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Com a ausência — explicada ao lado — de "Linha de passe" da lista de candidatos a uma 
indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, será árdua a tarefa dos seis membros da 
comissão convocada pelo Ministério da Cultura para escolher, amanhã, qual o filme mais 
adequado para representar o Brasil na disputa. Simplesmente não há um grande favorito 
entre as 14 produções inscritas. 
 
Entre os possíveis indicados, dois conhecem bem a cerimônia do Oscar: Bruno Barreto, que 
concorre agora com "Última Parada 174", recebeu uma indicação a filme estrangeiro por "O 
que é isso companheiro?", em 1998; e Hector Baben-co, que inscreveu "O passado" na 
disputa, já foi indicado como melhor diretor, por "O beijo da Mulher Aranha", em 1986. 
 
Se o critério da comissão envolver popularidade, porém, ninguém tira a indicação de "Meu 
nome não é Johnny", de Mauro Lima, disparado o filme mais visto do ano no Brasil, e o 
preferido dos leitores do GLOBO na internet, numa votação promovida durante a semana 
passada. Da mesma forma, "Era uma vez...", de Breno Silveira, a segunda bilheteria do ano, 
pode ter chances. Já "Os Desafinados", de Walter Lima Júnior, tem o apelo da bossa nova, tão 
amada pelos americanos, e traz ainda o astro Rodrigo Santoro, figura reconhecida nas rodas 
de Hollywood. 
 
Mas há quem defenda, dentro da própria comissão — formada por Alfredo Bertini, Cle-ber 
Eduardo, Silvia Rabello, Maria Dora Mourão, Giba Assis Brasil e Paulo Sérgio Almeida —, que 
simplesmente se escolha o melhor filme inscrito. Assim, surgem com boas possibilidades os 
premiados e aclamados pela crítica "Estômago", de Marcos Jorge; "Mutum", de Sandra Kogut; 
e "Chega de saudade", de Laís Bodanski. 
 
Fecham a lista: "Olho de boi", de Hermano Penna, "Onde andará Dulce Veiga?", de Guilherme 
de Almeida Prado; "O signo da cidade", de Carlos Alberto Riccelli; "Nossa vida não cabe num 
Opala", de Reinaldo Pinheiro; "A Via Láctea", de Lina Chamie; e "A casa de Alice", de Chico 
Teixeira; esses praticamente fora da disputa.  
 
 
Leia mais: 
 
Responsabilidade ao representar o país 
 
Em 2007, duas produções polarizaram a disputa pela indicação brasileira ao Oscar de Melhor 
Filme Estrangeiro. No fim, "O ano em que meus pais saíram de férias" acabou levando a 
melhor sobre "Tropa de elite" e até chegou perto de figurar entre os cinco finalistas para o 
prêmio, mas parou numa pré-lista de nove filmes estrangeiros divulgada pela Academia de 
Artes e Ciências Cinematográficas dos EUA. Este ano, porém, era dado como certo que a 
indicação não traria grandes dificuldades para a comissão escolhida pelo Ministério da Cultura. 
"Linha de passe", de Walter Salles e Daniela Thomas, era o favoritíssimo na disputa. 
 
As credenciais que faziam de "Linha de passe" uma indicação quase incontestável envolviam o 
prêmio de melhor atriz para Sandra Corveloni, no último Festival de Cannes, e o enorme 
reconhecimento que Salles, diretor finalista do Oscar com "Central do Brasil", em 1999, tem 
no mundo do cinema. 
 
Mas os cineastas, surpreendentemente, preferiram não inscrever o filme. Os motivos são 
explicados abaixo, numa carta enviada pelo diretor Walter Salles ao GLOBO: 
 
"Participar da campanha pelo Oscar de melhor filme estrangeiro é um processo mais 
complexo do que parece. Já percorri essa estrada e sei que, sem uma dedicação de vários 
meses, as chances de um filme selecionado por um país chegar à final e possivelmente 
ganhar são escassas. 
 



'Linha de passe' foi realizado sem incentivos fiscais, graças à pré-compra feita por vários 
distribuidores independentes europeus. Esses distribuidores que acreditaram no filme antes 
de ele existir estão lançando o 'Linha' nos próximos meses em seus países. Para ajudar esses 
lançamentos, me comprometi a estar presente de setembro a janeiro em festivais e debates 
na Inglaterra, Bélgica, Grécia, Dinamarca, França, Itália etc. 
 
Não há possibilidade de se fazer um trabalho de fundo em duas frentes ao mesmo tempo. 
Daniela Thomas e eu conversamos longamente sobre isso e, como ela deverá estar filmando 
um novo projeto em outubro e novembro, não teremos como dividir as atenções até o final do 
ano. 
 
Se tivéssemos inscrito 'Linha de passe' e ganhado a indicação do Brasil, não teríamos como 
representar o país com a responsabilidade que se faz necessária. Agradecemos a todos que 
torcem pelo filme e desejamos o melhor ao longa brasileiro que for escolhido pela comissão." 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 set. 2008, Segundo Caderno, p. 8. 


