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O FALSO JOGO
DA VERDADE
Filme e documentários retomam a antiga - e
utópica - idéia de mostrar uma realidade pura,
sem interferências cinematográficas
Por Michel Laub
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Enquanto se diz que a tendência na indústria cinemato-
gráfica é a fantasia, e a prova seria o sucesso de O Senhor
dos Anéis, uma série de filmes recentes faz justamente a
aposta contrária. Pelo menos três deles, que estrearam ou
estréiam agora no Brasil, são exemplares nesse sentido:
Anti-Herói Americano, cinebiografia do criador do gibi
American Spiendor, e os documentários O Prisioneiro da
Grade de Ferro, sobre o cotidiano no Complexo do Caran-
diru, e Na Captura dos Friedmans, história de uma famí-
lia cindida por um escândalo de pedofilia.

Em comum, a estética de todos é menos apoiada em te-
mas, na técnica ou na arquitetura narrativa do que num
discurso moral, uma espécie de "jogo da verdade". Anti-He-
rói Americano, por exemplo, não se contenta em caracte-
rizar o protagonista Harvey Pekar apenas ficcionalmente:
as cenas com atores se intercalam com depoimentos dos
personagens reais nelas envolvidos, que por sua vez se in-

tercalam com cenas das histórias em quadrinhos corres-
pondentes. Os diretores Shari Springer Berman e Robert
Pulcini usam o artifício como metáfora: se American

Spiendor levou ao universo mítico dos quadrinhos as agru-
ras da "vida como ela é", o filme que conta a sua história
deve se abster de idealizá-la. Não se trata de mera apro-
priação das convenções do documentário - como fizeram
Cidadão Kane (Orson Welles) ou Zelig (Woody Allen) -, e
sim de um passo além: tudo o que for aumentado, diminuí-
do, inventado ou escondido significa uma contaminação da
pureza da matéria-prima original.

O Prisioneiro da Grade de Ferro parte da mesma pre-
missa. Como se trata de um documentário, linguagem que
por si só já pressupõe o máximo de realismo, o seu "passo
além" precisa ser ainda mais radical. Para transcender a
"verdade que estamos acostumados a ver", o diretor Paulo
Sacramento imaginou que seria necessário não só captar o
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dia-a-dia no presídio, mas fazê-lo por meio dos próprios

detentos. São eles que seguram a câmera e, num primeiro

momento, escolhem o que exibir. É a idéia de pureza, no-

vamente, que dá o tom: é como se esse fosse o único cami-

nho para escapar da mistificação, de visões externas detur-

padas por julgamentos e preconceitos.

Prega-se, portanto, uma autoridade que não combina

com os recursos tradicionais da narrativa. O que for alheio

ao objeto tratado, o que não tiver esse certificado "endóge-

no", é considerado um diversionismo. Na Captura dos

Friedmans, o outro documentário filiado à linhagem, apro-

veita um recurso semelhante ao de O Prisioneiro... — des-

ta vez, os vídeos caseiros produzidos pelo filho do profes-

sor acusado de pedofilia. O filme é uma espécie de peça de

tribunal, em que os elementos do caso são apresentados

para o julgamento do espectador, e reside nesses vídeos,

nas "provas" obtidas sem nenhuma interferência do diretor

Andrew Jarecki, o seu aspecto assombroso, impactante —

"real", se quiserem. Como na polêmica em torno do docu-

mentário Ser e Ter, cujo principal personagem está brigan-

do na justiça por uma porcentagem da bilheteria, há uma

relativização do conceito de "autoria". Relativização enga-

nosa, diga-se, que é a chave para a avaliação do sucesso e

do fracasso do modelo.

O principal equívoco do debate é levar a sério uma idéia

tão utópica — e antiga, nascida junto com o cinema — quan-

to a da captação pura da realidade. Claro que Aristóteles

pensava em modelos mais nobres quando formulou sua

idéia de arte como mediação, mas até um produto híbrido

como o documentário não dispensa uma linguagem pró-

pria, cuja manipulação é o ponto central a ser avaliado

numa crítica estética. Em Na Captura dos Friedmans, o

que está em questão são menos os pedófilos e seus moti-

vos do que a forma como ambos são mostrados. O resulta-

do do filme é brilhante não porque os Friedmans estejam

ali em seu "estado natural", mas porque a edição, a monta-

gem, os depoimentos obtidos e a forma como Jarecki usa o

material bruto ao seu dispor — além dos vídeos caseiros, há

cenas de tribunal e reportagens televisivas de época — real-

çam e direcionam o debate sobre os horrores e controvér-

sias do caso. O documentário pode até vender a ausência

de mediação, mas é ela quem dá as suas bases. Uma das ce-

nas aterradoras, por exemplo, é um depoimento aparente-

mente inofensivo, o do irmão do acusado. O fato de ser dei-

xado para o final, numa decisão que nada tem de aleatória,

é a prova de que a mão do diretor, por mais sutil que seja,

é decisiva: quando desse depoimento emerge a mais possí-

vel das verdades dissimuladas, aquela que já pressentía-

mos, mas que por alguma proteção emocional nos recusá-

vamos a admitir, o efeito é retumbante. É o espectador que
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chega à sua conclusão, mas não chega sozinho. Se a cena
viesse antes, ou fosse acompanhada de explicações reduto-
ras, ou não fosse cotejada com as imagens que lhe prece-
deram, o resultado seria bem outro.

Caso semelhante é o de Anti-Herói Americano. Apesar
da recusa de Harvey Pekar em encarnar uma persona caris-
mática ou trajetória edificante, o roteiro é armado segun-
do o modelo típico das cinebiografias de celebridades: o
início difícil, os primeiros reconhecimentos, o sucesso, as
dúvidas e/ou excessos, a queda, o fundo do poço e a esta-
bilidade do desfecho. Frente a um arco tão fixo, dentro do
qual se movem as excelentes atuações e o refinado humor
do filme, o fato de haver cenas de arquivo do protagonista
sendo entrevistado por David Letterman funciona mais
como acessório — um interessantíssimo acessório, sim — do
que como escopo de seu sucesso. O discurso da realidade
está sempre ali, mas são os atributos da ficção que o tor-
nam tão charmoso e divertido.

Isso porque, como sempre, o segredo está em não levar
ao pé da letra todas as regras criadas. Dos três filmes em
questão, o único que fez o contrário foi O Prisioneiro da
Grade de Ferro. Na intenção de deixar a voz dos presos
atuante durante o máximo de tempo possível, Paulo Sacra-
mento pecou em duas frentes: na fluidez da narrativa, cuja
edição é tímida demais para cortar falas e acontecimentos

irrelevantes, e no próprio centro de sua proposta, excessi-
vamente parcial no trato da questão penitenciária. É certo
que as condições das cadeias são deploráveis, impossibili-
tando qualquer política séria de reabilitação humana, mas
incomoda um pouco no filme uma quase ausência de visão
crítica a respeito dos presos - ou seja, faltou mais do "ou-
tro lado" que sobra em Na Captura dos Friedmans. Não
porque se deva julgar novamente esses personagens — a in-
tenção é outra —, mas porque tais dados são essenciais
para uma compreensão mais rica do seu universo. Num dos
depoimentos, um dos detentos diz: "Vendo a vida que leva-
mos, talvez as pessoas possam nos perdoar". Em outro, um
pastor defende que o PCC (Primeiro Comando da Capital,
célula do crime organizado) é uma entidade benéfica por-
que terminou com a prática do estupro e com mortes ba-
nais. Tais opiniões não são postas em contexto em quase
nenhuma das falas posteriores, mesmo as de especialistas
e ex-dirigentes da casa: o que faltou dizer sobre o PCC? O
que deve ser perdoado naquela alma atormentada? Que
pecados? Que monstruosidades? Uma obra vendida como
a "visão real" do Carandiru jamais poderia abdicar de tais
respostas. São elas, em última instância, que constituem a
linguagem do cinema — a ação de um diretor que diferen-
cia seu filme ou documentário do mero registro de ima-
gens. Parece simples, mas está longe de ser.


