
oram mais de 20 anos entre a primeira versão do

roteiro e o resultado que poderá ser visto nas telas de

Porto Alegre, a partir deste mês de julho. O longa-

metragem onde Andará Dulce Veiga, dirigido per Guilherme de

Almeida Prado, cumpriu uma trajetória emblemática para o

cinema brasileiro: foi atropelado pelo fim da Embrafilme, em

1990, virou um romance de sucesso de Caio Fernando Abreu

logo depois, foi repaginado em um workshop para novos pro-

jetos duas décadas mais tarde e, enfim, saiu da gaveta sem,

com isso, sensibilizar a crítica, que torceu o nariz para as

exibições públicas do filme no último FestRio, em 2007. O

mesmo Festival, por sinal, que aclamou Tropa de Elite.

O filme, que inspirou o romance de Caio e, depois, foi

inspirado por ele, lida com planos distintos de realidade a

partir das investigações do repórter Caio (no romance o pro-

tagonista não tem identidade) sobre o sumiço da cantora

que nomeia o longa. Mito, lenda, tabu, tudo se mistura no

filme, numa linguagem de videogame em que aparece tam-

bém o universo das drogas, do homossexuaiismo e do

showbusiness. Nada de estranho para um diretor que deu

seus primeiros passos fazendo pornochanchada nos anos

70, na famosa Rua do Triunfo, coração da Boca do Lixo

paulistana. "Mas isso não quer dizer que eu sou burro ou

ignorante, não é mesmo?", provoca Guilherme. Nesta entre-

vista, o diretor - multipremiado em 1988, em Gramado, com

A Dama do Cine Shangaí - desdenha os críticos, diz que não

se preocupou em fazer um filme diferente - embora reco-

nheça que seu longa é, sim, diferente - e defende uma

opção do mercado brasileiro por projetos de médio porte,

em oposição a urna febre por baixos orçamentos (BO) que

anda por aí. "BO, para mim, significa explorar os amigos",

dispara.

Por que filmar um roteiro tanto depois e num contexto tão

diferente?

O primeiro roteiro de Dulce Veiga..- surgiu em 1987, mas

não pegou. Tive a idéia da fazer o filme a partir de uma

crônica em que o Caio perguntava sobre o paradeiro de Lirys

Castellani, uma atriz dos anos 60 que trabalhou muito com o

Khouri [Walter Hugo Khoury, diretor entre outros de Amor,

Estranho Amor], mas que, depois de filmar A Ilha, desapare-

ceu. O título da crônica era "Onde Andará Lirys Castellani?"

Quando li a crônica, eu procurei o Caio imediatamente para

dizer que havia ali um bom argumento para um longa. Mas o

filme não saiu e o Caio resolveu transformar a história num

romance, lançado no final de 1990. Eu achava o roteiro ex-

tremamente datado, achava que era uma coisa dos anos 80

que deveria ter sido feita nos anos 80. Uma coisa que não

tinha mais sentido fazer nos dias de hoje. Mas mandei a

proposta para o Sundance Institute, em 2002, junto com

outro trabalho meu, e o júri acabou aceitando o projeto: E foi

justamente no workshop do Sundance que me chamaram a
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atenção para as questões que não eram datadas no roteiro,

que podiam e deviam ser desenvolvidas. Foi aí que o roteiro

criou vida novamente e acabou virando filme.
*

Por que a história não foi filmada na época?

Porque a coisa não pegou, o roteiro não empolgou. O

Caio até decidiu colocar a história num romance, para ver se

ajudava na trajetória do filme. Mas como logo depois veio o

governo Collor e, com ele, o fim da Embrafilme, a hipótese de

filmá-lo foi completamente abandonada. Continuamos fa-

lando sobre a história, mas não havia mais uma possibilidade

concreta de realizá-la. Na última, vez que eu falei com o Caio,

conversamos sobre o filme, eu estava indo para a Alemanha

e ele me falou do amigo de um editor dele que era produtor

lá e que gostaria de investir na filmagem do romance. Pro-

curei-o em Berlim cheio de esperança, mas o cara só tinha

USS 50 mil. (risos) Quando o Caio morreu, em 1996, o projeto

foi definitivamente para a gaveta, até ressuscitar em 2002.

O que mudou, depois de tantas versões?

Como o Caio escreveu o romance totalmente sozinho, há

várias coisas do roteiro original que ele não usou no livro. E

posso dizer que isso até melhorou o resultado. A proposta

original, por exemplo, não tinha a narração em off, que está no

romance. O roteiro original também era muito menos auto-

biográfico, muito menos em primeira pessoa. As expressões

datadas, como as referências um tanto preconceituosas à

aids, por exemplo, foram cortadas. E há, por outro lado, coisas

novas do livro que foram parar no filme só agora. Fiz uma

espécie de mistura entre o roteiro original e o romance do

Caio. Ou seja, há tanto coisas que estavam no texto original e

que foram suprimidas no livro quanto coisas novas que apare-

ceram no romance e não estavam na primeira versão que

fizemos da história. Então, me parece que o projeto chegou a

seu ponto de amadurecimento adequado.

Mesmo assim, o filme continua abordando uma temática

sexual e de comportamento, especialmente em relação

ao universo homossexual, que é típica dos anos 80.

Mas foi por isso que eu procurei o Caio quando li a crôni-

ca, porque achei que havia alguma coisa em comum no nos-

so trabalho. Eu já o conhecia, mas nunca tínhamos trabalha-

do juntos. Certamente, o universo dele dialogava com o meu,

embora não em todos os sentidos. O Caio se baseava muito

em pessoas reais para construir os personagens, o que se

distanciava urn pouco da minha maneira de trabalhar, mais

ficcional. Mas essa troca de estilos acabou, eu acho, enrique-

cendo a galeria de personagens do filme. Eu concordo que

muitas das situações mostradas são típicas dos anos 80,

mas o tema em si definitivamente não é. Essa idéia de que as

pessoas precisam cada vez mais da fama para ser alguém

na vida é mais atual hoje do que era há 20 anos. E numa
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entrevista

primeira abordagem até cheguei a pensar em localizar a

ação nos dias atuais. Mas era simplesmente impossível trans-

portar os personagens do Caio para hoje. A solução então foi

deixar de ser um filme "dos" anos 80 para ser um filme

"sobre" os anos 80. Acho até que a literatura do Caio é mais

lida hoje do que na época em que foi produzida porque ele

tem assuntos na sua obra que são universais e atemporais.

Independentemente da época em que se situam nas narra-

tivas e dos arquétipos que ele usa para se expressar.

Como você classifica o longa? Trata-se de um filme difícil?

Acho que não. Não é um filme chato, nem um filme-

cabeça. Mas ele exige que o espectador esteja com a men-

te aberta, até porque uma das coisas que me motivou a

retomar a história, a fazê-la agora e não há 20 anos, foi a

questão da linguagem. O que me deu tesão para fazer, e

que me chamaram a atenção no Sundance, foi que o filme

tem quase uma estrutura de videogame, quase que daria

para fazer um videogame para se encontrar Dulce Veiga.

Isso é bem de hoje, não é dos anos 80 não. Então, eu

incorporei no filme essa idéia de desenvolver uma lingua-

gem que utilizasse como parâmetro esse pós-modernismo

dos anos 80. Eu noto que o público jovem, de 17, 18 anos,

curte o filme de urna maneira muito mais visceral que o

público de meia-idade. O que me surpreendeu foi ver que

essa geração mais nova está não só interessada nos anos

80 como curte a linguagem do filme, que é absolutamente

moderna. Então, para voltar à sua pergunta, eu diria que se

trata de um filme pop - não é intelectualizado, mas tam-

bém não é um filme-pipoca. *

Essa indefinição de gênero provocou uma série de críticas

sobre a inconsistência do filme.

Eu venho do cinema popular. Venho da pornochanchada.

Mas isso não quer dizer que sou burro ou ignorante, não é

mesmo? O filme pega um pouco desses elementos que eu

curto, desse universo, mas de uma maneira popular. Eu

também não acho.que o Caio fizesse literatura-cabeça. A

linguagem dele tinha essa coisa de videogame, de internet. Os

anos 80 eram muito isso, uma época de citações, de colagens,

de elementos pós-modernos. Eu recupero isso, até porque o

cinema brasileiro retrocedeu nos anos 90. Nosso cinema vol-

tou para a década de 60, mesmo que tenha melhorado muito

tecnicamente depois da retomada. Dramaticamente, ar-

tisticamente, voltamos para os anos 60. Eu vejo os filmes

brasileiros de hoje e tudo me parece mais cinema novo

do que qualquer outra coisa. Me parece que há uma

ânsia por recuperar os tempos dourados do cinema novo,

especialmente de filmes com temática nordestina, so-

bre pobreza na periferia, sobre favelas. Engraçado é que

eu não vejo nenhum cineasta morando em favela. Nem

na periferia.
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Por isso muitos críticos estranham o seu filme? Acham-no

diferente?

Já me disseram até que eu tinha de arrumar uma pala-

vra mais diferente do que diferente, de tanto que os críticos

a usaram para definir Dulce Veiga... (risos] Não tive intenção

de fazer alguma coisa diferente, mas sim uma coisa boa. Mas

também não vou ficar fazendo os mesmos filmes que todo

mundo está fazendo porque aí fica tudo muito chato. Se é

para ser diferente, que seja.

Essa opção radical não pode afetar a carreira comercial de

Onde Andará Dulce Veiga?

Eu acho que existe um público que está desejando coi-

sas diferentes, filmes diferentes, embora todo mundo diga

que não, que as pessoas gostam de assistir aos mesmos

filmes sempre. Eu espero que exista esse público. Quando

fiz A Dama do Cine Sfiangai (1988), todo mundo me disse a

mesma coisa, que era diferente demais, que não tinha onde

encaixar e ele acabou encontrando seu espaço. A recepção

para Dulce Veiga... tem sido até melhor que do A Dama...

Nunca tinha visto tanto entusiasmo nas pessoas que vêm

falar comigo sobre o filme. Adoram ter sido surpreendidas,

adoram o fato de o filme segurá-las na cadeira, apesar de

não ser um filme curto [Onde Andará Dulce veiga tem 135

minutos de duração]. Mas eu sei também que deve haver

muita gente que detesta o trabalho e simplesmente não

vem falar comigo. Só que não vou fazer uma droga de um

filme só porque acham que assim pode vender mais.

Foi difícil manter a identidade do Caio na adaptação?

Acho que ele teria gostado muito do filme. A literatura

do Caio tem uma teatralidade muito grande. Eu diria que é

uma literatura extremamente "falável", "representável". Ele

escrevia para teatro, era especialista em histórias curtas,

em climas. Mas ele nunca se preocupou muito com as es-

truturas dramáticas, embora o cinema precise muito disso.

O cinema não é como o livro, que as pessoas podem ler por

partes, aos poucos. No cinema, o sujeito senta e fica o

tempo inteiro do filme ali, em frente à tela. A estrutura,

nesse caso, é muito importante. Então, acho que essa é a

minha parte no projeto: dotar a história do Caio de começo,

meio e fim.

O que é melhor, na sua opinião: o livro ou o filme?

O livro é melhor como livro e o filme é melhor corno

filme, (risos) Pode parecer óbvio, mas são linguagens diferen-

tes. O filme, por exemplo, não tem o texto particularíssimo

do caio. Não tem como traduzir isso para o cinema. O cinema,

por sua vez, tem outras coisas, o movimento, a ação. Mas

acho que filme e livro são uma coisa só, ao mesmo tempo

em que cada um tem a sua personalidade. Eu nunca quis

competir com o livro do Caio.

Por que o cinema brasileiro se vale tanto da literatura?

Faltam idéias originais aos diretores?

O cinema é um grande reciclador de coisas, não só de

literatura, mas também de teatro, de pintura. A sua qualida-

de principal é justamente poder se valer de tudo, qualquer

nova linguagem pode ser incorporada pelo cinema rapida-

mente. É a grande riqueza do cinema, poder incorporar lin-

guagens de todos os lados. A literatura é urna fonte muito

grande de inspiração porque pode ser mais experimental

que o cinema. E é mais experimental porque é mais barata.

No cinema é infinitamente mais difícil fazer experiências por-

que filmar é um processo caro. O Fellini, que era um diretor

autoral, trabalhava com roteiristas que escreviam para ele.

Alain Resnais nunca escreveu um roteiro na vida. No Brasil é

que existe essa obrigação tola de o diretor ter de escrever.

Qual é o problema atual do cinema brasileiro?

O problema do cinema brasileiro é que está desapare-

cendo o filme médio. Temos ou filmes baratinhos, os chama-

dos BO [de baixo orçamento], ou filmões caros, blockbusters

que têm intervenção das grandes produtoras multinacionais,

as majors. Isso é um problema porque, no fundo, BO significa

"explorar os amigos", (risos) Eu já explorei bastante os ami-

gos, mas não vou ficar a vida inteira nessa. Urna hora é

preciso se profissionalizar. Enquanto não tivermos uma polí-

tica para os filmes de médio orçamento, que não vão estou-

rar nas bilheterias mas que, também, não precisam dar pre-

juízo, não vamos melhorar nosso mercado. Além disso, pre-

cisamos assumir nosso gosto. A chanchada e o melodrama

político são os dois gêneros mais populares no Brasil.

Quais seriam essas políticas?

Onde Andará Dulce Veiga, por exemplo, custou KS 3,5

milhões mas terá, no máximo, 12 cópias para o pais inteiro,

o que vai restringir muito a sua exibição. Quando falo em

políticas para os filmes médios, estou falando nessas coi-

sas. Não há dinheiro para fazer mais cópias. E mesmo que o

filme faça um milhão de espectadores, se botar na ponta

do lápis você vai perceber que o lucro do projeto foi peque-

no, isso porque o mercado doméstico é muito restrito. Qual-

quer filme médio, para ser produzido e se pagar sem incen-

tivos fiscais, deveria partir de 5 milhões de espectadores.

Não tem corno, pois são poucas salas de cinema no país em

menos cidades ainda. Além disso, há um número gigantes-

co de filme estrangeiro na fila. Muitas capitais de Estados

no Brasil não exibem filmes nacionais em função da escas-

sez de datas. Veja bem: até os anos 60, tínhamos 4 mil

salas em todos os municípios brasileiros. Isso sumiu. Não só

aqui, claro, mas em várias partes do mundo. Só que é pre-

ciso levar em consideração essa realidade. Dulce Veiga... só

vai ser exibido em Porto Alegre por causa do Caio. Se não

fosse por ele, não passaria.

Text Box
Fonte: Aplauso, a. 10, p. 6-9, 2008.




