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Alex da Silva co-dirige Paper or Plastic?, que retrata empacotadores de supermercado e está 
hoje no Festival de Los Angeles  
 
Nos últimos dois anos, o brasileiro Alexandre Dias da Silva passou a maior parte do tempo em 
viagens pelos Estados Unidos, quase sempre em companhia de empacotadores de 
supermercados, cujas habilidades necessárias para o cargo são as mais simples. 'Não tem 
nada de especial em empacotar. É a coisa mais mundana e banal colocar e organizar compras 
dentro de uma sacola. Nosso desafio era achar uma maneira interessante de fazer um filme 
sobre isso', disse Silva. 
 
O resultado desse desafio é o documentário Paper or Plastic? (Papel ou Plástico?), co-dirigido 
por Alex da Silva, como o cineasta é mais conhecido, que será exibido hoje, na mostra 
competitiva do Festival de Cinema de Los Angeles. O filme relata o cotidiano dos melhores 
empacotadores norte-americanos até a final do torneio que, anualmente, premia o melhor 
deles entre representantes de 21 Estados americanos. 
 
Paper or Plastic? começou por acaso, quando o produtor-executivo Oren Jacob, da gigante de 
animação Pixar, conversava com um estagiário sobre o que ele já tinha feito na vida. Entre 
outras coisas, o rapaz tinha sido empacotador de supermercado, mas nunca havia passado das 
etapas regionais desse torneio. 
 
O produtor-executivo então ligou para sua mulher, Justine Jacob, que concluía Runners High, 
documentário premiado sobre treinamento de alunos do segundo grau para a disputa de uma 
maratona, que foi feito em parceria com Alex da Silva. 'Oren contou a idéia do filme e Justine 
pesquisou e descobriu que o concurso ocorria há 20 anos e nunca tinha sido tema de 
documentário', contou Silva ao Estado, por telefone, de Oakland, onde mora, após nove anos 
nos Estados Unidos. 
 
Com a idéia na cabeça e o apoio da National Grocers Association (NGA), associação de 
supermercados independentes dos EUA, a dupla idealizou Paper or Plastic?, cujo título remete 
à frase dita por esses profissionais para definir o tipo de embalagem escolhida pelos clientes 
após as compras. Mas faltava dinheiro para as viagens a 21 dos 23 Estados participantes do 
campeonato e acompanhar as seletivas, além da final da 'best baggers competition' de 2007, 
na qual foi escolhido o melhor empacotador dos EUA, realizada em Las Vegas. 
 
O primeiro passo para levantar fundos foi a escolha da idéia do documentário como a melhor 
da conferência de produtores do Sundance Institute, o que rendeu a Alex da Silva e Justine 
Jacob os primeiros contatos com agentes. Contaram, ainda, com o o apoio do próprio Oren 
Jacob e de Graham Walters, produtor de Procurando Nemo, que foram os produtores-
executivos de Paper or Plastic? Grande parte dos US$ 700 mil investidos na obra foi gasta em 
viagens. 
 
Mas os diretores não queriam simplesmente documentar o campeonato de uma profissão. 'O 
documentário não é sobre o empacotador. É sobre as pessoas que têm de fazer o melhor 
possível. É sobre dedicação e cortesia, o que não existe mais hoje', explicou Silva. 
 
Foi justamente cortesia e carisma, entre outros fatores, que levaram a dupla de cineastas a 
selecionar oito personagens para serem acompanhados no documentário. 'O grande critério foi 
ser interessante, ter carisma e compatibilidade com a câmera', contou. 
 
Carisma como o de Roger Chen ou de Jon Sandell, dois dos escolhidos. O primeiro, filho de 
imigrantes chineses, nascido em Trinidad e Tobago, tornou-se o melhor empacotador do 
Alabama. Já Sandell, o mais velho de todos os participantes, à época com 50 anos, era o 
campeão de Minnesota, mesmo trabalhando em um supermercado local, sem filiais. 
 



Dos oito escolhidos, três ficaram entre os cinco finalistas em Las Vegas e ocuparam 
justamente as três primeiras posições do campeonato. 'Corríamos o risco de nenhum deles ir à 
final, mas buscamos pessoas que achávamos ter chance de ser campeão', disse Silva. 
 
Na competição, cada um dos participantes tem de colocar, em dois sacos de papel, uma série 
pré-selecionada e igual de produtos. Estilo pessoal, carisma e simpatia formam apenas um dos 
quatro quesitos avaliados pelos jurados. Os outros são a velocidade (abaixo de 35 segundos); 
precisão e peso. Quanto mais próximos forem os pesos dos dois pacotes, melhor a pontuação. 
 
O filme pode ainda ser um documento, no futuro, de uma ex-profissão e de uma ex-
competição, ameaçadas por questões ambientais. 'Em muitos lugares nos Estados Unidos não 
se pode mais usar plástico e as pessoas cada vez mais trazem as próprias sacolas para as 
compras', relatou o diretor. 
 
Feito em HD (alta definição), com 80 minutos de duração, Paper or Plastic? atraiu a atenção de 
distribuidores da principal região produtora de cinema comercial no mundo, após a indicação 
para a mostra competitiva do Festival de Los Angeles. O filme deve ser negociado para o 
lançamento comercial logo após a estréia. 
 
Com 42 anos, o paulistano Alex da Silva trabalha há 20 na área. Ele é formado em cinema pela 
Faap e, ainda no Brasil, produziu e dirigiu o premiado curta O Cantor de Samba, misto de 
documentário e ficção sobre o que seria o primeiro videoclipe feito no País, do grupo Os 
Tangarás, cuja estrela principal era Noel Rosa. Nos EUA, ele também trabalhou com filmes 
publicitários. 
 
Além do documentário, o cineasta afirmou ter concluído, nos dois anos que andou 
'perseguindo' empacotadores de supermercados, que, definitivamente, eles não são pessoas 
comuns como suas profissões. 'A gente descobriu que trabalhar em um supermercado é bom, 
pois há um ambiente interessante e variado, onde você encontra pessoas diferentes todos os 
dias. De certa maneira eu me identifiquei com os personagens', acrescentou o cineasta, 
lembrando que seu primeiro trabalho, assim que chegou aos Estados Unidos, foi de entregador 
de pizzas. 
 
Fonte: Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 jun. 2008, Caderno 2, p. D7. 


