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CINEMA

A realidade bate à porta

Jadyr Pavão júnior / Bilheterias altas e bons lançamentos em DVD mostram que o documentário cativa cada
vez mais gente. Mas, afinal, para que tanta "verdade"?

O sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro, no ano 2000, virou o documentário Ônibus 174: espetáculo ao vivo com fim trágico

ESTE É UM BOM momento para espiar a
realidade através do documentário. Estão
à disposição, talvez de maneira inédita,
filmes e vídeos sobre variados temas,
com estilos igualmente distintos. Seriam
diversão para aficionados ou estudiosos?
De forma alguma. Um dos sucessos da
atual temporada nos cinemas, por exem-
plo, não precisou de Tom Cruise e Nicole
Kidman nos papéis principais. Menos
sensuais e blasés, seus protagonistas são
um grupo de pinguins numa jornada
pela sobrevivência na gélida Antártica. A
Marcha dos Pinguins conquistou, entre
outros, o público americano a ponto de
tornar-se o filme francês mais visto em
salas do país em todos os tempos - fatu-
rou mais de US$ 80 milhões.

Além do blockbuster sobre os pin-
guins, quem estiver em uma capital
como Rio de Janeiro ou São Paulo e qui-
ser ir ao cinema à noite poderá escolher
um documentário entre quatro ou cinco
opções. É um luxo para o género. Andam
pelos cinemas do País retratos da MPB,
como o franco-suíço Maria Bethânia —
Música é Perfume, de Georges Gachot, e
o brasileiro Vinícius, visão de Miguel Fa-
ria Jr. sobre o poetinha.

Em DVD, a dose é ainda mais forte.
Entre o fim de 2005 e o início deste ano,
chegou ao mercado um mix de obras.
Algumas já viraram clássicos, outras são
filmes ainda muito recentes - e todas
são igualmente vigorosas. A VideoFilmes,
produtora dos irmãos e cineastas Walter

e João Moreira Salles, criou um selo para
abrigar títulos do "cinema-verdade".
Lançou, por exemplo, Notícias de uma
Guerra Particular (R$ 49,90), do pró-
prio João Moreira Salles, cuja clareza so-
bre as engrenagens do tráfico de drogas
constrange o espectador, ao mostrar
como é simples entender o assunto -
difícil é entender por que não fazemos
nada a respeito. Outro título é A Batalha
do Chile (R$ 128,90), trilogia de Patrí-
cio Guzmán que registra o movimento
que derrubou Salvador Allende, em
1973. Para paladares mais leves, há Mon-
dovino (R$ 45,90), degustação sobre os
bastidores do mundo do vinho.

Para este ano, a coleção promete
ainda o seminal Primary, de Robert
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Drew, uma charmosa viagem pelos Esta-
dos Unidos em companhia do jovem ca-
sal Kennedy durante as primárias demo-
cratas às eleições presidenciais de 1960.
O filme serviu de inspiração para o local
Entreatos, também de Moreira Salles,
que seguiu os passos de Lula durante as
eleições de 2002. Primaryé um caso in-
teressante de filme que registrou a histó-
ria ao mesmo tempo que ajudou a cons-
truí-la: descobriu e promoveu o carisma
midiático dos Kennedy.

Compondo uma espécie de trilogia
dura e esclarecedora sobre o Brasil, junto
com Notícias de uma Guerra Particular,
há Justiça (R$ 49,90) e Ônibus 174 (R$
39,90). O primeiro, da brasileira radi-
cada na Holanda Maria Augusta Ramos,
vale a pena por dois motivos: revela como
a justiça é uma ficção na vida do brasileiro
comum e é um tipo de documentário di-
ferente do que estamos acostumados a ver
— não há entrevistas diretas com os "pro-
tagonistas". A câmera é mera observadora.

Ônibus 174, de José Padilha, im-
prime um ritmo eletrizante à chocante
história de Sandro Nascimento, que se-
questrou um carro da linha 174 no Rio,
em 2000, ao vivo, e em rede nacional.
Seria ótimo thriller não fosse uma tragé-
dia. E tão completo, analisa o drama de
tantos ângulos diferentes, que é uma das
melhores reportagens dos últimos anos.

Para entender o mundo
Para os padrões do documentário, o
público tem reagido bem à oferta de
"realidade". Vinícius já foi visto por
mais de 170 mil pessoas. Edifício Mas-
ter (R$ 39,90), que de certa forma pu-
xou a fila dos documentários em
2002, alcançou 85 mil. Foi uma sur-
presa. Nelson Freire (R$ 65,50), sobre
o mais erudito dos eruditos pianistas
do País, vendeu 65 mil tíquetes e 15
mil DVDs. Ficam léguas e léguas atrás
de 2 Filhos de Francisco, que bateu os
5 milhões de espectadores. Mas não é
pouco. Nos últimos dois anos, os do-
cumentários responderam por cerca de
um terço dos longas nacionais exibi-
dos nos cinemas.

Mas, afinal, para que ver tanta "ver-
dade"? E irresistível concluir que a tí-
mida vitória do documentário é emba-

lada pelo desejo de compreender o
mundo complexo de hoje. Como Cae-
tano Veloso antecipou lá atrás, em Ale-
gria, Alegria, há manchetes demais nas
bancas de revista ("Quem lê tanta notí-
cia?"). Muitas notícias, mas nem tantas
explicações. O documentário funciona
como uma espécie de "explicador" do
mundo. "Explicador, não. Um divulga-

A 11a edição do
festival É tudo
verdade' será
realizada em março

dor dos temas", frisa Maria Dora Mou-
rão, professora de cinema da Escola de
Comunicação e Artes (ECA) da Univer-
sidade de São Paulo (USP).

Se realmente há algum fenómeno
ao redor do documentário hoje, aposta
a professora, ele não é apenas nacional.
Para provar a ideia, ela lembra o recente
estouro de um blockbuster do género,

Coutinho: género marginal hoje e sempre

não o dos pinguins, mas o de outro
gorducho desajeitado: Michael Moore.
O polémico Fahrenheit 9/11, um ata-
que frontal de Moore ao governo Bush,
bateu nos US$ 250 milhões de fatura-
mento, número típico de superprodu-

ções. É o documentário mais visto de
toda a história. "O interesse pelo gé-
nero é um fenómeno mundial", diz.

Boom?
No caldo do documentário, não se pode
desprezar o papel de um ingrediente im-
portante: as TVs pagas. Canais como Dis-
covery Channel, National Geographic e
GNT apóiam-se com firmeza nessa atra-
ção. No Brasil, o alcance dessa progra-
mação ainda é reduzido — afinal, são
pouco mais de 4 milhões de assinantes.
De qualquer forma, os documentários
estão lá, à disposição do freguês.

Até aqui, ninguém falou de "boom"
do documentário. Nem seria correto
fazê'-lo. "O documentário foi, é e sempre
será marginal", lembra aquele que é
apontado como o mestre brasileiro do
assunto, Eduardo Coutinho. Ele é diretor,
entre outros, de Cabra Marcado para
Morrer, Edifício Master, Peões (sobre os
ex-companheiros sindicalistas do presi-
dente Lula) e O Fim e o Princípio, em
cartaz nos cinemas. "As pessoas vão ao
cinema para sonhar, não para ver a rea-
lidade", diz. "Isso não é bom nem mau.
É apenas o que é."

Prova da nossa predileção pelos so-
nhos, para Coutinho, são as bilheterias
de duas produções bem diferentes sobre
o mesmo tema: Carandiru, adaptação
ficcional de Hector Babenco a partir do
livro homónimo de DrauzioVarella, e O
Prisioneiro da Grade de Ferro, assinado
por Paulo Sacramento, em que os pró-
prios detentos documentaram o dia-a-
dia do Carandiru. Cerca de 4 milhões
de pessoas pagaram para sonhar com o
primeiro; pouco mais de 30 mil para fi-
car acordadas com o Prisioneiro.

A partir de 22 de março, há uma
nova chance de medir o interesse do pú-
blico pela "realidade". São Paulo, Rio e
Brasília receberão mais uma edição do É
Tudo Verdade, festival dedicado exclu-
sivamente ao cinema documental. Em
sua 1 1a edição, a mostra já se consolidou
a tal ponto que entrou no calendário
mundial do segmento. "O caminho com
o documentário é mesmo lento, mas
importante", avalia Coutinho. "O traba-
lho é sensibilizar, mudar o olhar do pú-
blico, aos poucos." • •
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