segredo. 1960. Direção: Lewis Milestone; Roteiro:
Harry Brown e Charles Laderer; Produção: Lewis Milestone; Estúdio: Warner
Bros/Dorchester; Distribuidora: Warner Bros; Fotografia: William H. Daniels;
Direção de Arte: Nicolai Remisoff; Edição: Philip W. Anderson; Música:
Nelson Riddle; Figurino: Howard Shoup; Elenco: Frank Sinatra (Danny
Ocean), Dean Martin (Sam Harmon), Sammy Davis Jr. (Josh Howard), Peter
Lawford (Jimmy Foster), Angie Dickinson (Beatrice Ocean), Richard Conte
(Anthony Bergdorf), César Romero (Duke Santos), Patrice Wymore (Adele
Ekstrom), Joey Bishop (Mushy O’Connors), Akim Tamiroff (Spyros Acebos),
Henry Silva (Roger Corneal), Ilka Chase (Sra. Restes), Buddy Lester (Vince
Massler), Richard Benedict (Curly Stephans), Jean Wiles (Sra. Bergdorf),
Norman Fell (Peter Breimer), Clem Harvey (Louis Jackson), Robert Foulk
(Xerife), Hank Henry (Sr. Kelly), George Raft (Jack Strager), Shirley Maclaine;
Policial, 127 minutos, cor.
Onze Homens e um Segredo. 2001. Direção: Steven Soderbergh; Roteiro:
George Clayton Johnson, Jack Golden Russell, Harry Brown, Charles Lederer,
Ted Griffin; Produção: Jerry Weintraub; Distribuidora: Warner Bros; Elenco:
Julia Roberts (Tess Ocean), Matt Damon (Linus Caldwell), Brad Pitt (Rusty
Ryan), Andy Garcia (Terry Benedict), George Clooney (Danny Ocean),
Casey Affleck (Virgil Malloy), Alan Arkin, Scott Cann (Turk Malloy), Don
Cheadle (Basher Tarr), Edward Jemison, Bernie Mac (Frank Catton), Shaobo
Qin (Yen), Carl Reiner (Saul Bloom), Topher Grace, Joshua Jackson; Ação,
comédia, policial, suspense, 116 minutos, cor.
Prêmios
César (França) – Indicação na categoria de melhor filme estrangeiro; MTV
Movie Awards (EUA) – Indicação na categoria de melhor equipe;
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UM CLÁSSICO DOS PALCOS PARA AS
TELAS
Rudá Almeida
ruda. macedo@gmail. com

Troca de Maridos (Switching Channels), 1988, Ted Kotcheff, EUA; A Primeira
Página (The Front Page), 1974, Billy Wilder, EUA; Jejum de Amor (His Girl
Friday), 1940, Howard Hawks, EUA; Última Hora (The Front Page), 1931,
Howard Hughes, EUA.

Walter Burns é o editor de um jornal sensacionalista de Chicago. Seu repórter
principal é Hildy Johnson e quando a ação começa, Hildy está anunciando ao seu
chefe que está prestes a se casar e abandonará o jornalismo. Naquele mesmo dia,
acontece um grande drama policial na cidade: é a véspera da execução de um
preso chamado Earl Williams, acusado de ter matado um policial. No entanto, a
execução tem uma motivação política: o prefeito quer usar o caso para garantir
os votos para a sua eleição. O editor Walter Burns usará de todos os truques
possíveis e imagináveis para fazer com que a sua melhor repórter continue
cobrindo o caso e adie o casamento. Ou melhor, que abandone de vez a história
do casamento e de uma vida mais tranquila. Na versão de 1974, Billy Wilder
faz a 3ª versão com a dupla de muito sucesso nos palcos e no cinema: Walter
Mathau e Jack Lemmon, como editor e repórter, respectivamente. Na versão de
1988, o jornalismo impresso passa para a TV, onde os principais personagens
são agora o diretor do canal de TV e a âncora do programa de jornalismo.
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ão quatro as adaptações para o cinema da peça The Front Page, de Ben
Hecht e Charles MacArthur. A primeira, e homônima, de 1931, foi
produzida por Howard Hughes e de cara levou os Oscars de Melhor Filme,
Melhor Direção para Lewis Milestone, e Melhor Ator para Adolphe Menjou,
iniciando uma longa história de amor de Hollywood por esta comédia. A
última, Troca de Maridos, de 1988, foi dirigida por Ted Kotcheff e trouxe
consigo um elenco de estrelas dos anos 80: Kathleen Turner, Burt Reynolds
e Christopher Reeve. Além da nítida inferioridade em relação às três obras
anteriores, esta versão destaca-se por apostar numa livre adaptação do roteiro,
passando-se inteiramente numa estação de televisão, e não na habitual
redação de jornal. Mesmo assim, ainda é um filme divertido, com boas tiradas
e respeito pelo timing cômico da estória.
As duas versões mais conhecidas de The Front PagesãoJejum de Amor,
dirigida por Howard Hawks, e A Primeira Página, dirigida por Billy Wilder.
Apesar dos 34 anos que os separam, estes são os filmes com mais semelhanças
entre os quatro, e os melhores, com o perdão do “achismo”; não apenas
pelo fato de serem dirigidos por dois dos maiores diretores de cinema de
todos os tempos, mas também por sua fidelidade com o ritmo alucinado da
estória original, e por estarem à frente das câmeras duas duplas antológicas,
Cary Grant e Rosalind Russell e Jack Lemmon e Walter Matthau. Vou falar
primeiro da versão de Howard Hawks e, depois, da versão de Billy Wilder,
pela importância das duas obras e porque elas exemplificam bem a essência
de The Front Page.
A grande reviravolta em Jejum de Amor foi a mudança do sexo de um
dos personagens masculinos da primeira versão e da peça teatral, renovando
a trama baseada nas sujeiras e trapaças do jornalismo e transformando sua
já ótima estória numa hilariante batalha dos sexos. A ideia de transformar
Hildebrant em Hildelgaard, dois nomes cujo apelido é Hildy, foi essencial para
o sucesso do filme. Consta que várias atrizes foram consideradas para o novo
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papel, como Katharine Hepburn, Jean Arthur e Ginger Rogers, mas que todas
recusaram por estarem ocupadas em outras produções. O “fardo” foi parar
nas mãos de uma atriz menos conhecida, Rosalind Russell, emprestada da
Columbia à MGM especialmente para o filme.
Para o papel de Walter Burns, editor sem qualquer escrúpulo, um sujeito
capaz de tudo para conseguir um furo jornalístico, foi escolhido ninguém
menos que Cary Grant. Em Jejum de Amor, Grant construiu um personagem
repleto de defeitos, mas do qual é impossível não gostar. Seu charme
caprichosamente canalha foi perfeito para o papel, tanto que fica difícil
imaginar melhor ator para a ocasião. As trocas de farpas em cena entre ele e
Russell são tão maravilhosas que parecem reais, ou improvisadas, como uma
especialmente dirigida ao personagem de Grant, que resume perfeitamente
suas características mais marcantes: “Walter, you’re wonderful, in a loath
some sort of way!”.
Para transportar a ação dos palcos para a tela, Howard Hawks apostou em
outra mudança radical e tomou uma decisão que teria enorme repercussão
nas comédias de Hollywood dali pra frente. Certo de que os diálogos dos
atores tinham de ser um retrato fiel da maneira como as pessoas falam na
vida real, que eles tinham de dar um tom mais realista à estória, Howard
Hawks decidiu que era preciso acelerar os diálogos dos personagens.
Ainda ao lado do roteirista Charles Lederer, que já havia sido o autor dos
diálogos adicionais da primeira versão, Hawks criou o filme em que, muito
possivelmente, se fala mais palavras por segundo em toda a história do
cinema. Em Jejum de Amor, os atores falam sem parar, falam atropelando
uns aos outros, e deixam frases pela metade ou por dizer. A impressão que
fica é que não existe um minuto de silêncio em toda a projeção. Jejum de
Amortem um ritmo tão alucinado, que quando o filme termina, não há
como não deixar escapar um suspiro de alívio.
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Ainda contra os padrões da época, Howard Hawks deu aos atores a
oportunidade de improvisar algumas falas e filmou várias cenas em longos
planos-sequência, como na que Hildy esconde o assassino de sua matéria
numa escrivaninha da sala de imprensa do Tribunal. Esta parte, em especial,
se baseou num incidente real. Emile Gauvreau, editor do antigo jornal novaiorquino The New York Evening Graphic, de fato escondeu um assassino
foragido numa sala do jornal; entrevistou o sujeito, escreveu sua matéria e
esperou o jornal chegar às ruas para então entregá-lo à polícia. Não fique
surpreso, essa história é apenas mais uma frente às inúmeras que depravam a
ética jornalista em Jejum de Amor. Howard Hawks mostra os jornalistas como
verdadeiros canalhas, seres ávidos por notícias polêmicas e com nenhuma
preocupação por valores morais. No filme, os repórteres passam o tempo
jogando pôquer, fumam sem parar e mascam chiclete enquanto fazem piadas
sobre o prisioneiro que está à beira da morte.
Embora sejam filmes bastante parecidos, há três características marcantes
que diferenciam a versão de Billy Wilder da versão de Howard Hawks. Filmado
em 1974, A Primeira Páginajá era, naquele tempo, um filme fora de época.
Isso porque, já na contramão de todas as mudanças do cinema americano
que aconteceram entre os anos 1960 e 1970, como a fuga dos estúdios, a
influência do cinema europeu, a presença de diálogos e situações realistas,
Wilder apostou na fidelidade cega às características marcantes das comédias
dos anos 30 e 40. Foram comédias que o próprio diretor ajudou a construir. A
Hollywood dos anos 70 já sentia o efeito do humor nonsense do grupo inglês
Monty Python e das comédias de Woody Allen e Mel Brooks. Era difícil dar as
costas para tudo aquilo e apostar numa produção nitidamente fora de época.
Junto a I. A. L. Diamond, seu colaborador por décadas, Billy Wilder
decidiu retomar a forma inicial da peça e do primeiro filme: Hildy é homem.
EmA Primeira Página, ele é interpretado por Jack Lemmon, e está noivo de
uma bela moça, Peggy Grant, interpretada por uma jovem Susan Sarandon.
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O plano de Hildy é deixar o jornalismo e trabalhar como publicitário na
agência do tio de Peggy. Walter, o editor pilantra, é interpretado por Walter
Matthau, e então está tudo em casa. Wilder, Lemmon e Matthau eram velhos
amigos, trabalharam diversas vezes juntos. Eram afinadíssimos, conheciam-se
profundamente, e pareciam se divertir como ninguém em frente às câmeras.
Verdade seja dita, Jack Lemmon e Walter Matthau eram dos poucos
que conseguiriam resgatar o humor de tempos passados e exagerar nos
gestos e expressões sem que isso parecesse ridículo ou forçado. E, claro, não
havia nada mais divertido do que essa dupla quando estava inspirada. Das
inúmeras parcerias deles com Wilder, esta é, sem dúvida, a mais feliz. Seus
papéis parecem ter sido feitos por encomenda, apesar de terem sido escritos
cinquenta anos antes.
Outra importante mudança em A Primeira Página é que Billy Wilder e
I. A. L. Diamond deixaram bem mais explícitas as questões políticas sobre
as quais Hawks citou discretamente em Jejum de Amor. No filme de Wilder,
enfatiza-se que Earl Williams, o preso que está para ser enforcado, é um
comunista, e que foi preso enquanto distribuía panfletos contra o capitalismo
nas ruas da cidade. O comunismo, a “ameaça vermelha”, a “caça às bruxas” que
tomava conta do país naquela época, são citados várias vezes. De resto, como
na versão anterior, os diálogos de A Primeira Página são afiados, cortantes;
fala-se muito, e fala-se depressa – o ritmo alucinado permanece, e diversas
situações são idênticas. O único porém é que, como todas as comédias de
Wilder, A Primeira Página é um humor aberto, escrachado, mas sua graça
sempre vem junto com um gosto amargo, e neste caso, um pouco nostálgico.
O final, ao contrário do de todas as outras versões, é um pouco triste. Não se
sinta culpado se for o caso de chorar.
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Última Hora. 1931. Direção: Lewis Milestone; Produção: Lewis Milestone
e Howard Hughes; Cinematografia: Glen MacWilliams; Edição: W. Duncan
Mansfiel; Elenco: Adolphe Menjou, Pat O’Brien, Mary Brian, Edward Everett
Horton; Comédia, 101 minutos, preto e branco.
Jejum de Amor. 1940. Direção: Howard Hawks; Roteiro: Charles Lederer,
Ben Hecht, Charles MacArthur; Produção: Howard Hawks; Edição: Gene
Havlick; Música: Sidney Cutner, Felix Mills; Figurino: Robert Kalloch; Elenco:
Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy, Gene Lockhart, Helen Mack;
Comédia, 92 minutos, preto e branco.
A Primeira Página. 1974. Direção: Billy Wilder; Roteiro: Billy Wilder, I.
A. L. Diamond; Produção: Paul Monash; Edição: Ralph E. Winters; Figurino:
Burton Miller; Elenco: Jack Lemmon, Walter Matthau, Susan Sarandon;
Comédia, 105 minutos, preto e branco.
Troca de Maridos. 1988. Direção: Ted Kotcheff; Produção: Don Carmody
e Martin Ransohoff; Música: Michel Legrand; Cinematografia: François Protat;
Edição: Thom Noble; Elenco: Kathleen Turner, Burt Reynolds, Christopher
Reeve, Ned Beatty; Comédia, 105 minutos, cor.
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Um superwestern e um faroeste
chanchadesco
Sander Cruz Castelo
Professor de História da FECLESC/UECE
sandercruzcastelo@uol. com. br

Matar ou Morrer (High Noon), 1952, Fred Zinnemann, EUA; Matar ou Correr,
1954, Carlos Manga, Brasil.
A partida de Will Kane e sua noiva de Hadleyville, onde ele ocupava o cargo
de xerife, é iminente. Ele descobre, sem embargo, que Frank Miller, o fora
da lei que prendera anos atrás, cumpriu a pena e chegará no trem do meiodia, determinado a cumprir sua promessa de vingança. Kane resolve, então,
permanecer na cidade, a despeito da falta de solidariedade da esposa e dos
moradores. Dois anos depois, o faroeste Matar ou Morrer inspirou uma paródia,
Matar ou Correr. A chanchada versa sobre uma dupla de desonestos mercadores,
Humphrey (Kid Bolha) e Bogart (Cisco Kada), transformada involuntariamente
em autoridade policial de City Down, cidade aterrorizada pelo bando de Jesse
Gordon.

U

m faroeste independente, Matar ou Morrer (1952) foi engendrado por
uma tríade associada a obras de conteúdo progressista e social. Refirome a Stanley Kramer, produtor de filmes rápidos e baratos na sua Motion Picture
Center,surgida nas frestas dos grandes estúdios, combalidos pela legislação
antimonopolística, concorrência da TV e migração dos estadunidenses para os
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subúrbios; Carl Foreman, roteirista de filiação comunista, filho de imigrantes
russos; e Fred Zinnemann, diretor de ascendência austríaca. A reuni-los,
inquietações sobre a crise dos valores tradicionais no segundo pós-guerra,
especialmente da masculinidade, tema mais sensível ao público do cinema,
que havia sido abordado numa parceria anterior, Espíritos Indômitos (1950),
sobre a inadaptação de um soldado, tornado paraplégico na segunda guerra
mundial. Juntando-se a eles, no faroeste, Gary Cooper, um astro decadente,
ajustado, portanto, ao papel de protagonista, e afeito, como o trio, a gêneros
particularmente receptivos ao assunto, ou seja, guerra, faroeste e melodrama
(cf. DRUMMOND, 1999: 13-32, 36-40).
No caso que nos interessa, o do faroeste, se inaugurava a voga dos
superwesterns:
Também chamado de western ‘”adulto” ou “impuro” (devido à contaminação
do gênero por outros e por temas que até então lhe eram estranhos), o
superwestern triunfou nos anos 50 quando, por efeito de retorno, as inquietudes
da nação (a Guerra da Coreia, o Macarthismo, os problemas dos negros, entre
outros) se projetaram sobre o cinema e quebraram a imagem tradicionalmente
otimista do western. A lenda se alterou diante de uma visão mais exata dos
fatos. O Oeste Selvagem perdeu um pouco de sua aura. O cowboy romântico
desapareceu e surgiu a sua verdadeira face, um ser frágil e vulnerável, nada
diferente do homem comum (MATTOS, 2004, p. 42).

Esses filmes refletiam criticamente sobre o próprio gênero, levando
ao paroxismo seus códigos, alçando-se, assim, ao nível metalinguístico.
Analisemos, sob este prima, Matar ou Morrer. O filme adota radicalmente a
unidade de tempo, lugar e ação (MATTOS, 2004, p. 42). O tempo diegético,
abrangendo a espera de Will Kane, o xerife, da chegada por trem, ao meio-dia,
de Frank Miller, o chefe do bando, sedento por vingar o aprisionamento de
que fora vítima anos atrás, é quase homólogo ao tempo real da projeção. Esse
artifício, elevando o suspense a patamares inauditos, transforma a solidão
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e o temor da morte do protagonista, condenado a vagar frustrado à cata de
ajudantes – prontos a esconder a covardia por detrás de subterfúgios –, em
algo insuportável, beirando a angústia existencial (ista).
Quanto à unidade de lugar, todas as ações ocorrem num único palco,
a cidade de Hadleyville. Nesta, as personagens ocupam espaços definidos: a
delegacia, o saloon, a barbearia, o hotel, a estação de trem, a igreja etc. Will
Kane é o único a alternar a estada neles, em sua malsucedida e, portanto,
infinda, deambulação. Metaforicamente, o xerife vive num “não lugar”. Erigida
a ordem no Oeste, sua função, ambígua, de debelar a violência mediante a
violência, resulta anacrônica, doravante. 98 Inicialmente, agente da civilização,
ele é tomado agora como atavismo, símbolo da barbárie anteriormente vigente
na cidade. A despeito disso, Kane não consegue se evadir. Ele se sente e, por
vezes, se porta, como um prisioneiro em aguardo da morte (MATTOS, 2004:
42).
Sobre a unidade de ação, tudo gira em torno de Will Kane. As outras
personagens são delineadas a partir de suas reações às súplicas do xerife (cf.
MATTOS, 2004, p. 42), destacando-se os olhares silentes deste:
O homem de ação tem de suportar a passividade; seu heroísmo moral impõe
uma espécie de êxtase, de vez que nenhuma ação terá lugar antes do meiodia. A passividade de Will é de fato ditada pela ação de outro, a de Frank
Miller; para o próprio Will, “agir” significaria abstenção. Sua oportunidade
de heroísmo autoexpressivo é assim adiada, e nesse ínterim sua possibilidade
de ação está reduzida à busca de expressões de apoio e ajuda (que não se
concretizam). Ele é um “herói buscador” cuja recompensa é apenas uma espécie
de compreensão social deformada, bem diferente da solidariedade material de
que ele efetivamente necessita. Embora algumas dessas trocas sejam diretas e
transparentes, outras se caracterizam como hipócritas e até venais. Nesses casos,

98
Sobre a contradição entre a lei e a moral nos faroestes, que lhes destina um subtexto
trágico, ver Bazin (apud RIEUPEYROUT, 1963, p. 12-4).
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a tarefa de Will é simplesmente observar e discernir o “valor” das respostas
que suscita. Desde que, por definição, ele não tem o direito de responder, e
também ninguém com quem partilhar o “conhecimento” assim adquirido, a
leitura que o espectador faz das relações de Will é intuitiva e implícita, e não
explícita e bem definida. Em vez de nos identificarmos com as ações do nosso
herói, nos identificamos com a cadeia de olhares mudos que marcam sua
aceitação da recusa e da negação. O olhar do herói em Matar ou Morrer nem
sempre, portanto, contém a carga ativa associada ao simbolismo de gênero do
texto hollywoodiano. Ao contrário, é o rosto de Gary Cooper como índice de
sua passividade e também de sua perspicácia que é o domínio-chave para o
espectador em Matar ou Morrer (DRUMMOND, 1999, p. 66-8). 99

A propósito, a acentuação dos caracteres das personagens usuais no
gênero faz com que desbordem do lugar a elas amiúde reservado na estrutura
do faroeste. Ou seja, as máscaras caem umas sobre as outras. Amy Kane, a
mocinha esposada pelo xerife no início do filme, e a quem logo abandona,
precisa, para se redimir, manchar as mãos de sangue no final. É quando se
reconcilia a lei com o amor, cindidos com a decisão do xerife de adiar a lua
de mel e a nova vida de proprietário de armazém na cidade natal da consorte,
até que os foras da lei não constituam mais ameaça a Handleville. Estes,
movidos unicamente pela vingança pessoal, podem, à vista disso, despertar
simpatias em parte da população, nostálgica de um tempo hedonístico. De
outro lado, descobre-se que a lealdade e servilismo caninos de Harvey Pell,
assistente do xerife, eram condicionados por sua expectativa de substituir
o último. Já a resoluta e bem-sucedida Helen Ramirez, dona do hotel, examante de Kane, Miller e Pell – as três principais personagens masculinas da
trama –, atesta que o saldo de ser, ao mesmo tempo, “mulher” e “mexicana” no
Oeste, é virtualmente positivo. Quanto a Percy Mettrick, o juiz que se evade
da cidade assim que toma ciência da chegada do seu condenado, surpreende
99
p. 68).
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O autor chega mesmo a aludir sobre o masoquismo do herói (DRUMMOND, 1999,
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com sua concepção meramente ritualística da função. O ex-delegado, por sua
vez, senil e desiludido, percebe que a fidelidade às obrigações profissionais
(e sociais) implica pobreza material e solidão espiritual. Este é o futuro que
se descortina a Will Kane, e para o qual ele atina a tempo. Daí se livrar do
distintivo após derrotar o bando de malfeitores, jogando a estrela de xerife no
chão e partindo com a esposa na carroça (ação abortada no princípio do filme).
A utilização da música de igual modo denota o aporte metanarrativo.
O recurso, então inusual, a uma canção-tema, a balada rústica Do Not
Forsake Me100, tocada insistentemente durante o filme, verbaliza o pedido de
um lacônico Kane à esposa para que não o abandone. Esta balada imprime
ao filme um tom melodramático e reflexivo, invertendo o diapasão épico
predominante num gênero em que a macheza dos heróis era indubitável (cf.
DRUMMOND, 1999, p. 81-2).
A fotografia em matizes neorrealistas de Floyd Crosby (formado no
documentarismo dos anos 30), dispensando filtros e holofotes no intuito de
emular os cinejornais, é outro recurso estilístico mobilizado na desconstrução
da mística do Oeste (cf. DRUMMOND, 1999, p. 25-6, 46).
Os enquadramentos complexos, salientando o isolamento do herói, e a
montagem, que se torna mais seca e rápida à proporção que a tensão se acirra,
são outros elementos importantes da narrativa (MATTOS, 2004, p. 42-3).

100
Composta por Dimitri Tiomkin, autor da trilha sonora do filme, e cantada pelo astro
Frankie Laine. A letra: “Do not forsake me, oh my darlin’ / On this, our weddin’ day / Do not
forsake me, oh my darlin’ / Wait, wait along / I do not know what fate awaits me / I only know
I must be brave / And I must face a man who hates me / Or lie a coward, a craven coward /
Or lie a coward in my grave / Oh, to be torn ‘tweenst love and duty / S’posin’ I lose my fairhaired beauty / Look at that big hand move along / Nearin’ high noon / He made a vow while
in state prison / Vowed it would be my life or his’n / I’m not afraid of death but oh / What will
I do if you leave me? / Do not forsake me, oh my darlin’ / You made that promise as a bride /
Do not forsake me, oh my darlin’ / Although you’re grievin’, don’t think of leavin’ / Now that
I need you by my side / Wait along, (wait along) wait along / Wait along, wait along / (Wait
along, wait along, wait along, wait along)”.
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Matar ou Morrer é um faroeste de “transição”, situado entre dois modelos:
o “clássico”, no qual o herói, em seguida a um estranhamento inicial, é recebido
no seio da sociedade, ao salvá-la dos vilões; e o “profissional”, em que o (anti)
herói é um fora da lei. No filme de Zinnemann, como em Flechas de Fogo
(1950) e Johnny Guitar (1954), o herói principia no interior da sociedade, mas
termina expelido dela. A sociedade se impõe sobre o herói e os vilões, sendo
negativamente identificada. O heroísmo, para se afirmar, demanda, portanto,
um embate, duplo, do protagonista, contra os vilões e a sociedade. A mocinha,
nesse molde, não mais auxilia na socialização do mocinho, na sua conformação
às convenções sociais. A “formação”, agora, incide sobre ela, num processo
invertido de cisão do corpo social (cf. DRUMMOND, 1999: 87-90).
Numa primeira visada, Matar ou Correr (1954), uma daquelas
chanchadas cinquentistas da Atlântida que parodiavam filmes de sucesso
hollywoodianos101,insere-se, obliquamente, nessa onda desconstrucionista.
Mais que uma variação de Matar ou Morrer, parece se irmanar com este no
desvelamento dos pressupostos do cinema clássico hollywoodiano102, com as
lentes da paródia, contudo. Sérgio Augusto, baseado em Mikhail Bahktin e
Vladimir Nabokov, assevera, no entanto, que, diferentemente da sátira, cujo
objetivo é legar uma lição, a paródia investe no jogo, no lúdico. Conformando
”forma de imitação irônica e deformante, inversora de valores, uma repetição
com distanciamento crítico” que, não obstante, mantém intocada a hegemonia
do original, seja pela necessidade inescapável de um referente para a cópia,
seja pelo estatuto social superior do primeiro (2001, p. 150-1).

101
Antes, Manga realizara Nem Sansão Nem Dalila (1953), paródia de Sansão e
Dalila (1949).
102
Ainda que Carlos Manga tenha procurado tornar sua obra crível, assistindo o original de Zinnemann em cinco ocasiões, replicando uma cidade do Oeste em Jacarepaguá-RJ,
improvisando uma diligência no prólogo do filme e montando o duelo final tal como na película original (AUGUSTO, 2001, p. 135).
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A fórmula das chanchadas, externada por Carlos Manga, corrobora a
filiação de Matar ou Correr ao faroeste clássico, não ao moderno. Vejamos.
No primeiro estágio, mocinha e mocinho estão envolvidos em problemas: no
filme em apreço, Bill, transportador de valores da casa bancária, e Helen,
filha de Odir, o dono do hotel, encontram-se empenhados em debelar a
onda de assaltos aos carregamentos de ouro endereçados ao banco da cidade
de City Down (homófono de sit down [“sentar-se”], também expressando
inferioridade: “cidade por baixo” [AUGUSTO, 2001, p. 153]). No segundo
estágio, personagem cômica os protege: Dr. Humphrey e Bogart, uma dupla de
escroques, atravessando o Oeste vendendo elixires numa carroça, socorre Bill,
desacordado na beira de um rio, após este escapar heroicamente da perseguição
dos assaltantes de sua diligência. No terceiro estágio, o vilão encontra-se em
situação vantajosa: Jesse Gordon, líder da quadrilha de assaltantes, barbariza
City Down, sob a proteção de Bob, proprietário do cassino, seu agenciador.
No quarto estágio, o vilão é removido da posição de superioridade, sendo
derrotado: Jesse Gordon é aprisionado pela dupla, Humphrey angariando, a
título de prêmio, a estrela de xerife, um cheque polpudo e outro nome, “Kid
Bolha” (Bogart, por sua vez, ganha o cognome de “Cisco Kada”). O terceiro e
quarto estágio se repetem então: Jesse Gordon escapa da prisão, sendo, porém,
derrotado no duelo final com Kid Bolha, assim como Bob, imobilizado por
Roy, o agente federal. Sumariando, em que pese os heróis dividirem com os
vilões a vida na ilegalidade, restam incorporados à sociedade. 103
Infere-se dessa leitura estrutural que Matar ou Correr se avizinha mais
dos westerns B dos anos 30, filmes em que se mesclavam música sertaneja
103
A felicidade conjugal, porém, lhes era negada nas chanchadas, nas quais esses bufões penavam afetivamente nas mãos de esposas megeras e sogras (cf. AUGUSTO, 2001, p.
185-6). Observe-se a passagem, no início do filme em análise, na qual Kid Bolha, premido
entre a forca e o casamento com uma matrona (que traz a tiracolo um juiz, cuja embriaguez
não lhe permite manter-se de pé), escolhe a primeira; e aquela, no final, em que Kid Bolha e
Cisco Kada, desatentos, beijam-se na boca, incitados pelos beijos trocados entre Bill e Helen,
e Roy e Bela, sócia e vedete do cassino.
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romântica (os protagonistas, às vezes, eram cowboys-cantores), comédia rústica
e ação (MATTOS, 2004, p. 33-4), do que daqueles modernos do segundo pósguerra. 104 A confirmar isso, a tese de Augusto de que a chanchada foi um
fenômeno mundial a partir daquela década, tempo de crise do liberalismo,
nada obstante a variante brasileira dispor e se nutrir de um fenômeno cultural
condizente com a inversão do mundo própria desse subgênero, o carnaval.
105
Conclui-se que, quem procura criticidade nas chanchadas brasileiras,
vai achá-la na sua consciência debochada de nossa incapacidade de copiar,
produto de nossa dependência sistêmica, em múltiplos setores (2001, p. 6774, 24), interpretação inspirada nas teses de Paulo Emílio Salles Gomes (1980)
acerca de nossa situação colonial e subdesenvolvida. 106 O formato exógeno é
104
Afeitos à crônica de costumes, os faroestes e as chanchadas são particularmente
receptivos aos conflitos entre cidade e campo e marido e mulher (cf. AUGUSTO, 2001, p.
85).
105
Malgrado o autor também creia que Matar ou Correr se aproxime mais de paródias
do gênero produzidas nos EUA do que de Matar ou Morrer, Augusto tece afinidade do primeiro filme com dois exemplares classe A e temporãos do filão, estrelados por Bob Hope, isto
é, O Valente Treme-Treme (1948) e O Filho do Treme-Treme (1952): “Sublinham o parentesco com as comédias de Hope a entronização forçada do personagem de Oscarito no cargo de
xerife e a manipulação faceira dos clichês do western: lavadeiras se benzem ao cruzarem com
vaqueiros enfurecidos, Kid Bolha quase é linchado por ter vendido gafanhotos como se fossem camarões à população de City Down etc. Mais duas coisas o distinguem de High Noon:
a presença de um terceiro protagonista (Cisco Kada) e a transferência do conflito amoroso
(que em High Noon envolve Gary Cooper, Grace Kelly, Katy Jurado e Lloyd Bridges) para
o quintal dos coadjuvantes, onde Bill (John Herbert) e Helen (Inalda de Carvalho) trocam
chamegos irrelevantes. Para impor-se como uma paródia homóloga ao modelo decalcado,
Matar ou Correr precisaria ter sido realizado com maior disciplina artesanal. High Noon era
um filme executado com o rigor gélido de uma autópsia. [. . . ] A construção de Matar ou
Correr é meio frouxa e à exceção de algumas cenas um tanto ou quanto desmazelada [. . . ].
Mas, a dar crédito à força restauradora da dialética da imitação e da degeneração imanente à
paródia, Matar ou Correr pode ser visto como um modelo bem-sucedido de sua espécie. E
não apenas por seu formalismo inferior. Tudo na chanchada de Manga é explicitamente inferior: do mocinho à pontualidade dos bandidos (o de High Noon chega ao meio-dia em ponto
e Jesse Gordon, duas horas mais tarde)” (AUGUSTO, 2001, p. 153). Outrossim, devem ser
citados os filmes de Tom Mix, ator e cowboy muito popular nos anos 10, 20 e 30, e a quem
Cisco Kada faz menção quando anuncia ao parceiro a intenção de adquirir roupas novas.
106
Um exemplo da precariedade técnica (e da criatividade) das chanchadas, retirado
de Matar ou Correr, a sonoplastia dos socos do filme foi obtida com a reprodução reversa de
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funcional, pois, à crítica interna do próprio país e de seu cinema107 mais do
que à externa, dirigida aos EUA e a Hollywood.
Sublinhe-se que Matar ou Correr, como Matar ou Morrer, é obra de
transição, no caso, entre as chanchadas musicadas ou carnavalescas e aquelas
desprovidas de entrechos musicais. 108 A partir de 1954, as chanchadas
passaram a dar maior visibilidade ao cotidiano do brasileiro. Não se pense,
porém, que a realidade social e política brasileira se tornaram o móvel desse
fazer cinematográfico, à maneira do Cinema Novo:
Eram demasiadas estreitas, às vezes mínimas, as frestas por onde o Brasil e suas
coisas conseguiam penetrar nas chanchadas. Mas elas existiam, inclusive nos
cenários mais apátridas.
[. . . ]
O país das fontes murmurantes e da morena sestrosa infiltrava-se
sorrateiramente, ora pela expressão corporal de comediantes como Oscarito e
Grande Otelo, ora pela índole revisteira de suas piadas. O estilo predominava
sobre sua substância e, como no teatro de revista e nos programas de rádio,
boa parte das piadas primava pela gratuidade, entrando e saindo de cena sem
qualquer vínculo com o corpo ficcional do filme (AUGUSTO, 2001, p. 166-7).

Em Matar ou Correr, várias são as alusões ao presente, quase sempre
jocosas: à reforma ortográfica de 1945, não ratificada pelo Congresso
brasileiro; à florescente americanização do país, rescaldo da segunda guerra
mundial, visível na citação da política da boa vizinhança de Roosevelt,
na adoção pelas personagens de nomes de astros hollywoodianos e nos
anglicismos; ao afrancesamento do país, declinante, presente nos galicismos109
uma batida de claquete (AUGUSTO, 2001, p. 150).
107
“Nas chanchadas, o cinema brasileiro só era retratado pelos ângulos menos favoráveis; e, geralmente, como um negócio de vigaristas” (AUGUSTO, 2001, p. 151-2).
108
A única canção do filme é entoada por Bill, num cortejo a Helen.

109
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e na popularidade de estrelas como Brigitte Bardot; à cultura popular, visível
nas expressões110 e no humor, a um tempo, ingênuo e grotesco; entre outras.
São, contudo, eventuais, episódicas.
Apesar das mediações próprias de um filme ficcional, Matar ou Morrer
comporta, sem temeridade, uma leitura calcada na alegoria política. Will Kane
pode ser tomado como um baluarte da integridade do americano comum,
ameaçado pela histeria de massa macarthista. A paródia tupiniquim, de seu
lado, não insinua o “heroico” estertor de Getúlio Vargas, na agonia de Kid
Bolha, nem a “vilania” de seu maior inimigo, Carlos Lacerda, no vingativo
Jesse Gordon, em dissonância com o populismo e governismo das chanchadas.
Porém, “[. . . ] seria adequado deixar o poltrão Kid Bolha ser tomado por
Getúlio? Receio que, para viabilizar uma parábola nesse sentido, Manga fosse
obrigado a sacrificar-lhe o humor, ao menos boa parte dele”. (AUGUSTO,
2001, p. 153-4).
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Bastos; Edição: Carlos Manga, Wilson Monteiro e Waldemar Noya; Elenco:
Oscarito (Kid Bolha), Grande Otelo (Cisco Kada), José Lewgoy (Jesse Gordon),
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Um suspense irradiante
Vitor Bezerra
vitorthiago@gmail. com

Talentoso Ripley,O (Talented Mr. Ripley,The), 1999, Anthony Minghella, EUA;
Sol por Testemunha,O (Plein Soleil), 1959, René Clement, França.

Confundido por um milionário norte-americano, que lhe oferece uma boa quantia
em dinheiro para ir até a Itália trazer seu filho de volta, Tom Ripley, que possui
um dom pitoresco de imitar outras pessoas, encontra o rapaz e sua namorada.
Desfruta, então, de dias memoráveis até que seu passado vem à tona e suas atitudes
passam a ser questionadas, levando-o a cometer crimes inesperados.

Q

uando Anthony Minghella decidiu filmar uma nova adaptação de O
Talentoso Ripley, suspense literário de Patricia Highsmith, lançado
em 1955, que já havia ido às telas em 1960, dirigido por René Clément
com o título O Sol por Testemunha, sua motivação maior foi a percepção
de que podemos ser mais parecidos do que certamente gostaríamos com o
protagonista desse thriller psicológico, cujo mote é brilhantemente sintetizado
em um questionamento, porém em tom afirmativo, e letras serifadas no pôster
de divulgação: o quão longe você iria para se tornar outra pessoa.
É de Tom Ripley que vamos falar. Um sujeito oportunista, com grandes
qualidades mímicas, que se encontra confundido e, sem escrúpulos, e assume
a identidade de outra pessoa. Ele parte para a Itália com a tarefa de trazer de
volta o filho bon-vivant de um milionário norte-americano que desistiu dos
negócios da família e partiu para a Europa sem promessas de volta.
649

“Escondido” na Riviera Italiana, Dickie Greenleaf e sua namorada Marge
vivem num verão eterno em todos os sentidos: o ar mediterrâneo, o mar, o
jazz, as vespas, os veleiros e uma invejável falta de problemas. Um estilo de vida
despreocupado e fascinante, ainda que frívolo e excessivamente mundano.
Após o planejado e bem sucedido primeiro encontro com o casal,
Tom torna-se hóspede dos dois, que passam a conviver diariamente com o
rapaz, até que ele desenvolve uma intrigante obsessão por Dickie. E este é
provavelmente o item mais complexo que o filme explora. Uma ambiguidade
que pauta o longa-metragem de Minghella e o distancia de O Sol por
Testemunha de Clément. Longe de qualquer estereótipo ou arquétipo, o Tom
Ripley americano é dúbio e pouco óbvio. Nesta versão, sua atração por Dickie
é tanta e tão intensa que instaura uma dúvida difícil de ser respondida, mesmo
após o término do filme. Não sabemos exatamente se Tom quer ser Dickie ou
se quer Dickie para si.
Em O Talentoso Ripley, Minghella apostou na humanização do
protagonista, o aproximou do espectador e trouxe à tona níveis de
complexidade não encontrados nos mesmos personagens da primeira
adaptação. É mais difícil enxergar os motivos por trás de todos os crimes
que Tom passa a cometer. Mas muito além da razão, é o que sentimos que
nos aproxima de um personagem, e é isso que importa aqui. Quando, por
exemplo, Ripley é “despachado” por Dickie numa loja de discos para em
seguida ser pego pelo próprio, cantando e dançando, vestindo suas roupas,
não interessam os motivos: por trás do encontro embaraçoso enxergamos
uma injustiça, somos invadidos por um sentimento de exclusão e nos sentimos
desconcertados. Condescendência típica de quando se depara com um antiherói bem construído, não é mesmo?
Esses eventos marcam, então, o início de uma ruptura. A relação dos
dois rapazes, repleta de diversão e cumplicidade desanda quando Dickie, à
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essa altura já tendo apresentado algumas provas de mau-caratismo, põe em
prática sua personalidade fugaz, deixando Tom cada vez mais de lado, até que,
finalmente, decide confrontá-lo, revelando que o conhece mais do que ele
acredita. Uma péssima atitude – é o que descobrimos logo em seguida –, que
resulta no assassinato de Dickie por Tom em uma das cenas mais tensas do
longa-metragem. A partir de então, sem escolhas, testemunhamos mais uma
vez Ripley fazer o que melhor sabe: personificar Dickie.
Não custa lembrar: vivíamos em um mundo um tanto quanto difícil se
comparado aos dias atuais em se tratando de acesso a informações nos anos
de 1950, década em que se passa a história. Sem telefones móveis, internet,
“Google” ou redes sociais, convenhamos, era menos trabalhoso assumir
a identidade de alguém. E adicionando a esse panorama a ineficiente e
ingênua polícia italiana, subdividida de forma bizarra entre as diferentes
áreas do país, Tom não teve grandes problemas iniciais em manter a farsa.
Sabia imitar a assinatura de Dickie com perfeição e assumiu de imediato sua
casa e cartões de crédito.
Daí para frente, o suspense só se acentua e o não tão talentoso Ripley,
cada vez mais envolto na teia que ele mesmo teceu, toma medidas mais e mais
drásticas; passa, então, a lidar, até o último minuto, com as suspeitas de Marge,
que não se conforma com tanta estranheza e passa a enxergar seus deslizes.
Por fim, a escolha de Minghella por um final mais aberto, menos
tradicional e ambíguo, quando Tom estrangula um companheiro fora de
quadro – outra grande escolha feita pelo diretor –, distancia ainda mais O
Talentoso Ripley de O Sol por Testemunha. No filme de Clément, em sua cena
final, assistimos Tom caminhar até sair de quadro atendendo ao chamado
de um telefonema, indo, na verdade, direto para os braços da polícia que o
aguardava dentro do bar.
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O final da adaptação de 1960, uma das melhores cenas do longametragem, é, talvez, o melhor ponto para começar a discuti-lo. Uma
exaltação ao verão, O Sol por Testemunha – por sinal, ótima tradução para
português do orginal Plein Soleil – não tem “Sol” no título à toa. E a verdade
é que a época mais quente do ano é coadjuvante não só aqui, mas em ambas
as adaptações. No entanto, dentre centenas de takes mesmerizantes do
mediterrâneo, um deles sintetiza bem o charme da estação: Alain Delon em
um descanso à beira-mar.
Não foi uma tarefa fácil a de Matt Damon, em 1999, quando teve que
assumir um papel já vivido pelo ator francês, cujo charme e talento são
reconhecidos até hoje por homens e mulheres. Três décadas antes, Delon
encarnou um Tom Ripley mais sombrio e cínico, menos confuso e sem
qualquer ambiguidade sexual. Era acompanhado por Maurice Ronet, que
interpretou Philippe Greenleaf – Dickie da versão francesa, significativamente
menos atraente que Jude Law, um Greenleaf intencionalmente, eu diria,
mais encantador na versão americana –, e Marie Laforêt – competente, mas
também menos carismática que Gwineth Paltrow – como Marge.
O Sol por Testemunha é mais aceso – a claridade chega a ser opressora
em alguns momentos – e mais direto ao ponto do que a posterior versão
americana. Enxuto, com menos coadjuvantes, o filme se concentra na relação
de Tom, Philippe e Marge, que desfrutam a Riviera Italiana e têm todo o
suspense de suas vidas em tela acompanhadas por uma trilha orquestrada,
assinada pelo grande Nino Rotta.
Com um roteiro menos recheado de personagens, não há dúvida que é
de fato o Tom Ripley de Delon quem carrega o filme. Aqui, um personagem
mais típico de suspense, com todos os superlativos que o fazem assim:
mais frio, mais calculista, e diabólico. Anti-herói ainda digno de torcida,
porém, sem os óculos de grau – agregador de vulnerabilidade quase infalível
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– usados pelo Ripley de Damon, um tanto difícil de arrancar piedade ou
qualquer sentimento semelhante por parte do espectador.
Talvez, o que mais torne O Sol por Testemunha uma obra atraente, seja a
simplicidade e o charme de uma produção francesa dos anos 60. Por outro lado,
O Talentoso Ripley possui um caráter grandioso de produção hollywoodiana
com direção de arte e fotografia impecáveis, mas se perde um pouco dentro
da complexidade que acrescenta à história e acaba estendendo a trama mais
do que deveria.
De qualquer maneira, à moda europeia ou americana, são personagens
fascinantes e nenhuma das adaptações é lugar comum para espectador algum.
No final, Anthony Minghella, quando centrou num personagem tão amoral
traços que nos aproximam, estava certo: se buscarmos aquele mínimo de inveja
e ganância que tentamos esconder é possível que não sejamos tão diferentes
de Tom Ripley.

O Talentoso Ripley. 1999. Direção: Anthony Minghella; Roteiro: Anthony
Minghella; Produção: Sydney Pollack; Edição: Walter Murch; Música: Gabriel
Yared; Figurino: Gary Jones e Ann Roth; Elenco: Matt Damon, Gwyneth
Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett, Philip Seymour Hoffman, Jack Devenport;
Suspense, 139 minutos, cor (Continuação: O Retorno do Talentoso Ripley.
Indicado a 5 Oscar).
O Sol por Testemunha. 1959. Direção: René Clément; Roteiro: René
Clément e Paul Gégauff; Produção: Raymond Hakim e Robert Hakim; Edição:
Françoise Javet; Música: Nino Rotta; Figurino: Bella Clément; Elenco: Alain
Delon, Maurice Ronet, Marie Laforêt; Suspense, 118 minutos, cor.
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Uma linda imaginação vence a
guerra
Anchieta Fernandes
Crítico e historiador de cinema
anchietafernandes1939@hotmail. com

As Crônicas de Nárnia – O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa (The Chronicles
of Narnia – The Lion, The Witch and The Wardrobe), 2005, Andrew Adamson,
EUA/Inglaterra; As Crônicas de Nárnia – Príncipe Caspian (The Chronicles of
Narnia – Prince Caspian), 2008, Andrew Adamson, EUA/Inglaterra.

Quatro irmãos – um menino e uma menina, e um casal de pré-adolescentes
–, que vivem com a família em Londres, são enviados para uma casa no
campo, como forma de protegê-los, durante a Segunda Guerra Mundial, dos
bombardeios aéreos na capital. Casualmente, atravessam a porta de um guardaroupa mágico, que os leva ao país de Nárnia, habitado por animais falantes e
mitológicos, com os quais vencem uma espécie de guerra contra uma feiticeira
má. No segundo filme, as crianças, já mais crescidas, combatem vitoriosamente,
com as armas da imaginação, contra o militarismo.

E

m seu livro Os Melhores Filmes Novos (Contexto, 2009), o crítico
Luciano Ramos considerou o primeiro filme das Crônicas de Nárnia
um “espetáculo infantojuvenil superior às séries Harry Potter e O Senhor dos
Anéis. ”De fato: nos filmes do neozelandês Adamson, as imagens são mais
bonitas (não sei se é forçar a barra, exageradamente, de acordo com o meu
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gosto pessoal, dizer que as crianças são também mais bonitas); há mais
movimento de massa; e a imaginação é também mais procedente, dentro do
significado humanístico.
Associando atores e atrizes ao vivo com figuras de animação criadas
em computação gráfica por Richard Taylor, o diretor consegue um resultado
excelente, ainda mais sublinhado pela música de Harry Gregson-Williams (o
mesmo criador das trilhas dos desenhos FormiguinhaZ e A Fuga das Galinhas),
épica e forte nos momentos de guerra, ou fluindo baixinho, poeticamente
baixinho nos contrapontos intimistas de outros momentos, que são de pura
emoção visual (um deles: enquanto o fauno toca a música de Nárnia com uma
flauta, a menina Lúcia, sua amiga, vê as chamas da lareira se transformarem
em faunos e fadas dançando).
A coragem de se aventurar sobre o desconhecido, que toda criança tem,
leva primeiro a menina Lúcia, e depois seus irmãos Edmundo, Susana e Pedro
a ultrapassarem o fundo do guarda-roupa, que se abre sobre o reino encantado
de Nárnia, onde animais falantes liderados pelo corajoso leão Islam (portanto,
“psicologicamente” diferente do leão de O Mágico de Oz, que é covarde),
associam-se a faunos, centauros e anões para combaterem a feiticeira má,
que transformou Nárnia em uma região fria, nevada. Vitoriosas, as crianças
se tornam reis e rainhas, já que toda a Nárnia esperava a concretização da
“profecia”: serem governados por “filhos de Adão e Eva”.
Mas os jovens reis e rainhas, para darem coragem a quem quer voltar ao
país real, mas hesita diante da única maneira de sair de Nárnia: submeter-se
ao sopro do leão Aslam, que faz o viajante passar pelo portal dos troncos de
uma árvore que gira – eles então se submetem à magia e estão de novo nas
ruas de Londres, estudantes de um colégio.
Mas logo este “ir para o país real” é o ponto de partida para voltar a
Nárnia. É a vez do segundo filme, que começa no clima clássico de um palácio
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gótico em noite cinza-azulada, com os gritos agônicos de uma mulher que
está dando a luz a uma criança. Trata-se do filho do Lorde Miraz, traidor do
próprio irmão, usurpador de seu trono (o contexto da história lembrando o
Hamlet, de Shakespeare). Daí desenvolvem-se todas as outras tramas narrativas
para fazer o realce: da dinâmica visual-estrutural das batalhas medievais,
enquadrando, por exemplo, a profundidade de campo sobre a ponte, por onde
entram as tropas narnianas no castelo gótico; o plongée sobre o movimento
frenético dos lutadores no descampado contemplado pelo Lorde Miraz do
alto da balaustrada; o súbito irromper do personagem mitológico, o Gigante
Adamastor, formando-se das ondas para afogar os guerreiros de Lorde Miraz
(lembrando, assim, o personagem do poema Os Lusíadas).
Em ambos os filmes, a imaginação vence o arbítrio que quer dar lógica à
guerra. Ao “real” forjado pelos poderosos. Os feridos no campo de batalha (até
mesmo o simpático e bem humorado castor, que se acha desnorteado e sem
controle dos movimentos do corpo porque perdeu grande parte da cauda)
parecem estar morrendo. São salvos, no entanto, por umas gotinhas do suco
da flor-de-fogo, que a menina Lúcia (linda a pequena atriz) recebeu do Papai
Noel, justamente para salvar seus amigos naquelas condições de perigo.
E para vencer o real, tudo se potencializa no reino da imaginação:
vegetais se tornam protagonistas, com raízes das árvores se projetando em
movimento lutando contra os inimigos das crianças e do legítimo príncipe
herdeiro Caspiam; águias carregam os pequenos guerreiros Pedro e Edmundo
para próximo das amuradas do palácio, em um típico voo flash-gordoniano;
folhas outonais amarelas descem do céu em formação surrealista (nota dez
para a iluminação) abrindo o sorriso imortal de Lúcia, no quase close ofertado
generosamente pela câmera de Karl Walter Lindenlaub.
Aliás, nota dez para estes dois filmes de Adamson, apresentados ao
público por Walt Disney Pictures e Walden Media (esta companhia com o
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símbolo da pontuação mágica da gotinha saltitando três vezes sobre o leito do
lago, deixando no céu as linhas curvas); são as novidades cinematográficas do
século 21.

As Crônicas de Nárnia, O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa. 2005.
Direção: Andrew Adamson, baseado no livro de C. S. Lewis; Roteiro: Ann
Peacock, Andrew Adamson, Christopher Markus e Stephen McFeely;
Produção: Mark Johnson; Edição: Sim Evan-Jones; Música: Harry GregsonWilliams; Figurino: Isis Mussenden; Elenco: Liam Nelson (a voz do leão),
Tilda Swinton (a feiticeira), William Moseley (Pedro), James Cosmo (Papai
Noel), Georgie Henley (Lúcia), Anna Kopplewell (Susana); Infantil, 143
minutos, cor.
Prêmio de Melhor Maquiagem (Howard Berger) no Oscar de 2006.
As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian. 2008. Direção: Andrew Adamson,
baseado no livro de C. S. Lewis; Roteiro: Andrew Adamson, Christopher
Markus e Stephen McFeely; Produção: Mark Johnson, Andrew Adamson
e Philip Stever; Edição: Sim Evan-Jones A. C. E. ; Música: Harry GregsonWilliams; Figurino: Isis Mussenden; Elenco: Bem Barnes (Príncipe Caspiam),
Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna Popplewell, Tilda
Swinton; Infantil, 150 minutos, cor.
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À Margem da Vida (Glass Menageries,The), 1987, Paul Newman;
1973, Anthony Harvey;
Algemas de Cristal (Glass Menagerie, The), 1950, Irving Rapper.
À Meia-Luz (Gaslight), 1944, George Cukor;
1940, Thorold Dickinson.
Acusados (Accused, The), 1988, Jonathan Kaplan;
Relação Violentada (Rape and Marriage: The Rideous Case), 1980, Peter Levin (TV).
Adeus à Inocência (All Quiet on the Western Front), 1979, Delbert Mann (TV);
Sem Novidade no Front (All Quiet on the Western Front), 1930, Lewis Milestone.
Adeus às Armas (Farewell to Arms, A), 1957, Charles Vidor;
1932, Frank Borzage.
Adeus Querida (Farewell My Lovely), 1975, Dick Richards;
Adeus Minha Adorada (Farewell My Lovely), 1944, Edward Dmytryk.
Adoráveis Mulheres (Little Women), 1994, Gillian Armstrong;
1949, Mervyn Le Roy;
1933, George Cukor.
Álamo, O (Alamo, The), 2004, John Lee Hancock;
1960, John Wayne.
Além da Eternidade (Always), 1989, Steven Spielberg;
Dois no Céu (Guy Named Joe, A), 1943, Victor Fleming.
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Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland), 2010, Tim Burton;
1985, Harry Harris (TV);
1951, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson;
1949, Dallas Bower (França/Inglaterra).
Alta Sociedade (High Society), 1956, Charles Walter;
Núpcias de Escândalo (Philadelphia Story, The), 1940, George Cukor.
Alucinações do Passado (Jacob’s Ladder), 1990, Adrian Lyne;
Sob o Domínio do Mal (Manchurian Candidate, The), 1962, John Frankenheimer.
Amor à Primeira Vista (Falling in Love), 1984, Ulu Grosbard;
Desencanto (Brief Encounter), 1945, David Lean.
Amor Alucinante (Head Above Water), 1996, Jim Wilson;
Encontro Fatal (Hodet Over Vannet), 1993, Nils Gaup.
Anjo em Minha Vida, Um (Preacher’s Wife, The), 1996, Penny Marshal;
Anjo em Minha Vida, Um (Bishop’s Wife, The), 1947, Henry Koster.
Anjos Entram em Campo, Os (Angels in the Outfield), 1994, William Dear;
(Angels in the Out Field), 1951, Clarence Brown.
Anna e o Rei (Anna and the King), 1999, Andy Tennant;
O Rei e Eu (King and I, The), 1956, Walter Lang;
Ana e o Rei do Sião (Anna and the King of Siam), 1946, John Cromwell.
Anna Karenina (idem), 1996, Bernard Rose;
1985, Simon Langston (TV);
1948, Julien Duvivier;
1935, Clarence Brown.
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Argélia (Algiers), 1938, John Cromwell;
Demônio da Argélia (Pépé Le Moko), 1937, Julien Duvivier.
Assassinos, Os (Killers, The), 1964, Don Siegel;
1946, Robert Siodmak.
Aventuras do Barão de Munchausen, As (Adventures of Baron Munchausen, The),
1989, Terry Gillian;
Original e Fabulosa Aventura do Barão de Munchausen, A (Baron Prásil), 1961,
Karel Zeman;
Extraordinárias Aventuras do Barão de Munchausen, As (Münchhausen), 1943,
Josef von Báky.
Beijo a Mais, Um (Last Kiss, The), 2006, Tony Goldwyn;
Último Beijo, O (L’Ultimo Bacio), 2001, Gabriele Muccino.
Beijo no Asfalto, O, 1981, Bruno Barreto;
Beijo, O, 1965, Flávio Tambellini.
Bela e a Fera, A (Beauty and the Beast), 1991, Gary Trousdale e Kirk Wise (animação);
1987, Richard Franklin (série de TV);
Bela e a Fera, A (Beauty and the Beast), 1976, Fielder Cook;
Belle et la Bête, La, 1946, Jean Cocteau.
Ben-Hur (idem), 1959, William Wyler;
Ben Hur (Ben-Hur: a Tale of the Christ), 1926, Fred Niblo.
Birdcage – A Gaiola das Loucas (Birdcage, The), 1996, Mike Nichols;
Gaiola das Loucas, A (Cage aux Folles, La), 1978, Édouard Molinaro.
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Boca de Ouro, O, 1990, Walter Avancini;
1962, Nelson Pereira dos Santos.
Bolha Assassina, A (Blob, The), 1988, Chuck Russell;
Bolha, A (Blob,The), 1958, Irvin S. Yeaworth Jr.
Bonde Chamado Desejo, Um (Streetcar Named Desire, A), 1995, Glenn Jordan;
Rua Chamada Pecado, Uma (Streetcar Named Desire, A), 1951, Elia Kazan.
Bonitinha Mas Ordinária, 1981, Braz Chediak;
1963, Billy Davies.
Cabo do Medo (Cape Fear), 1991, Martin Scorcese;
Círculo do Medo (Cape Fear), 1962, J. Lee Thompson.
Caçada, A (Fled), 1996, Kevin Hooks;
Acorrentados (The Defiant Ones), 1958, Stanley Kramer.
Cálculo Mortal (Murder by Numbers), 2002, Barbet Schroeder;
Festim Diabólico (Rope), 1948, Alfred Hitchcock.
Camille (idem), 1984, Desmond Davis (TV);
Dama das Camélias, A (Storia Vera della Signora delle Camelie, La), 1980, Mauro
Bolognini;
Dama das Camélias, A (Camille), 1937, George Cukor.
Campeão, O (Champ, The), 1979, Franco Zeffirelli;
1931, King Vidor.
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Caninos Brancos (White Fangs), 1991, Randal Kleiser;
1936, David Butler;
1925, Lawrence Trimble.
Casa do Lago, A (Lake House, The), 2006, Alejandro Agresti;
Il Mare, 2000, Lee Hyunseung.
Casamento de Romeu x Julieta, O, 2005, Bruno Barreto;
Romeu + Julieta (William Shakespeare’s Romeo and Juliet), 1996, Baz Luhrmann;
Tromeo & Juliet (Tromeo and Juliet), 1996, Lloyd Kaufman;
Romeu e Julieta (Romeo and Juliet), 1968, Franco Zeffirelli;
Amor Sublime Amor (West Side Story), 1961, Robert Wise;
1954, Renato Castellani;
1936, George Cukor.
Cassino Royale (Casino Royale), 2006, Martin Campbell;
1967, Val Guest e Ken Hughes.
Cavaleiro Elétrico, O (Electric Horseman, The), 1979, Sidney Pollack;
Sua Última Façanha (Lonely Are the Brave), 1962, David Miller.
101 Dálmatas, Os (101 Dalmatians), 1996, Stephen Herek;
101 Dálmatas (One Hundred and One Dalmatians), 1961, Clyde Geronimi e
Hamilton Luske (animação).
Céu Pode Esperar, O (Down to Earth), 2001, Chris Weitz e Paul Weitz;
Céu Pode Esperar, O (Heaven Can Wait), 1978, Warren Beatty;
Que Espere o Céu (Heaven Can Wait), 1943, Ernst Lubitsch.
Chacal, O (Jackal, The), 1997, Michael Caton-Jones;
Dia do Chacal, O (Day of the Jackal, The), 1973, Fred Zinnemann.
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Chamado, O (Ring, The), 2002, Gore Verbinski;
Ringu, 1998, Hideo Nakata.
Charity, Meu Amor (Sweet Charity), 1969, Bob Fosse (musical);
Noites de Cabíria, As (Notti di Cabiria, Le), 1957, Federico Fellini.
Cidade dos Anjos (City of Angels), 1998, Brad Silberling;
Asas do Desejo (Himmel Über Berlin, Der), 1987, Wim Wenders.
Cinderella (Cinderella Story, A), 2004, Mark Rosnan;
Para Sempre Cinderela (Ever After: a Cinderella Story), 1998, Andy Tennant;
Slipper and the Rose, The: The Story of Cinderella, 1976, Bryan Forbes;
Cinderelo sem Sapato (Cinderfella), 1960, Frank Tashlin;
Cinderella: a Gata Borralheira (Cinderella), 1950, Clyde Geronimi e Wilfred
Jackson (animação).
Cleópatra (Cleopatra), 1963, Joseph L. Mankiewicz;
1934, Cecil B. DeMille.
Código de Ataque (Fail Safe), 2000, Stephen Frears (TV);
Limite de Segurança (Fail-Safe), 1964, Sidney Lumet.
Conde de Monte Cristo, O (Count of Monte Cristo, The), 2002, Kevin Reynolds;
Comte de Monte Cristo, Le, 1998, Josée Dayan (minissérie de TV);
Count of Monte Cristo, 1997, Rick Allen e Laura Shepherd (animação para TV);
Count of Monte-Cristo, The, 1975, David Greene (TV);
Count of Monte Cristo, 1964, Peter Hammond (TV);
Comte de Monte Cristo, Le, 1961, Claude Autant-Lara;
Comte de Monte-Cristo, Le;
1954, Robert Vernay;
Comte de Monte-Cristo, 1ère époque: Edmond Dantés, Le, 1943, Robert Vernay;
Count of Monte Cristo, The, 1934, Rowland V. Lee.
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Confissões de um Matador (Confessions of a Serial Killer), 1987, Mark Blair;
Retrato de um Assassino (Henry: Portrait of a Serial Killer), 1986, John McNaughton.
Cor do Dinheiro, A (Color of Money, The), 1986, Martin Scorcese;
Desafio à Corrupção (Hustler, The), 1961, Robert Rossen.
Corcunda de Notre Dame, O (Hunchback, The), 1997, Peter Medak (TV a cabo);
Corcunda de Notre Dame, O (Hunchback of Notre Dame, The), 1996, Gary Trousdale,
Kirk Wise (animação);
Hunchback of Notre Dame, The, 1982, Michael Tuchner;
Notre Dame de Paris, 1956, Jean Delannoy;
Hunchback of Notre Dame, The, 1939, William Dieterle;
1923, Wallace Worsley.
Corpos Ardentes (Body Heat), 1981, Lawrence Kasdan;
Pacto de Sangue (Double Indemnity), 1944, Billy Wilder.
Crime e Castigo (Crime and Punishement), 2002, Julian Jarrold (TV);
2002, Menahen Golan, 1998, Joseph Sargent (TV);
Crime et Châtiment,1956, Georges Lampin;
Crimen y Castigo, 1951, Fernando de Fuentes;
Crime et Châtiment, 1935, Pierre Chenal;
Crime and Punishement, 1935, Joseph Von Sternberg.
Crime Perfeito, Um (Perfect Murder, A), 1998, Andrew Davis;
1981, Boris Sagal (TV);
Disque M para Matar (Dial M for Murder), 1954, Alfred Hitchcock.
Dama por um Dia (Pocketful of Miracles), 1961, Frank Capra;
Lady for a Day, 1933, Frank Capra.
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Dangerous Liaisons, 2005, Michael Lucas (Série de TV);
Les Liaisons Dangereuses, 2003, Josée Dayan (Série de TV);
Segundas Intenções (Cruel Intentions), 1999, Roger Kimble;
1994, Gary Halvorson (TV);
Valmont: uma História de Seduções (Valmont), 1989, Milos Forman;
Ligações Perigosas (Dangerous Liaisons), 1988, Stephen Frears;
Les Liaisons Dangereuses, 1980, Claude Barma;
1959, Roger Vadim.
David Copperfield (idem), 2000, Peter Medak (TV);
1999, Simon Curtis (TV);
1993, Don Arioli (animação TV);
1986 (Minissérie de TV);
1983, Alexander Buzo (TV);
1974, (Minissérie de TV);
1969, Delbert Mann, (TV);
David Copperfield (Personal History, Adventures, Experience & Observation of David
Copperfield the Younger, The), 1935, George Cukor.
Desejo Humano (Human Desire), 1954, Fritz Lang;
Besta Humana, A (Bête Humaine, La), 1938, Jean Renoir.
Destino Bate à sua Porta, O (Postman Always Rings Twice, The), 1981, Bob Rafelson;
1946, Tay Gaarnett.
Deu a Louca nos Astros (State and Main), 2000, David Mamet;
Noite Americana, A (Nuit Americaine, La), 1973, François Truffaut.
Dez Mandamentos, Os (Ten Commandments, The), 1956, Cecil B. DeMille;
1923, Cecil B. DeMille.
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Dia em Que a Terra Parou, O (Day the Earth Stood Still, The), 2008, Scott Derrickson;
1951, Robert Wise.
Dia, Dois Pais, Um (Father’s Day), 1997, Ivan Reitman;
Compères, Les, 1983, Francis Veber.
Diabolique (idem), 1996, Jeremiah S. Chechik;
Diabólicas, As (Diaboliques, Les), 1955, Henri-Georges Clouzot.
Do Inferno (From Hell), 2001, Albert Hughes e Allen Hughes;
Jack, o Estripador (Jack, the Ripper), 1988, David Wickes (TV);
1976, Jesus Franco;
1959, Robert S. Baker e Monty Berman;
1958, David Macdonald (TV).
Doce Perfume do Adultério, O (Constat d’adultère), 1992, Michel Ricaud;
Dama de Vermelho, A (Woman in Red, The), 1984, Gene Wilder.
Don Quixote (Don Key Xote), 2007, José Pozo (animação);
Don Quichotteou Lés Mésaventures d’un Homme en Colére, 2005, Jacques
Deschamps (TV);
Don Quixote, 2000, Peter Yates (TV);
Don Kikhot vozvrashchaetsy, 1996, Oleg Grigorovich e Vasili Livanov;
Don Quijote de Orson Welles, 1992, Orson Welles;
O Homem de la Mancha (Man of la Mancha), 1972, Arthur Miller;
Don Kikhot, 1957, Grigori Kozintsev.
Dona de Casa por Acaso (Mr. Mom), 1983, Stan Dragoti;
Espere Mamãe Chegar (Wait Till Your Mother Gets Home!), 1983, Bill Persky (TV).
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Doze Homens e uma Sentença (12 Angry Man), 1997, William Friedkin (TV);
1957, Sidney Lumet.
Dr. Dolittle (Doctor Dolittle), 1998, Hugh Lofting;
1967, Richard Fleischer.
Drácula 2000 (Dracula 2000), 2000, Gerard Butler;
Drácula de Bram Stoker, (Bram Stoker’s Dracula), 1992, Francis Ford Coppola;
1979, John Bradham;
1958, Terence Fisher;
Drácula (Dracula), 1931, Tod Browning;
1931, George Melford (versão em espanhol).
Duna (Dune), 2000, John Harrison;
1984, David Lynch.
EdTV (idem), 1999, Ron Edward;
Show de Truman, O: o Show da Vida, (Truman Show), 1998, Peter Weir.
El Dorado (idem), 1967, Howard Hawks;
Onde Começa o Inferno (Rio Bravo), 1959, Howard Hawks.
Em Algum Lugar do Passado (Somewhere in Time), 1980, Jeannot Szwarc;
Dois Mundos de Jeannie Logan, Os (Two Worlds of Jennie Logan, The), 1979, Frank
DeFelitta.
Encontro de Campeões (That Championship Season), 1999, Paul Sorvino (TV);
1982, Jason Miller.
Encontro Marcado (Meet Joe Black), 1998, Martin Brest;
Sombra Que Passa, Uma (Death Takes a Holiday), 1934, Mitchell Leisen.
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Endiabrado (Bedazzled), 2000, Harold Ramis;
Diabo é Meu Sócio, O (Bedazzled), 1967, Stanley Donen.
Engraçadinha, 1981, Haroldo Marinho Barbosa;
Asfalto Selvagem, 1964, J. B. Tanko.
Engraçadinha. . . Seus Amores e Seus Pecados, 1995, Johnny Jardim e Denise
Saraceni;
Engraçadinha Depois dos Trinta, 1966, J. B. Tanko.
Enigma de Andrômeda, O (Andromeda Strain, The), 2008, Mikael Salomon (TV);
1971, Robert Wise.
Entre Lençóis (Entre Sabanas), 2008, Gustavo Nieto Roa (2 versões);
Na Cama (Enla Cama), 2005, Matias Bize.
Escravos do Desejo (Of Human Bondage), 1964, Ken Hughes;
1946, Edmund Golding;
1934, John Cromwell.
Esposas de Stepford, As (Stepford Wives, The), 2004, Frank Oz;
1975, Bryan Forbes.
Essa Pequena É uma Parada (What’s Up, Doc?), 1972, Peter Bogdanovich;
Levada da Breca (Bringing Up Baby), 1938, Howard Hawks.
Esse Obscuro Objeto de Desejo (Cet obscur objet du désir) 1977, Luís Buñuel;
Mulher e o Fantoche, A (Femme et le pantin, La), 1959, Julien Duvivier;
1935, Josef von Sternberg;
1928, Jacques de Baroncelli;
1920, Reginald Barker.
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Estamos Todos Bem (Everybody’s Fine), 2009, Kirk Jones;
1990, Giuseppe Tornatore.
Estranha Obsessão (Drifter, The), 1988, Larry Brand;
Atração Fatal (Fatal Attraction), 1987, Adrian Lyne.
Estripador, O (Ripper, The), 1997, Janet Meyers, Jack, o Estripador, (Jack, The
Ripper), 1988, David Wickes.
Fantasia 2000 (idem), 1999, Vários;
Fantasia (idem), 1940, Ben Sharpsteen (supervisão, animação).
Fantasma da Ópera, O (Phantom of the Opera, The), 2004, Joel Schumacher;
Il Fantasma dell’Opera, 1998, Dario Argento;
1990 (TV), Tony Richardson;
Fantasma da Ópera – O Filme (Phantom of the Opera, The), 1989, Dwight H. Little;
Fantasma do Ritz, O (Phantom of the Ritz), 1988, Allen Plone;
1983, Robert Markowitz (TV);
Fantasma do Paraíso, O (Phantom of the Paradise), 1974, Brian de Palma;
1962, Terence Fisher;
1943, Arthur Lubin;
1925, Rupert Julian.
Fantasmas de Scrooge, Os (Christmas Carol, A), 2009, Robert Zemeckis;
Adorável Avarento (Scrooge), 1970, Ronald Neame.
Fantástica Fábrica de Chocolate, A (Charlie and the Chocolate Factory), 2005, Tim
Burton;
Fantástica Fábrica de Chocolate, A (Willy Wonka & the Chocolate Factory), 1971,
Mel Stuart.
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Fausto (Faust), 1994, Jan Svankmajer;
1967, Richard Burton e Nevill Coghill;
1960, Peter Gorski;
1926, F. W. Murnau (entre 1910 e 1999 há pelo menos 20 diferentes versões entre filmes
para cinema e TV, incluindo até minisséries).
Feito Cães e Gatos (Truth About Cats & Dogs, The), 1996, Michael Lehmann;
Cyrano (Cyrano de Bergerac), 1990, Jean-Paul Rappeneau;
Roxanne (idem), 1987, Fred Schepisi;
Cyrano (idem), 1974, Charles A. Nichols;
Cyrano de Bergerac (idem), 1950, Michael Gordon.
Feitos um para o Outro (Sunshine Boys, The), 1995, John Errman;
Dupla Desajustada, Uma (Sunshine Boys, The), 1975, Herbert Ross.
Feliz Ano-Novo (Happy New Year), 1987, John G. Avildsen;
Happy New Year (Bonne Année), 1973, Claude Lelouch.
Fim de Caso (End of the Affair, The), 1999, Neil Jordan;
Pelo Amor de Meu (de Nosso) Amor (End of the Affair, The), 1955, Edward Dmytryk.
Fio da Navalha, O (Razor’s Hedge, The), 1984, John Byrum;
1946, Edmund Golding.
Floresta Maldita (Big Trees, The), 1952, Felix Feist;
Vale dos Gigantes, O (Valley of the Giants), 1938, William Keighley.
Floresta Negra (Snow White in Black Forest), 1997, Michael Cohn;
Branca de Neve e os Sete Anões (Snow White and the Seven Dwarfs), 1937, David
Hand (animação).

672

SE SSÃ O DU P LA

Força do Amor, A (Breathless), 1983, Jim McBride;
Acossado (À Bout de Souffle), 1960, Jean-Luc Godard.
Força em Alerta 2, A (Under Siege 2 – Dark Territory), 1995, Geoff Murphy;
Duro de Matar (Die Hard), 1988, John McTiernan.
Frankenstein de Mary Shelley (Mary Shelley’s Frankenstein), 1994, Kenneth Branagh;
Jovem Frankenstein, O (Young Frankenstein), 1974, Mel Brooks (paródia);
Frankenstein (idem), 1931, James Whale.
Fuga das Galinhas, A (Chicken Run), 2000, Nick Park e Peter Lord;
Fugindo do Inferno (Great Scape, The), 1963, John Sturges.
Fuga, A (Getaway, The), 1994, Roger Donaldson;
Implacáveis, Os (Getaway, The), 1973, Sam Peckinpah.
Fugitivo, O – A Caçada Continua (Fugitive, The – The Chase Continues), 2000,
Mikael Salomon;
Fugitivo, O (Fugitive, The), 2000, Roy Huggins (Série de TV, 2000-2001);
Fugitivo, O (Fugitive, The), 1993, Andrew Davis;
1963, Roy Huggins (Série de TV, 1963-1967).
Funny Games U. S. , 2007, Michael Haneke;
Funny Games, 1997, Michael Haneke.
Fúria da Tempestade (Tempest, The), 1998, Jack Bender;
Última Tempestade, A (Prospero’s Books), 1991, Peter Grenaway;
baseados no livro A Tempestade, de Shakespeare.
Fúria de Titãs (Clash of Titans), 2010, Louis Leterrier;
1981, Desmond Davis.
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Galante Vagabundo, O (My Man Godfrey), 1957, Henry Koster;
Irene, A Teimosa (My Man Godfrey), 1936, Gregory La Cava.
Garota de Neil Simon, A (Goodbye Girl, The), 2004, Richard Benjamin;
Garota do Adeus, A (Goodbye Girl, The), 1977, Herbert Ross.
Gata em Teto de Zinco Quente (Cat on a Hot Tin Roof), 1985, Jack Hefsiss (TV);
1976, Robert Moore (TV);
1958, Richard Brooks.
Gigi (idem), 1958, Vincente Minelli;
1949, Jacqueline Audry.
Glória (Gloria), 1999, Sidney Lumet;
1980, John Cassavetes.
Godzilla 2000 (idem), 2000, Takeshiro Okawara;
Godzilla (idem), 1998, Roland Emerich;
Gojira, 1984, Koji Hashimoto e R. J. Kizei;
Godzilla, King of the Monsters!, 1956, Ishirô Honda e Terry O. Morse;
1954, Ishirô Honda (e vários desenhos japoneses).
Golem, O (Le Golem), 1936, Julien Duvivier;
Golem, Der, 1920, Paul Wegener;
Der Golem und die Tänzerin, 1917, Rochus Gliese e Paul Wegener;
1914, Hendrik Galeen e Paul Wegener.
Golpe Baixo (The Longest Yard), 2005, Peter Segal;
Penalidade Máxima (Mean Machine), 2001, Barry Skolnik;
Golpe Baixo (The Longest Yard), 1974, Robert Aldrich.
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Grandes Esperanças (Great Expectations), 1999, Julian Jarrold (TV);
1998, Alfonso Cuarón;
1974, Joseph Hardy (TV);
1946, David Lean;
1934, Stuart Walker;
1917, Robert G. Vignola e Paul West.
Guerra dos Mundos (War of the Worlds), 2005, Steven Spielberg;
1953, Byron Haskin.
Guerra e Paz (War and Peace), 2007, Robert Dornhelm e Brendan Donnison
(minissérie de TV);
2000, François Roussilon (TV);
1991, Humphrey Burton (TV);
1972 (minissérie de TV, 1972-1974);
1956, King Vidor.
Hamlet (idem), 2000, Michael Almereyda;
Hamlet de Shakespeare (Hamlet), 1997, Kenneth Branagh;
Jutland – Reinado de Ódio (Prince of Jutland), 1993, Gabriel Axel;
Hamlet (idem), 1990, Franco Zeffirelli, Hamlet (idem), 1948, Laurence Olivier.
Havana (idem), 1990, Sidney Pollack;
Casablanca (idem), 1943, Michael Curtiz.
Henrique V (Henry V), 1989, Kenneth Branagh;
1945, Laurence Olivier.
Hoje é Ontem (É Giá Ieri), 2004, Giulio Manfredonia;
Memória Curta (Clean State), 1994, Mick Jackson;
Feitiço do Tempo (Groundhog Day), 1993, Harold Ramis.
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Homem da Máscara de Ferro, O (Man in the Iron Mask, The), 1998, Randal Wallace;
1998, William Richert;
1962, Henri Decoin;
1939, James Whale, 1929, Allan Dwan.
Homem do Oeste, O (Virginian, The), 2000, Bill Pullman (TV);
1962 (Série de TV, 1962-1971);
1958, Anthony Mann;
1946, Stuart Gilmore;
1929, Victor Fleming;
1923, Tom Forman.
Homem do Sapato Vermelho, O (Man with One Red Shoe, The), 1985, Stan Dragoti;
Loiro, Alto de Sapato Preto (Grand Blond avec une Chaussure Noire, Le), 1972, Yves
Robert.
Homem Invisível, O (Invisible Man, The), 2000, Breck Eisner (Série de TV, 20002002);
Homem Sem Sombra, O (Hollow Man), 2000, Paul Verhoeven;
1998, Homem Invisível, O (Invisible Man, The), John Patterson (TV);
1984 (TV);
1975, Harve Bennet e Steven Bochco (Série de TV, 1975-1976);
Invisible Agent, 1942, Edwin L. Marin;
1933, James Whale.
Homem Meio Esquisito, Um (Monsieur Hire), 1989, Patrice Leconte;
Pânico (Panique), 1946, Julien Duvivier.
Homem Nu, O, 1997, Hugo Carvana;
1967, Roberto Santos.
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Homem Que Sabia de Menos, O (Man Who Knew Too Litle, The), 1997, Jon Amiel
(paródia);
Homem Que Sabia Demais, O (Man Who Knew Too Much, The), 1956, Alfred
Hitchcock;
1934, Alfred Hitchcock.
Honra & Coragem. As Quatro Plumas (Four Feathers, The), 2002, Shekhar Kapur;
1977 (TV), Don Sharp;
Tempestade Sobre o Nilo (Storm Over the Nile), 1955, Zoltan Korda e Terence Young;
Quatro Penas Brancas, As (Four Feathers, The), Zoltan Korda, 1939;
1929, Merian C. Cooper e Lothar Mendes;
1921, René Plaissetty;
1915, J. Searle Dawley.
Horas de Desespero (Desperate Hours, The), 1990, Michael Cimino;
1955, William Wyler.
Horizonte Perdido (Lost Horizon), 1973, Charles Jarrott;
1937, Frank Capra.
Ilha do Tesouro, A (Tresure Island), 1972, Ben Stan, Norm Prescott e Hal Sutherland;
1950, Byron Haskin.
Imitação da Vida (Imitation of Life), 1959, Douglas Sirk;
1934, John M. Stahl.
Implacável, O (Get Carter), 2000, Stephen Kay;
Carter, o Vingador (Get Carter), 1971, Mike Hodges.
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Incrível Jornada, A (Homeward Bound – The Incredible Journey), 1993, Duwayne
Dunham;
Viagem Clandestina (Journey of Natty Gann, The), 1985, Jeremy Paul Kagan;
Incrível Jornada, A (Incredible Journey, The), 1963, Fletcher Markle.
Indiscrição (Indiscreet), 1988, Richard Michaels (TV);
Indiscreet, 1988, Marc Bienstock (TV);
Indiscreta (Indiscreet), 1958, Stanley Donen;
1931, Leo McCarey.
Inferno Subterrâneo (Taking of Pelham One Two Three, The), 1998, Félix Enríquez
Alcalá;
Sequestro do Metrô, O (Taking of Pelham One Two Three, The) 1974, Joseph Sargent.
Infidelidade (Unfaithful), 2002, Adrian Lyne;
Mulher Infiel, A (Femme Infidèle, La), 1969, Claude Chabrol.
Infielmente Tua (Unfaithfully Yours), 1984, Howard Zieff;
Odeio-te, Meu Amor (Unfaithfully Yours), 1948, Preston Sturges.
Insonia (Insomnia), 2002, Christopher Nolan;
1997, Erik Skjoldbjaerg.
Intocáveis, Os (Untouchables, The), 1993, Tuker Gates e Charles Robert Carner (TV,
1993-1994);
1987, Brian de Palma;
1959, Paul Monash (TV 1959-1963).
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Invasores de Corpos (The Invasion), 2007, Oliver Hirschbiegel;
Invasores de Corpos – A Invasão Continua (Body Snatchers), 1993, Abel Ferrara;
Invasores de Corpos (Invasion of the Body Snatchers), 1978, Philip Kaufman;
Vampiros de Almas (Invasion of the Body Snatchers), 1956, Don Siegel.
Irmãos Corsos, Os (Corsican Brothers, The), 1985, Ian Sharp (TV);
1941, Gregory Ratoff.
Ivanhoé – A Primeira Batalha (Young Ivanhoe), 1994, Ralph L. Thomas;
Ivanhoé, O Vingador do Rei (Ivanhoe), 1952, Richard Thorpe.
Jack, o Estripador (Jack the Ripper), 1988, David Wickes (TV);
1976, Jesus Franco;
1959, Robert S. Baker e Monty Berman;
1958, David Macdonald (TV).
Jane Eyre (idem), 2006, Susanna White (minissérie de TV);
1997, Robert Young (TV);
1995, Franco Zeffirelli;
1983, Julian Amyes (minissérie de TV);
1970, Delbert Mann (TV);
1944, Robert Stevenson;
1934, Christy Cabanne.
Janela Indiscreta (Rear Window), 1998, Jeff Bleckner (TV);
1954, Alfred Hitchcock.
Jardim Secreto, O (Secret Garden, The), 1993, Agnieska Holland;
1987 (TV), Alan Grint;
1949, Fred M. Wilcox;
1919, Gustaf von Seyffertitz (há ainda o filme Back to the Secret Garden, 2001,
Michael Tuchner, com o uso dos mesmos personagens.
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Joana d’Arc (Joan of Arc), 1999, Christian Duguay (TV);
Joana d’Arc de Luc Besson (Messenger, The – The Story of Joan of Arc), 1999, Luc
Besson;
Procés de Jeanne d’Arc, 1962, Robert Bresson;
Joana d’Arc (Saint Joan), 1957, Otto Preminger;
1948, Victor Fleming;
Passion de Joanne d’Arc, La, 1928, Carl Theodor Dreyer;
Joan,the Woman, 1917, Cecil B. DeMille.
Jogador, O (Gambler, The), 2000 (Minissérie de TV), Paul Wilmshurst;
1997, Károly Makk;
1974, Karel Reisz;
Igrok, 1972, Aleksey Batalov;
1968 (Minissérie de TV), Michael Ferguson;
Joueur,Le, 1958, Claude Autant-Lara.
Jogo Duplo, Um (Circus), 2000, Rob Walker;
Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes (Lock, Stock and Two Smoking Barrels),
1998, Guy Ritchie.
Jogue a Mamãe do Trem (Throw Momma from the Train), 1987, Danny De Vito
(paródia);
Pacto Sinistro (Strangers on a Train),1951, Alfred Hitchcock (versões americana e
inglesa).
Journey’s End, 1988, Michael Simpson (TV);
1983, Kent Gibson e Steven Schachter (TV);
Ases do Espaço (Aces High), 1977, Jack Gold;
1930, James Whale.
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Jovens Pistoleiros, Os (Young Guns), 1988, Christopher Cain;
Pat Garret e Billy The Kid (Pat Garret & Billy The Kid), 1973, Sam Peckimpah;
Billy The Kid, 1930, King Vidor.
Julgamento de Nuremberg, O (Nuremberg), 2000, Yves Simoneau;
Julgamento em Nuremberg (Judgement at Nuremberg), 1961, Stanley Kramer.
Júlio César (Julius Caesar), 1970, Stuart Burge;
1953, Joseph Mankiewicz.
King Kong (idem), 2005, Peter Jackson;
King Kong: The Legend Reborn, 1976, John Guillermin;
1933, Merian C. Cooper.
Ladrões, Os (Burglars, The – Le Casse), 1972, Henri Verneuil;
Honra de Ladrão (Burglar, The), 1957, Paul Wendkos.
Lassie (idem), 1994, Daniel Petrie;
Lassie, Lassie Come Home, 1943, Fred M. Wilcox.
Letra Escarlate, A (Scarlett Letter, The), 1995, Roland Joffé;
1979, Rick Hauser (Minissérie de TV);
Scharlachrote Buchstabe,Der,1973, Wim Wenders;
1934, Robert G. Vignola;
1926, Victor Sjöström.
Livro da Selva, O (Jungle Book, The), 1995, Stephen Sommers;
Mogli, O Menino Lobo (Jungle Book), 1967, Wolfgang Reitherman (animação);
Jungle Book, 1942, Zoltan Korda.
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Lobisomem (Wolf Man, The), 2010, Joe Johnston;
Lobisomem Americano em Paris, Um (American Werewolf in Paris, An), 1997,
Anthony Walker;
Lobisomem Americano em Londres, Um (American Werewolf in London, An),
1981, John Landis.
Loja da Esquina, A[ou A Pequena Loja da Rua Principal] (Shop Around the
Corner), 1940, Ernst Lubitsch;
Mens@gem para Você (You’ve Got M@il), 1998, Nora Ephron.
Loja dos Horrores (Little Shop of Horrors, The), 1960, Roger Corman;
Pequena Loja dos Horrores, A (Little Shop of Horrors, The), 1986, Frank Oz (musical).
Lola (idem), 1981, Rainer Werner Fassbinder;
Anjo Azul, O (Blue Angel, The), 1959, Edward Dmytrik;
Anjo Azul, O (Blaue Engel, Der), 1930, Josef von Sternberg.
Lolita (idem), 1997, Adrian Lyne;
1962, Stanley Kubrick.
Longa Jornada Noite Adentro (Long Day’s Journey into Night), 1987, Jonathan
Miller;
1962, Sidney Lumet.
Louca Obsessão (Misery), 1990, Rob Reiner;
Obsessão Fatal (Obsessive Love), 1984, Steven Hilliard Stern (TV);
Fã,O – Obsessão Cega (Fan, The), 1981, Edward Bianchi.
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Louca, Louca História de Robin Hood, A (Robin Hood: Men in Tights), 1993, Mel
Brooks (paródia);
Robin Hood – O Herói dos Ladrões (Robin Hood), 1991, John Irvin;
Robin Hood – O Príncipe dos Ladrões (Robin Hood – Prince of Thieves), 1991,
Kevin Reynolds;
Robin e Marian (Robin and Marian), 1976, Richard Lester (paródia/sátira);
Robin Hood (idem), 1973, Wolfgang Reitherman (animação);
Robin Hood – O Invencível (Sword of Sherwood Forest), 1960, Terence Fisher;
Aventuras de Robin Hood, As (Adventures of Robin Hood, The), 1938, Michael
Curtiz.
Lua Negra (Black Moon), 1975, Louis Malle;
Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland), 2010, Tim Burton.
Macbeth (idem), 2006, Geoffrey Wright;
1998, Paul Winarski;
1997, Jeremy Freeston;
Macbeth – Reinado de Sangue (Macbeth Tragedy, The), 1971, Roman Polanski;
Trono Manchado de Sangue (Kumonosujô), 1957, Akira Kurosawa;
1948, Orson Welles;
1916, John Emerson (há muitas outras versões).
Madame Bovary (idem), 1991, Claude Chabrol;
1949, Vincente Minnelli;
1947, Carlos Schlieper;
1937, Gerhard Lamprecht;
1933, Jean Renoir (há muitas versões para TV).
Mãe Coragem (Two Women), 1989, Dino Risi (TV);
Duas Mulheres (Ciociara, La), 1961, Vittorio De Sica.
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Mágico de Oz, O (Wizard of Oz, The), 1939, Victor Fleming;
Mundo Maravilhoso de Oz – O Regresso (Journey Back to Oz), 1974, Hal Sutherland
(animação);
Mágico Inesquecível, O (Wiz, The), 1978, Sidney Lumet;
Trapalhões e o Mágico de Orós, Os, 1984, Dedé Santana e Vitor Lustosa;
Mágico de Oz (Wizard of Oz), 1986, S. Takayama (animação).
Mais Louca das Aventuras de Beau Geste, A (Last Remake of Beau Geste, The), 1977,
Marty Feldman (paródia);
Beau Geste (idem), 1966, Douglas Heyes;
1939, William Wellman.
Máquina do Tempo, A (Time Machine, The), 2002, Simon Wells;
1960, George Pal.
Marca da Pantera, A (Cat People), 1982, Paul Schrader;
Sangue de Pantera (Cat People), 1942, Jacques Tourneur.
Marca da Rosa, A (Mercy), 1996, Richard Shepard;
Preço de Um Resgate, O (Ransom), 1996, Ron Howard.
Marca do Zorro, A (Mark of Zorro, The), 1920, Fred Niblo;
Zorro – Entre a Espada e as Plumas (Zorro, the Gay Blade), 1981, Peter Medak
(paródia);
Máscara do Zorro, A (Mask of Zorro, The), 1998, Martin Campbell.
Maria Antonieta (Marie Antoinette), 2006, Sofia Coppola;
Reine de France, Marie Antoinette, 1956, Jean Delannoy;
1938, W. S. Van Dyke.
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Marte Ataca! (Mars Attacks!), 1996, Tim Burton (paródia);
Independence Day (idem), 1996, Roland Emmerich.
Massacre da Serra Elétrica, O (Texas Chainsaw Massacre: The Beginning), 2006,
Jonathan Liebesman;
2003, Marcus Nispel;
1975, Tobe Hooper (e mais uma infinidade de imitações).
Matadores de Velhinhas (Ladykillers, The), 2004, Ethan e Joel Coen;
Quinteto da Morte (Ladykillers, The), 1955, Alexander MacKendric.
Matar ou Correr, 1954, Carlos Manga (paródia);
Matar ou Morrer (High Noon), 1952, Fred Zinnemann.
Maverick (idem), 1994, Richard Donner;
1957, Roy Higgins (Sériede TV, 1957-1962).
McLintock – Quando um Homem É um Homem (McLintock!), 1963, Andrew V.
McLaglen;
Megera Domada, A (de Shakespeare);
Megera Domada, A (Taming of the Shrew), 1967, Franco Zeffirelli.
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Médico e o Monstro, O (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), 1999, Colin Budds (TV);
Professor Aloprado, O (Nutty Professor, The), 1996, Tom Shadyac;
Jekyll & Hyde, 1990, David Wickes (TV);
Dr. Black, Mr. Hyde, 1976, William Crain;
1973, David Winters (TV);
Dr. Jekyll and Sister Hyde, 1971, Roy Ward Baker;
Professor Aloprado, O (Nutty Professor, The), 1963, Jerry Lewis;
Two Faces of Dr. Jekyll, The, 1960, Terence Fisher;
1941, Victor Fleming;
1931, Rouben Mamoulian;
1920, John S. Robertson.
Meias de Seda (Silk Stockings), 1957, Rouben Mamoulian (musical);
Ninotchka (idem), 1939, Ernst Lubitsch.
Mercador de Almas, O (Long Hot Summer, The), 1985, Stuart Cooper (TV);
Long Hot Summer, The, 1958, Martin Ritt.
Meu Filho das Selvas (Jungle 2 Jungle), 1997, John Pasquin;
Índio na Cidade, Um (Indien dans La Ville, Un), 1994, Hervé Palud.
Meu Primo Vinny (My Cousin Vinny), 1992, Jonathan Lynn;
Advogado por Engano (Trial and Error), 1997, Jonathan Lynn.
Milagre na Rua 34, Um (Miracle on 34th Street), 1994;
Mayfield, Les, 1973;
Fielder Cook, 1959, William Corrigan (TV);
1955, Robert Stevenson (TV);
1947, George Seaton.
Milhão de Anos Antes de Cristo, Um (One Million Years B. C.), 1966, Don Chaffey;
One Million B. C. , 1940, Hal Roach e Hal Roach Jr.
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Minas do Rei Salomão, As (King Solomon’s Mines), 2004, Steve Boyum (TV);
1986, Joel Kane (animação);
1985, J. Lee Thompson;
1950, Compton Bennett e Andrew Marton;
1937, Robert Stevenson.
Minha Bela Dama (My Fair Lady), 1964, George Cukor (musical);
Pygmalion, 1938, Anthony Asquith e Leslie Howard.
Miseráveis, Os (Misérables, Les), 2000, Josée Dayan (minissériede TV);
1998, Billie August;
1995, Claude Lelouch;
1982, Robert Hossein (versão reduzida de minissérie da TV francesa);
1978, Glenn Jordan (TV);
1958, Jean-Claude Le Chanois;
1952, Lewis Milestone;
1935, Richard Boleslawski;
1934, Raymond Bernard.
Missão Impossível (Mission: Impossible), 1996, Brian de Palma;
Mission Impossible, 1988, Bruce Geller (Série de TV,1988-1990);
1966, Bruce Geller (Série de TV,1966-1973).
Mod Squad – O Filme (Mod Squad), 1999, Scott Silver;
Return of the Mod Squad, George McCowan (TV);
Mod Squad, The, 1968, Buddy Ruskin (Série de TV, 1968-1973).
Morrendo de Medo (Scared Stiff), 1953, George Marshall;
Ghost Breakers, The, 1940, George Marshall.

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

687

Morro dos Ventos Uivantes, O (Wuthering Heights), 1998, David Skynner (TV);
1992, Peter Kosminsky;
1970, Robert Fuest;
Abismos de Pasión, 1954, Luis Buñuel;
1939, William Wyler.
Mosca, A (Fly, The), 1986, David Cronenberg;
Mosca da Cabeça Branca, A (Fly, The), 1958, Kurt Newmann.
Motim, O (Bounty, The), 1984, Roger Donaldson;
Motim a Bordo (Mutiny on the Bounty), 1962, Lewis Milestone;
Grande Motim, O (Mutiny on the Bounty), 1935, Frank Lloyd.
Mulher de Satã, A (Miss Sadie Thompson), 1953, Curtis Bernhardt;
Rain, 1932, Lewis Milestone;
Sadie Thompson, 1928, Raoul Walsh.
Munique (Munich), 2005, Steven Spielberg;
One Day in September, 1999, Kevin Macdonald;
Espada de Gideon, A (Sword of Gideon), 1986, Michael Anderson (TV);
Hora da Vingança, A (21 Hours at Munich), 1976, William A. Graham (TV).
Murderous Maids (Blessures Assassines, Les), 2000, Jean-Pierre Denis;
Entre Elas (Sister My Sister), 1994, Nancy Meckler;
Zofen, Die, 1964, Thomas Engel (TV);
Les Abysses, Nikos Papatakis,1963.
Nada à Vista (Nowhere in Sight), 2000, Douglas Jackson;
Clarão nas Trevas, Um (Wait until Dark), 1967, Terence Young.
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Não Somos Anjos (We’re No Angels), 1989, Neil Jordan;
1955, Michael Curtiz.
Nas Garras da Justiça (Murder in the Heartland), 1993, Robert Markowitz (TV);
Terra de Ninguém (Badlands), 1973, Terence Malick.
Nasce uma Estrela (Star Is Born, A), 1976, Frank Pierson;
1954, George Cukor;
1937, William A. Wellman.
Nem Sansão Nem Dalila, 1954, Carlos Manga (sátira);
Sansão e Dalila (Samson and Delilah), 1950, Cecil B. De Mille;
1985, William Hanna e Joseph Barbera (animação).
New Addams Family, The, 1998, John Bell e Jim Kaufman (Série de TV, 1998-1999);
1992, Bill Matheny e Lane Raichert (Série de TV, 1992-1995);
Família Addams, A (Addams Family, The), 1991, Barry Sonnenfeld;
1973, David Levy (animação, Série de TV, 1973-1975);
1964, Stanley Z. Cherry e Arthur Hiller (Série de TV, 1964-1966).
Noite dos Mortos Vivos, A (Night of the Living Dead), 1990, Tom Savini (colorido);
1968, George A. Romero.
Nosferatu (idem), 1979, Werner Herzog;
1922, F. W. Murnau.
Novato na Máfia, Um (Freshman, The), 1990, Andrew Bergman (paródia ao Dom
Corleone de Marlon Brando);
Poderoso Chefão, O (Godfather, The), 1972, Francis Ford Coppola.
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O, 2001, Tim Blake Nelson;
Othello, 2001, Geoffrey Sax (TV);
Othello (idem), 1995, Oliver Parker;
Otello (idem), 1986, Franco Zeffirelli;
1981, Jonathan Miller (TV);
1965, Stuart Burge;
All Night Long, 1962, Basil Dearden;
Tragedy of Othello,The – The Mor of Venice, 1952, Orson Welles;
1922, Dimitri Buchowitzki;
há cerca de 20 versões entre produções para cinema ou TV.
Oh! Rebuceteio, 1984, Claudio Cunha;
Oh! Calcutta!, 1972, Jacques Levy.
Oliver Twist (idem), 2007, Coky Giednoy (TV);
2005, Roman Polanski;
1999, vários diretores, (Minissérie de TV);
1997, Tony Bill (TV);
1985, Gareth Davies (Minissérie de TV);
1982, Clive Donner (TV);
1982, Richard Slapczynski (animação);
1974, Hal Sutherland (animação);
Oliver! (idem), 1968, Carol Reed (musical);
Oliver Twist (idem), 1948, David Lean;
1933, William J. Cowen;
1922, Frank Lloyd.
Onze Homens e Um Segredo (Ocean’s Eleven), 2001, Steven Soderbergh;
1960, Lewis Milestone.
Operação Cupido (Parent Trap, The), 1998, Nancy Miers;
Parent Trap 3, 1989, Mollie Miller;
Grande Amor de Nossas Vidas, O (Parent Trap, The), 1961, David Swift.
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Orfeu, 1999, Carlos Diegues;
Orfeu Negro/Orfeu do Carnaval (Orphée Noir), 1959, Marcel Camus.
Outono de Paixões (August), 1995, Anthony Hopkins;
Tio Vania (Country Life), 1994, Michael Blakemore;
Tio Vânia em Nova York (Vanya on 42nd Street), 1994, Louis Malle;
Uncle Vanya, 1991, Gregory Mosher (TV);
Tio Vania (Dyadya Vanya), 1970, Andrei Konchalowsky;
1963, Stuart Burge.
Pai da Noiva, O (Father of the Bride), 1991, Charles Shyer;
Pai da Noiva, O – O Clássico, 1950, Vincente Minnelli.
Pai da Noiva, O, Parte 2 (Father of the Bride Part II), 1995, Charles Shyer;
Netinho de Papai, O (Father’s Little Dividend), 1951, Vincente Minnelli.
Paixão de Cristo, A (Passion of Christ, The), 2004, Mel Gibson;
Jesus de Montreal (Jesus of Montreal), 1989, Denys Arcand;
Jesus Cristo Superstar (Jesus Christ Superstar), 1973, Norman Jewison.
Paixões Violentas (Against All Ods), 1984, Taylor Hackford;
Fuga do Passado (Out of the Past), 1947, Jacques Tourneur.
Pânico no Rio Grande (Murder on the Rio Grande), 1993, Robert Iscove;
Amargo Pesadelo (Deliverance), 1972, John Boorman.
Panteras, As (Charlie’s Angels), 2000, McG (Joseph McGinty Nichol);
1976, Ivan Goff e Ben Roberts (Série de TV, 1976-1981).
Para o Resto de Nossas Vidas (Peter’s Friends), 1992, Kenneth Branagh;
Reencontro, O (Big Chill, The), 1983, Lawrence Kasdan.
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Paraíso (Paradise), 1991, Mary Agnes Donoghue;
Grand Chemin, Le, 1987, Jean-Loup Hubert.
Pequenos Raptores (Little Kidnappers, The), 1990, Donald Shebib (TV);
Kidnappers, The, 1953, Philip Leacock.
Perdidos no Espaço – O Filme (Lost in Space), 1998, Stephen Hopkins;
1965, Irwin Allen (Série de TV, 1965-1968).
Perfume de Mulher (Scent of a Woman), 1992, Martin Brest;
Perfume de Mulher (Profumo di Donna), 1975, Dino Risi.
Perseguição (Joy Ride), 2001, John Dahl;
Encurralado (Duel), 1971, Steven Spielberg (TV).
Perversa Agonia (83 Hours ’Til Dawn), 1990, Donald Wrye (TV);
Mais Longa das Noites, A (Longest Night, The), 1972, Jack Smight (TV).
Peter Gunn (idem), 1989, Blake Edwards (TV), 1950, Blake Edwards (Série de TV).
Peter Pan (idem), 2003, P. J. Hogan;
2000, Glen Casale e Gary Halvorson (TV);
Hook – A Volta do Capitão Gancho (Hook), 1991, Steven Spielberg;
1960, Vincent J. Donohue (TV);
1953, Hamilton Luske (animação).
Pinóquio (Pinocchio), 1940, Ben Sharpsteen (animação);
Pinóquio (Pinocchio y el Emperador de la Noche/Pin, and the Emperor of the Night),
1987, Hal Sutherland (animação).
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Pixote – A Lei do Mais Fraco, 1980, Hector Babenco;
Esquecidos, Os (Olvidados, Los), 1950, Luis Buñuel.
Planeta dos Macacos, O (Planet of the Apes), 2001, Tim Burton;
1968, Franklin J. Schaffner.
Poço e o Pêndulo, O (Pit and the Pendulum), 1991, Stuart Gordon;
1961, Roger Corman.
Polly – Uma Lição de Vida (Polly), 1990, Debbie Allen;
Pollyana (idem), 1960, David Swift.
Por um Punhado de Dólares (Fistful of Dollars, A/Per un Pugno di Dollar), 1964,
Sergio Leone;
Yojimbo, o Guarda-Costas (Yojimbo), 1961, Akira Kurosawa.
Poseidon (idem), 2006, Wolfgang Petersen;
Destino do Poseidon, O (Poseidon Adventure, The), 1972, Ronald Neame.
Processo, O (Trial, The), 1992, David Jones, 1963, Orson Welles.
Produtores, Os (Producers, The), 2005, Susan Stroman;
Primavera para Hitler (Producers, The), 1967, Mel Brooks.
Psicose (Psycho), 1998, Gus Van Sant;
1960, Alfred Hitchcock.
Quase Conto de Fadas (Beautician and the Beat, The), 1997, Ken Kwapsis;
Bela e a Fera, A (Belle et la Bête, La), 1946, Jean Cocteau;
Bela e a Fera, A (Beauty and the Beast), 1976, Fielder Cook.
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Quatro Irmãs (Little Women), 1994, Gilliam Armstrong;
1978, David Lowell Rich (TV);
1958, William Corrigan (TV);
1949, Mervyn LeRoy;
1933, George Cukor;
1918, Harley Knoles.
Quo Vadis? (idem), 1986, Franco Rossi (TV, redução da minissérie);
Quo Vadis (idem), 1951, Mervyn Le Roy.
Rainha Margot, A (Reine Margot, La), 1994, Patrice Chéreau;
Amores de uma Rainha, Os (Reine Margot, La), 1954, Jean Dréville.
Rede 2. 0, A (Net 2. 0, The), 2006, Charles Winkler;
Rede, A (Net, The), 1995, Irwin Winkler.
Rei dos Reis, O (King of Kings), 1961, Nicholas Ray;
King of Kings, The, 1927, Cecil B. DeMille.

694

SE SSÃ O DU P LA

Rei Lear (King Lear), 2008, Trevor Nunn (TV);
King of Texas, 2002, Uli Edel (TV);
Questão de Família, Uma (My Kingdom), 2001, Don Boyd;
King Lear, 1999, Brian Blessed e Tony Rotherham;
1987, Jean Luc-Godard;
Ran, 1985, Akira Kurosawa;
1983, MichaelElliot (TV);
1982, Jonathan Miller (TV);
The Tragedy of King Lear, 1982, Alan Cooke (video box);
1976, Steven Rumbelow;
1976, Tony Davenall (TV);
1974, Edwin Sherin (TV);
1971, Peter Brook;
1953, Andrew McCullough (TV);
1948, Royston Morley (TV).
Relação no Reformatório (Reform School Girl), 1994, Jonathan Kaplan;
1957, Edward Bernds.
Renascer de uma Mulher, O (Born Yesterday), 1993, Luis Mandoki;
Nascida Ontem (Born Yesterday), 1950, George Cukor.
Retorno da Múmia, O (Mummy Returns, The), 2001, Stephen Sommers;
Múmia, A (Mummy, The), 1999, Stephen Sommers;
1932, Karl Freund.
Retorno de Perry Mason, O (Perry Mason Returns), 1985, Ron Satlof (TV);
Série de TV, 1957-1966, vários diretores, criador: Erle Stanley Gardner.
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Retrato de Dorian Gray, O (Picture of Dorian Gray, The), 2006, Duncan Roy;
2004, David Rosenbaum;
Sins of Dorian Gray, The, 1983, Tony Maylan (TV);
1973, GlennJordan (TV);
Dorian Gray, 1970, Massimo Dallamano;
1945, Albert Lewin.
Revanche Rebelde (Roadracers), 1994, Robert Rodriguez;
El Mariachi, 1992, Robert Rodriguez;
El Mariachi Desconocido, 1953, Gilberto Martínez Solares.
Revolução dos Bichos, A (Animal Farm), 1999, John Stephenson;
1954, Joy Batchelor e John Halas (animação).
Ricardo III (Looking for Richard), 1996, Al Pacino;
Ricardo III (Richard III), 1995, Richard Loncraine;
1956, Laurence Olivier.
Ritual (idem), 2000, Avi Nesher;
Morta Viva, A (I Walked Like a Zombie), 1943, Jacques Tourneur.
Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, 1968, Roberto Farias;
Help!, 1965, Richard Lester.
Robin Hood (idem), 2010, Ridley Scott;
Robin Hood – O Herói dos Ladrões (Robin Hood),1991, John Irvin;
Robin Hood – O Príncipe dos Ladrões (Robin Hood – Prince of Thieves), 1991,
Kevin Reynolds;
Robin e Marian (Robin and Marian), 1976, Richard Lester;
Robin Hood (idem), 1973, Wolfgang Reitherman (animação);
Robin Hood – O Invencível (Sword of Sherwood Forest), 1960, Terence Fisher.
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Robinson Crusoé (Daniel Dafoe’s Robinson Crusoe), 2008, Stephen Gallager (Série de
TV), 2003, Thierry Chabert (TV);
1997, Roger Hardy e George Miller;
1954, Luis Buñuel.
Rollerball, Os Gladiadores do Futuro (Rollerball), 1975, Norman Jewison;
Sobrevivente, O (Running Man, The), 1987, Peter Yates.
Rose Red – A Casa Adormecida (Stephen King’s Rose Red), 2000, Craig B. Baxley
(minissérie de TV);
The Haunting, 1999, Jan de Bont;
Desafio do Além (The Haunting), 1963, Robert Wise.
Sabrina (idem), 1995, Sidney Pollack;
1954, Billy Wilder.
Safados, Os (Dirty Rotten Scoundrels), 1988, Frank Oz;
Dois Farristas Irresistíveis (Bed Time Story), 1964, Ralph Levy.
Saída de Mestre, Uma (Italian Job, The), 2003, F. Gary Gray;
Golpe à Italiana (Italian Job, The), 1969, Peter Collinson.
Sangue e Areia (Sangre y Arena), 1989, Javier Elorrieta;
Blood and Sand, 1941, Rouben Mamoulian;
1922, Fred Niblo.
Sangue Frio, A (In Cold Blood), 1996, Jonathan Kaplan (TV);
1967, Richard Brooks.
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Santo, O (Saint, The), 1997, Phillip Noyce;
1962-1969, vários diretores (Série de TV);
Saint Takes Over, The, 1940, Jack Hively;
Saint Strikes Back, The, 1939, John Farrow.
Scarface (idem), 1983, Brian de Palma;
Scarface – A Vergonha de uma Nação (Scarface – The Shame of the Nation), 1932,
Howard Hawks.
Segredo de um Homem, O (Burning Secret), 1988, Andrew Birkin;
Brennendes Geheimnis, 1933, Robert Siodmak.
Segredos da Fraternidade, Os (Confessions of a Sorority Girl), 1994, Uli Edel;
Sorority Girl, 1957, Roger Corman.
Segredos do Coração (Love Affair), 1994, Glen Gordon Caron;
Sintonia de Amor (Sleepless in Seattle), 1993, Nora Ephron;
Tarde Demais para Esquecer (Affair to Remember, An), 1957, Leo McCarey;
Duas Vidas (Love Affair), 1938, Leo McCarey.
Sem Lei e Sem Alma (Gunfight at the OK Corral), 1957, John Sturges;
Paixão dos Fortes (My Darling Clementine), 1946, John Ford.
Sem Limites (No Way Out), 1987, Roger Donaldson;
Relógio Verde, O (Big Clock, The), 1948, John Farrow.
Sem Limites (Starlight Hotel), 1987, Sam Pillsbury;
Viagem Clandestina (Journey of Natty Gann, The), 1985, Jeremy Paul Kagan.
Sem Reservas (No Reservations), 2007, Scott Hicks;
Simplesmente Marta (Bella Martha), 2001, Sandra Nettelbeck.
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Servidão Humana (Of Human Bondage), 1964, Ken Hughes;
1946, Edmund Goulding;
1934, John Cromwell.
Shaft (idem), 2000, John Singleton;
1972, Gordon Parks (Série de TV, 1971-1972).
Silêncio do Lago, O (Vanishing, The), 1993, George Sluizer (versão americana);
1988, George Sluizer.
Sinal de Esperança, Um (Jakob, the Liar), 1999, Peter Kassovitz;
Vida É Bela, A (Vita è Bella, La), 1997, Roberto Begnini;
Jakob der Lügner, 1975, Frank Beyer.
Síndrome Mortal (Sindrome di Stendhal, La), 1996, Dario Argento;
Terror na Ópera (Opera), 1987, Dario Argento.
Sleepstalker – O Homem da Areia (Sleepstalker – The Sandman’s Last Rites), 1995,
Turi Meyer;
Shocker – 100. 000 Volts de Terror (Shocker), 1989,Wes Craven.
Sob Pressão (Bad Day on the Block), 1997, Craig R. Baxley;
Dia de Fúria, Um (Falling Down), 1993, Joel Schumacher.
Sob Suspeita (Under Suspicion), 2000, Stephen Hopkins;
Cidadão Sob Custódia (Garde à Vue), 1981, Claude Miller.
Solaris (idem), 2002, Steven Soderberg;
1986, Andrei Tarkovsky.
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Sombras do Mal (Night and the City), 1992, Irwin Winkler;
Rififi (idem), 1950, Jules Dassin.
Somente Sobre o Meu Cadáver (Over Her Dead Body), 1990, Maurice Phillips;
Morto Muito Louco, Um (Weekend at Bernie’s), 1989, Ted Kotcheff.
Sommersby – O Retorno de um Estranho (Sommersby), 1993, Jon Amiel;
Retorno de Martin Guerre, O (Le Retour de Martin Guerre), 1982, Daniel Vigne.
Sonho de uma Noite de Verão (Midsummer Night Dreams, A), 1999, Michael
Hoffman;
Sorrisos de uma Noite de Verão (Sommarmattens Leende), 1955, Ingmar Bergman;
Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão (Midsummer Night’s Sex Comedy),1982,
Woody Allen.
Sou Ou Não Sou? (To Be or Not to Be), 1983, Alan Johnson;
1942, Ernst Lubitsch.
Spartacus (idem), 2004, Robert Dornhelm (TV);
2003, Virginie Lavisone;
1960, Stanley Kubrick.
Splendor (idem), 1989, Ettore Scola;
Cinema Paradiso (Nuovo Cinema Paradiso), 1989, Giusepe Tornatore.
Stephen King’s The Shining, 1997, Mick Garris (Minissérie de TV);
Iluminado, O (Shining, The), 1980, Stanley Kubrick.
Tá Todo Mundo Louco (Rat Race), 2001, Jerry Zucker;
Deu a Louca no Mundo (It’s a Mad, Mad, Mad, Mad World), 1963, Stanley Kramer.
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Talentoso Ripley, O (Talented Mr. Ripley, The), 1999, Anthony Minghella;
Sol por Testemunha, O (Plein Soleil), 1959, René Clement.
Tarde Demais para Esquecer (Affair to Remember, An), 1957, Leo McCarey;
Duas Vidas (Love Affair), 1939, Leo McCarey.
Tarzan (idem), 1999, Chris Buck e Kevin Lima (animação);
Greystoke, a Lenda de Tarzã, o Rei das Selvas (Greystoke, the Legend of Tarzan, Lord
of the Apes),1984, Hugh Hudson;
Tarzan, o Homem Macaco (Tarzan, the Ape Man), 1932, W. S. Van Dyke.
Tensão no Gelo (Cold Comfort), 1993, Vic Sarin;
Louca Obsessão (Misery), 1990, Rob Reiner.
Terceiro Homem, O (Third Man), 1949, Carol Reed (há duas versões, a inglesa e a
americana, menor, onde Cotten é o narrador).
Terra das Sombras (Shadowlands), 1993, Richard Attenborough;
Shadowlands, 1985, Norman Stone.
Testemunha de Acusação (Witness for the Prosecution), 1982, Alan Gibson (TV);
1957, Billy Wilder.
Thomas Crown (Thomas Crown Affair, The), 1999, John Mc Tiernan;
Crown, o Magnífico (Thomas Crown Affair, The), 1968, Norman Jewison.
Tiro na Noite, Um (Blow Out), 1981, Brian de Palma (homenagem a Blow-up);
Blow-up – Depois Daquele Beijo (Blow-up), 1966, Michelangelo Antonioni.
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Titanic (idem), 1998, James Cameron;
1997, Robert Lieberman (minissérie de TV);
Somente Deus por Testemunha (Night to Remember, A), 1958, Roy Ward Baker;
Titanic (idem), 1953, Jean Negulesco.
Todas as Garotas do Presidente (Dick), 1999, Andrew Fleming (paródia);
Todos os Homens do Presidente (All the President’s Men), 1976, Alan J. Pakula.
Todo Mundo em Pânico (Scary Movie), 2000, Keenen Ivory Wayans (sátira a clássicos
de terror modernos);
Pânico (Scream), 1997, Wes Craven;
Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado (IKnow What You Did Last Summer),
1997, Jim Gillespie.
Top Gang – Ases Muito Loucos (Hot Shots: an Important Movie), 1991, Jim
Abrahams (paródia);
Top Gun – Ases indomáveis (Top Gun), 1986, Tony Scott.
Toque de Esperança (Brassed Off), 1996, Mark Herman;
Ou Tudo Ou Nada (Full Monthy, The), 1996, Peter Cataneo.
Toque de Infidelidade, Um (Cousins), 1989, Joel Schumacher;
Primo, Prima (Cousins, Les), 1959, Claude Chabrol.
Torturas do Dr. Diábolo, As (Torture Garden), 1968, Freddie Francis;
Profecias do Dr. Terror, As (Dr. Terror’s House of Horrors), 1965, Freddie Francis.
Traição Fatal (Cool and the Crazy, The), 1994, Ralph Bakshi (TV a cabo);
Cool and the Crazy, The, 1958, William Witney.
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Trajetória do Sucesso, A (Gypsy), 1993, Emile Ardolino (TV a cabo);
Em Busca de um Sonho (Gypsy), 1962, Mervyn LeRoy.
Transformers – a Vingança dos Derrotados (Transformers: Revenge of the Fallen),
2009, Michael Bay;
Transformers (idem), 2007, Michael Bay;
Tranformers – o Filme (Transformers – the Movie), 1986, Nelson Shin (animação);
Transformers (idem), 1984, Peter Wallach (série de TV, 1984-1987).
Três Amigos (Three Amigos!), 1986, John Landis;
Três Caballeros (Three Caballeros, The), 1944, Norman Ferguson.
Três Homens e um Bebê (Trois Hommes et un Couffin), 1985, Coline Serreau;
Três Solteirões e um Bebê (Three Men and a Baby), 1987, Leonard Nimoy.
Três Mosqueteiros, Os (Three Musketeers), 1973, William Hanna e Joseph Barbera
(animação);
1976, John Halas (animação inglesa).
Troca de Maridos (Switching Channels), 1988, Ted Kotcheff;
Primeira Página, A (Front Page, The), 1974, Billy Wilder;
Front Page, The, 1970, sem indicação de diretor (TV);
Front Page, The, 1949 Franklin Heller, (Série de TV, 1949-1950);
Front Page, The, 1948, sem indicação de diretor (TV);
Front Page, The, 1945, Ed Sobol (TV);
Jejum de Amor (His Girl Friday), 1940, Howard Hawks;
There Goes My Girl, 1937, Ben Holmes;
Última Hora (Front Page, The), 1931, Howard Hughes.
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Troia (Troy), 2004, Wolfgang Petersen;
Helena de Troia – o Desejo É Guerra (Helen of Troy), 2003, John Kent Harrison
(TV);
Helena de Troia (Helen of Troy), 1956, Robert Wise.
Tudo por Amor (Dying Young), 1991, Joel Schumacher;
História de Amor, Uma (Summer History, A), 1988, Piers Haggard.
Última Chance, A (Last Dance, The), 1996, Bruce Beresford;
Últimos Passos de um Homem, Os (Dead Man Walking), 1995, Tim Robbins.
Último dos Moicanos, O (Last of the Mohicans, The), 1992, Michael Mann;
1987,sem informação de diretor (animação para TV);
1977, James L. Conway;
1936, George B. Seitz.
Vagabundo na Alta-Roda, Um (Down and Out in Beverly Hills), 1986, Paul
Mazursky;
Boudu Salvo das Águas (Boudu Sauvé dês Eau), 1932, Jean Renoir.
Vanilla Sky (idem), 2001, Cameron Crowe;
Abra os Olhos/Preso na Escuridão (Abre Los Ojos), 1997, Alejandro Amenábar.
Velha Loja de Curiosidades, A (Old Curiosity Shop, The), 1995, Kevin Connor;
1984, Warwick Gilbert (animação).
Vento Será Tua Herança, O (Inherit the Wind), 1999, Daniel Petrie (TV);
1988, David Greene (TV);
1960, Stanley Kramer.
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Verdadeira História de Bonnie & Clyde, A (Bonnie & Clyde – The True Story), 1992,
Gary Hoffmann (TV);
Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas (Bonnie and Clyde), 1967 Arthur Penn.
Viagem Clandestina (Journey of Natty Gann, The), 1985, Jeremy Paul Kagan;
Sem Limites (Starlight Hotel), 1987, Sam Pillsbury.
Viagem do Capitão Tornado, A (Viaggio di Capitan Fracassa, Il), 1990, Ettore Scola;
Fracasse, 1974, Raoul Sangla (TV);
Capitaine Fracasse, Le, 1961, Pierre Gaspard-Huit;
Capitan Fracassa,1958, Antonio Giulio Majano (TV);
1943, Abel Gance;
1929, Albert Cavalcanti.
Viagem Insólita (Innerspace), 1987, Joe Dante;
Viagem Fantástica (Fantastic Voyage), 1966, Richard Fleischer.
Viagens de Gulliver, As (Gulliver’s Travels), 1996, Charles Sturridge;
1992, Bruno Bianchi (Série de TV);
Gulliver in Lilliput, 1982, Barry Lects (TV);
1977,Peter R. Hunt;
3 Worlds of Gulliver, The, 1969, Jack Sher (animação);
1939, Dave Fleischer e Willard Bowsky (animação).
Viajantes do Tempo, Os (Just Visiting), 2001, Jean-Marie Poiré;
Viajantes, Os (Les Visiteurs), 1993, Jean-Marie Poiré;
Viajantes do Tempo (Voyagers from the Unknown), 1983, Winrich Kolbe e James D.
Parriot.

O OR I GI N AL E A C ÓPI A (O R EM AK E, A S ÁTI R A, A PAR ÓD I A)

705

Vice-Versa, 2004,vários diretores (Série de TV), criador: Loic Belland;
De Repente 30 (13 Going on 30), 2004, Gary Winick;
Sexta-Feira Muito Louca (Freaky Friday), 2003, Mark Waters;
Quero Ser Grande (Big), 1988, Penny Marshall;
Vice-Versa (idem), 1988, Brian Gilbert;
18 Again!, 1988, Paul Flaherty;
Tal Pai, Tal Filho (Like Father Like Son), 1987, Rod Daniel;
Vice-Versa, 1981 (Série de TV), sem informação de diretor;
Se Eu Fosse Minha Mãe (Freaky Friday), 1977, Gary Nelson;
Vice-Versa (idem), 1948, Peter Ustinov.
Victor/Victoria, 1995, Mathew Diamond e Blake Edwards (TV), Vitor ou Vitória?
(Victor/Victoria), 1982, Blake Edwards;
Viktor und Viktoria, 1957, Karl Anton;
1933, Reinhold Schünzel.
Vida de Inseto (Bug’s Life, A), 1998, John Lasseter;
Sete Homens e um Destino (Magnificent Seven, The), 1960, John Sturges;
Sete Samurais, Os (Sichinin no Samurai), 1954, Akira Kurosawa.
20. 000 Léguas Submarinas (Twenty Thousand Leagues Under the Sea), 1973,
William Hanna e Joseph Barbera (animação);
1954, Richard Fleischer;
39 Degraus (Thirty-Nine Steps, The), 1978, Don Sharp;
1959, Ralph Thomas;
39 Degraus, Os (Thirty-Nine Steps, The), 1935, Alfred Hitchcock.
Virtude Selvagem (Yearling, The), 1946, Clarence Brown;
Aprendendo a Ser Grande (Yearling, The), 1994, Rod Hardy.
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Volta ao Mundo em 80 Dias (Around the World in 80 Days), 2004, Frank Coraci;
1988 Leonard Lee e Alex Nicholas (animação);
Around the World in Eighty Days, 1956, Michael Anderson.
Willie e Phil – Uma Cama para Três (Willie & Phil), 1980, Paul Mazursky;
Jules e Jim – Uma Mulher para Dois (Jules et Jim), 1962, François Truffaut.
Wyatt Earp (idem), 1994, Lawrence Kasdan;
Wyatt Earp – Retorno a Tombstone (Wyatt Earp – Return to Tombstone), 1994,
Frank Mc Donald;
Tombstone – A Justiça Está Chegando (Tombstone), 1993, George Pan Cosmatos;
The Life and Legend ofWyatt Earp (idem), 1955vários diretores (Série de TV, 19551960).
Xanadu (idem), 1980, Robert Greenwald;
Roller Boogie, 1979, Mark L. Lester;
Skatetown U. S. A. , 1979, William A. Levey;
Quando os Deuses Amam (Down to Earth), 1947, Alexander Hall.
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