Já se disse várias vezes que o c i n e m a - e s p e t á c u l o engoliria os o u t r o s
gêneros, mas o chamado "filme de diálogo" continua forte. Avatar e A m o r
S e m Escalas expressam, hoje, essa saudável disputa P O R J O Ã O G A B R I E L D E L I M A
ose! Jack! Jack! Rose! Rose! Jack!". No filme 77-

público o melhor do que se convencionou chamar de

tanic (1997), o personagem Jack, interpretado

"cinema-espetáculo". Além da história de amor entre

por Leonardo diCaprio, chama por sua amada

os protagonistas (acho que não é o caso de repetir o

Rose 51 vezes. Já Rose, vivida por Kate Winslet, pronun-

nome deles), Titanic enchia os olhos com a reconsti-

cia, grita ou sussurra o nome de seu namorado Jack 78

tuição do navio mais luxuoso de todos os tempos, e

vezes (curiosamente, nenhuma delas na tórrida cena

com o impressionante realismo das cenas de naufrá-

de amor em que a moça embaça o vidro de um calham-

gio. Já Avatar ressuscita o cinema tridimensional e

begue). Apesar do diálogo repetitivo e mal escrito, 77-

propõe uma experiência visual única. O crítico de ci-

tanic era até o mês passado o recordista de bilheteria

nema David Denby, da revista "The New Yorker", es-

em todos os tempos, com um faturamento de US$1.8

creveu que se trata da produção hollywoodiana plas-

bilhão. Está em cartaz no Brasil o filme que o superou:

ticamente mais bela em todos os tempos.

Avatar, que em fins de janeiro bateu essa marca impres-

O adjetivo "hollywoodiano" costuma ser associado

sionante. Além do sucesso, Titanic e Avatar têm em co-

a grandes momentos do cinema-espetáculo como Ti-

mum o diretor James Cameron, feliz maestro dos filmes mais assistidos da história. E também a ruindade
dos diálogos. Só que, em lugar de "Jack! Rose! Rose!
Jack!", a saga dos índios azuis abusa dos clichês politicamente corretos. Daria para fazer um best-seller de
auto-ajuda com eles.
Claro que os espectadores que deixaram mais de

tanic e Avatar, mas fazer uma ligação imediata entre
filmes americanos e produções grandiosas é injusto.
Fitas de orçamento altíssimo são exceção, e não regra,
em qualquer cinematografia. Até porque não são necessariamente um bom negócio. ...E O Vento Levou
(1939) foi um tremendo sucesso, mas um ponto fora da
curva. Tentou-se repetir o fenômeno várias vezes com

US$3 bilhões na bilheteria dos dois filmes não estão

superproduções como Cleópatra (1963), A Maior His-

loucos. Titanic e Avatar não podem ser julgados ape-

tória De Todos Os Tempos (1965) e A Bíblia (1966) - e

nas pelas falas de seus personagens. As duas produ-

todas elas levaram milhões de dólares à tumba. Para

ções - cada uma em sua época - proporcionam ao

não falar de O Portal do Paraíso (1980), que pratica-

mente acabou com a carreira de Michael Cimino, con-

Sundance, Pequena Miss Sunshine faturou US$40 mi-

siderado um dos quatro grandes talentos do cinema

lhões na bilheteria, cinco para cada dólar investido.

americano dos anos 70 - os outros eram Francis Ford

Histórias de sucesso como essa são mais comuns do

Coppola, Steven Spielberg e Martin Scorsese. Em valo-

que superproduções que dão certo.

res da época, o filme custou US$50 milhões. Faturou
apenas US$1,5 milhão.

Existe, assim, uma saudável dualidade no cinema
americano. De um lado, as produções "para ver" - os

Executivos de Hollywood tremem ao ouvir o nome

filmes caros, grandiosos, que enchem os olhos. De ou-

de Cimino, e até recentemente tinham o mesmo pavor

tro lado, os filmes "para ouvir" - aqueles que ganham

de Cameron (que, antes de acertar a mão com Titanic,

o jogo pela força dos diálogos. Nas premiações deste

protagonizou fiascos como o terror submarino O Se-

ano cada tendência terá um forte representante. De

gredo do Abismo, de 1989). No passado, no entanto, os

um lado do ringue, o já citado Avatar, que já ganhou

olhos dos executivos brilhavam à menção do nome de

o prêmio máximo - melhor drama - do Globo de Ouro,

Billy Wilder, o maior roteirista de todos os tempos (au-

a prévia do Oscar (leia texto na página 64). No outro

tor de Crepúsculo dos Deuses, de 1950 e Quanto Mais

corner está Amor Sem Escalas, de Jason Reitman, ven-

Quente Melhor, de 1959, entre outros). A mesma indús-

cedor do prêmio de Melhor Roteiro no mesmo Globo

tria capaz de financiar superproduções atraiu para

de Ouro (leia texto a partir da página 60). Sempre que

Hollywood alguns dos melhores dramaturgos do mun-

aparece uma superprodução que desafia padrões,

do, como o austríaco Wilder - e os diálogos afiados se

como Avatar, ressurgem os comentários segundo os

tornaram a marca do cinema americano tanto quanto

quais o cinema se aproxima dos jogos de computador

a grandiosidade. No negócio das imagens, palavras va-

e negligencia os temas "adultos", desenvolvidos na

lem milhões. Em 2 0 0 6 , um grupo de produtores pa-

boa dramaturgia. Bobagem. Filmes "de espetáculo" e

gou US$250 mil por um roteiro que, com poucas loca-

filmes "de diálogo" sempre existirão. Numa oposição

ções e bons atores, daria um filme de, no máximo, US$8

saudável que gera inovações dos dois lados e traz vi-

milhões. Depois de encantar a crítica no Festival de

talidade ao cinema.

N

o filme Amor Sem Escalas, Ryan Bingham (Ge-

orge Clooney) treina uma estagiária, Natalie Keener (Anna Kendrick) numa das ocupações mais

estranhas do mundo: viajar pelo mundo demitindo gente para executivos que não têm coragem de fazê-lo. Parte do treino é um manual de sobrevivência em aeroportos, o lugar onde um profissional da área passa a maior
parte de sua vida. Na hora de escolher a fila para o detector de metais, Ryan, o politicamente incorreto, pontifica: "Não fique atrás de velhos. Em geral têm metais

Rick's), escrita por Murray Burnett e Joan Alison. Em

no corpo e esquecem que resta pouco tempo. Prefira

1938, Burnett tomou contato com a realidade do nazis-

os asiáticos - levam pouca coisa e usam sapatos sem
cadarço, fáceis de tirar". Levemente horrorizada, Natalie diz: "Isso é racismo". Ryan rebate: "Prefiro chamar
de estereótipo". Em outra cena, Natalie pergunta a Ryan
o que ele sente pela sensual Alex (Vera Farmiga). "Sabe
o que é olhar nos olhos da outra pessoa, sentir que ela
vê sua alma e o mundo se silenciar?", diz Ryan. "Sim",
responde Natalie. "Bem, eu nunca soube", responde
Ryan, o cínico. Diálogos irônicos são a grande atração
de Amor Sem Escalas, de Jason Reitman - o mesmo diretor de Juno, filme que, em 2007, se destacou justamente pela história que fluía como uma boa peça de
teatro. O filme, que estreia neste mês no Brasil, é o continuador de uma das mais nobres tradições do cinema
americano: a dos roteiros que se destacam pela inteligência e eficácia das falas.

mo ao ir a Viena, capital da Áustria anexada, para ajudar parentes judeus que viviam lá. Mais tarde, durante
uma viagem ao sul da França, esteve num cabaré onde
um pianista negro tocava jazz para uma multidão de
franceses, nazistas e refugiados de vários países. Este
café foi a inspiração para o cenário da peça, o tal Rick's
aonde todo mundo vai.
DE NOVA YORK AO PAQUISTÃO
O escritor italiano Umberto Eco redigiu um famoso
ensaio sobre Casablanca em 1975, por ocasião de uma
exibição do filme na TV. "Há duas semanas todos os
quarentões estavam diante do televisor para rever Casablanca. Não se trata de um fenômeno normal de nostalgia. De fato, quando Casablanca é projetado nas universidades americanas, os jovens de vinte anos subli-

O momento mais lembrado dessa tradição é, claro,

nham cada trecho e cada deixa canônica - "prendam

Casablanca (1942), dirigido por Michael Curtiz. Ele é íco-

os suspeitos de sempre", ou então "são os canhões ou

ne de uma época, a dos grandes estúdios, em que

é o meu coração que bate?". Eco se refere ao fato de

Hollywood atraía não apenas investimentos para super-

ps diálogos de Casablanca, de tão fortes, terem entra-

produções, mas também os melhores autores da im-

do na cultura pop. A história do dono de bar cínico - o

prensa e do teatro. Casablanca (leia trecho na página

Rick do título da peça original, vivido por Humphrey

60) foi desenvolvido a partir de uma peça chamada

Bogart - que se apaixona pela mulher de um herói da

Everybody Comes to Rick's (Todo Mundo Vai Para o

resistência (lisa Lund, interpretada por Ingrid Berg-

"VAMOS TORNAR O LIMBO TOLERÁVEL"
Em Amor Sem Escalas, Rick Bingham (George Clooney) está no avião
conversando c o m a colega Natalie Keener (Anna Kendrick).

Ryan - Natalie, o que você pensa que está fazendo aqui?
Natalie - Preparando os recém desempregados
para os obstáculos emocionais e físicos da caça
ao t r a b a l h o .
Ryan - Isso é o que nós vendemos.
Natalie - Ok. O que nós fazemos?
Ryan - Estamos aqui para t o r n a r o limbo mais
t o l e r á v e l . Para t r a n s p o r t a r almas feridas através
do rio do pavor até onde o ponto de esperança é
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vagamente visível. Parar o barco e vê-las nadar
na água.
Natalie - Isso é realmente impressionante. Você
vai colocar isso em seu livro?

"SEMPRE TEREMOS PARIS"
Em Casablanca ( 1 9 4 2 ) , os personagens Rick ( H u m p h r e y B o g a r t )
e

Lund (Ingrid Bergman) estão no a e r o p o r t o na cena final do f i l m e .

Rick - Escute. Você vai naquele avião.
- Por que, e você?

Rick - Estou dizendo porque é verdade. No íntimo,
sabemos que você pertence a Victor, é parte do

Rick - Eu fico aqui até que o avião esteja bem lon-

trabalho dele. É o que o faz continuar. Se aquele

ge.

avião subir e se você não estiver nele, vai lamen- Não, Richard, não. O que aconteceu o n t e m à

noite...
Rick - Ontem à noite aconteceram muitas coisas.
Você disse que devia pensar por nós dois. Pois eu pen-

tar. Talvez não hoje. Talvez não amanhã, mas em
breve. Para o resto da vida.
- E nós, Rick?
Rick - Sempre t e r e m o s Paris. Nós já tínhamos,

sei em muitas coisas, que resultaram em apenas uma

mas perdemos aqui em Casablanca. Recuperamos

coisa: você vai naquele avião com Victor porque ali é

o n t e m à noite...

seu lugar.
- Richard, não!
Rick - Você vai ter de escutar! Faz alguma ideia

- Eu disse que nunca deixaria você.
Rick - Nem vai deixar. Mas eu t a m b é m tenho uma
tarefa a cumprir. Onde eu vou, você não pode me

do que vai ter que enfrentar se ficar aqui? Nove

seguir. E no que eu tenho de fazer, você não pode

chances em dez de acabarmos num campo de con-

tomar parte, lisa, eu não sou bem em parecer no-

centração. Não é verdade, Louis?

bre, mas não é preciso muito para ver que o proble-

Capitão Louis Renault - Infelizmente, o major

ma de três simples pessoas é insignificante neste

Strasser (oficial nazista) iria insistir.

mundo louco. Um dia você vai compreender isso.

- Você só está dizendo isso para fazer eu ir.

Estou de olho em você, garota.

"AMOR SEM ESCALAS" SE INSPIRA EM
"SE MEU APARTAMENTO FALASSE".
EM DIFERENTES ÉPOCAS, SÃO DUAS
CRÍTICAS AO MUNDO DO TRABALHO

Foto

Wilder é uma crítica ao sistema corporativo dos anos
50, com suas empresas atulhadas de gente em que cada
funcionário se tornava anônimo em meio a uma multidão. Para se destacar na empresa, o protagonista empresta o próprio apartamento para que o chefe o utilize em encontros românticos com funcionárias da firma.
Da mesma forma, pode-se dizer que Amor Sem Escalas
é uma crítica ao mundo corporativo atual - muito mais
dinâmico e empreendedor, em que não há mais empresas atulhadas de gente simplesmente porque quem se

man) tem, realmente, falas que são citadas até hoje
(veja na página ao lado). Entre elas, o brinde "Estou de
olho em você, garota", campeão de tim-tins nos réveillons pelo mundo.
Tanto Casablanca quanto Amor Sem Escalas começam com uma voz em off. Este recurso, inicialmente
repudiado pelos manuais de roteiro, passou a ser uma
tradição no cinema americano que se assenta no diálogo. No início do filme, Ryan Bingham está no aeroporto e somos informados pela sua voz em off de que
ele viaja 322 dias e percorre uma média de 3 5 0 mil mi-

contenta com o anonimato acaba demitido por impiedosos George Clooneys. Em seu retrato divertido e ácido do mundo do trabalho nos dias de hoje, o filme faz
piada até com a terrível crise que corroeu a economia
americana no ano passado. "As vendas no varejo estão
abaixo de 2 0 % . A indústria automobilística está no chão.
O mercado imobiliário não tem mais batimento cardíaco. É um dos piores momentos na história da América.",
lista Craig (Jason Bateman), chefe de Ryan, para arrematar depois: "Este é o nosso momento".
Ao adotar explicitamente Billy Wilder como referên-

lhas por ano, distância maior do que a necessária para

cia, e Se Meu Apartamento Falasse como matriz de seu

ir da Terra à Lua (238 mil milhas). Os números no iní-

Amor Sem Escalas, Jason Reitman está na trilha certa.

cio são uma referência explícita a outra abertura anto-

Ele presta tributo àquele que é reverenciado, justamen-

lógica no cinema: a de Se Meu Apartamento Falasse

te, por ser o mestre dos diálogos. Wilder nasceu na Po-

(1960), de Billy Wilder. Diz C.C. Baxter, o protagonista

lônia em 1906, e depois se mudou para a Áustria, onde

do filme, vivido por Jack Lemmon: "No dia 1 de no-

trabalhou como jornalista. Mais tarde, foi tentar a sor-

vembro de 1959, a população de Nova York era de 8

te em Hollywood fugindo do nazismo. Além de Se Meu

0 4 2 783 pessoas. Se você pusesse todas essas pesso-

Apartamento Falasse, ele ostenta no currículo pelo me-

o

as deitadas, enfileiradas, imaginando uma altura mé-

nos duas obras-primas: Quanto Mais Quente Melhor

dia de 1,70 metro, elas chegariam da Times Sguare até

(1959), melhor filme de Marilyn Monroe (leia diálogo na

os arredores de Karachi, no Paquistão. Sei desses fa-

página 63), e O Crepúsculo dos Deuses 1950). Este úl-

tos porque trabalho numa empresa de seguros - a Con-

timo tem talvez a mais desconcertante voz em off a

solidated Life de Nova York."

abrir um filme. Na cena inicial, um cadáver aparece

O paralelo entre Amor Sem Escalas e Se Meu Apartamento Falasse se estende ao tema. 0 filme de Billy

numa piscina, e é ele quem conta a história (tal procedimento foi recentemente imitado pelo diretor Sam

WOODY ALLEN INAUGUROU A
TRADIÇÃO DE HOMENAGEAR OS
GRANDES DIALOGUISTAS DO PASSADO
- À QUAL JASON REITMAN SE FILIA

Mendes em Beleza Americana, narrado do ponto de vis-
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ta de um personagem que o espectador sabe que está
morto desde o primeiro minuto)..
AMOR NA PISTA DO AEROPORTO
Com a decadência dos grandes estúdios, nos anos
60 e 70, os diretores craques nos diálogos foram os que
melhor sobreviveram. Esses cineastas que escrevem
bem passaram a ser os mais cobiçados pelos grandes
investidores do mundo do cinema. São aqueles cujos
filmes, com pouco orçamento, rendem milhões. Ou que,

filme, lançado em 1972, o protagonista Allan se apai-

ao longo de uma carreira prolífica e constante, sempre

xona pela mulher do melhor amigo, Linda, vivida por

pingam algum dinheiro, principalmente quando se

Diane Keaton, e o fantasma de Humphrey Bogart apa-

soma à bilheteria as vendas em DVDs. O caso clássico

rece o tempo todo dando dicas de como conquistá-la.

é Woody Allen. Sua grande obra-prima é Manhattan

Como o Rick de Casablanca, no entanto, Allan renun-

(1979), que também começa com uma voz em off antológica: "Capítulo um: Ele era duro e romântico como a
cidade que amava. Por trás dos óculos pretos estava a
potência sexual de um gato selvagem. (Adoro isso).
Nova York era sua cidade. E sempre seria." Quando o
espectador vê que o autor da frase, o escritor fracassado Isaac, habita o corpo franzino do neurótico Woody, a auto-ironia que é marca registrada do autor se
concretiza magistralmente.

cia ao amor numa pista de aeroporto: "Se você não
for com ele naquele avião, irá se arrepender. Talvez
não hoje, talvez não amanhã, mas certamente pelo
resto da vida", diz pomposamente Allan. "Que bonito!", responde Linda. "Claro! Esperei anos para dizer
essa frase". Ao adaptar ao seu enredo uma das falas
mais conhecidas de Casablanca, Woody Allen inaugura uma tradição: a dos roteiristas modernos que prestam tributo aos grandes dialoguistas do passado. Sam

Antes de sonhar em fazer cinema, quando ganha-

Mendes, em Beleza Americana, seguiu o exemplo. Ago-

va dinheiro escrevendo textos para comédias do tipo

ra chega a vez de Jason Reitman. Se não tivesse o mé-

stand up, Woody resolveu homenagear seu ídolo Hum-

rito de ser um filme agradável, Amor Sem Escalas po-

phrey Bogart. Em 1969, ele escreveu uma peça que

deria se vangloriar ao menos disso: aprendeu a me-

faria grande carreira na Broadway. O texto se chama-

lhor lição que o cinema americano deu ao mundo, e

va Play it Again, Sam ("Toque de Novo, Sam", uma

fez com ela algo inteligente e divertido. D

brincadeira com outra frase antológica de Casablanca, "Toque, Sam", dita por lisa quando ela vai pela primeira vez ao bar de Rick e pede para o pianista executar a música que marcou o namoro dos dois). Depois veio a ideia de filmá-la, e Woody então escreveu
o roteiro e decidiu interpretar o papel principal. No

"NINGUÉM É PERFEITO"
Cena final de Quanto Mais Quente Melhor (1959). O milionário
Osgood Fielding 3° pede em c a s a m e n t o uma linda loira

Osgood - Liguei para mamãe. Ela ficou tão feliz
que c h o r o u . Quer que use seu vestido de noiva. É
de renda branca.
J e r r y - Osgood, eu não posso usar o vestido de
sua mãe. Ela e eu não temos o mesmo corpo.
Osgood - Podemos alterar.
J e r r y - Não pode, não. Vou ser direta, não podemos nos casar.
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Osgood - Por que não?
J e r r y - Bem... em primeiro lugar, não sou loira natural.
Osgood - Não t e m i m p o r t â n c i a .
J e r r y - Eu f u m o . Fumo sem parar.
Osgood - Não i m p o r t a .
J e r r y - Tenho um passado. Vivi com um saxofonista nos últimos três anos.
Osgood - Eu lhe perdôo.
J e r r y - Não posso ter filhos.
Osgood - Podemos adotar.
J e r r y - Você não entende, Osgood. Sou um homem
(tira a peruca).
Osgood - Bem, ninguém é perfeito.

Foto

O T R I U N F O DA I M A G E M
No visual exuberante e no espírito inovador, A v a t a r é uma revolução
comparável a "Guerra nas Estrelas". No enredo, os dois f i l m e s exaltam
um m e s m o ideário: a c o n t r a c u l t u r a dos anos 60 POR JOÃO G A B R I E L D E L I M A

D

e tempos em tempos uma tribo alienígena desce

Quando se fala em revolução, não se trata apenas

de uma nave espacial e balança a história do ci-

de uma questão estética. Ela existe, mas é secundá-

nema. Isso aconteceu, por exemplo, em 1977 - a

ria. Guerra nas Estrelas e Avatar se parecem, antes

nave se chamava Millennium Falcon e um de seus ocu-

de qualquer outra coisa, por propor soluções originais

pantes era o peludo Chewbacca, espécie de elo perdido

para dilemas da indústria cinematográfica em suas

entre o homem e o macaco. Na ocasião, Guerra nas Es-

respectivas épocas. Quando Guerra nas Estrelas foi

trelas propôs uma nova maneira de fazer e comerciali-

lançado, o cinema americano vivia uma fase de exce-

zar filmes. Agora, os ocupantes da nave são índios azuis

lentes diretores - Martin Scorsese, Francis Ford Cop-

vindos diretamente do planeta Pandora. Avatar, maior

pola, Michael Cimino, Steven Spielberg - mas, exceto

sucesso de bilheteria da história, vencedor do Globo de

por algumas produções deste último, havia perdido a

Ouro de melhor filme na categoria Drama e candidato

conexão com o mundo da cultura pop. Era um tempo

a bicho-papão do Oscar, é a maior revolução do cinema

em que o Oscar era dominado por filmes "adultos",

desde Guerra nas Estrelas. Quando a saga que opunha
Luke Skywalker a Darth Vader foi lançada, a maior crítica de filmes da história da imprensa americana - Pauline Kael, da revista The New Yorker - escreveu que o
cinema, para o bem e para o mal, nunca mais seria o
mesmo. Do mesmo modo, Avatar parece destinado a
dividir o invento dos irmãos Lumière em antes e depois.
Há mais semelhanças entre os dois filmes do que pode
supor a impenetrável filosofia Jedi - ou vá lá, a peculiar
compreensão do mundo dos azulados índios Na'vi.

muitos deles meditações sobre a Guerra do Vietnã, o
atoleiro em que os Estados Unidos haviam se metido
na época. George Lucas, diretor de Guerra nas Estrelas, queria voltar a fazer cinema para o público jovem.
Sobretudo, queria fazer filmes que fossem mais do
que filmes. Produções que - como ocorria em outras
áreas da cultura pop, como o desenho animado ou os
quadrinhos - fossem o ponto de partida para a venda
de produtos: brinquedos, roupas, máscaras e os recém-inventados videogames.
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Guerra nas Estrelas foi pensado com essa finalidade. E o resultado não poderia ser melhor. Foi o primei-

tariam destinados a acabar, e com eles toda uma fantástica tradição de obras de arte pensadas para a tela

ro filme da história a faturar mais com merchandising

grande - ou alguém imagina assistir a clássicos como

do que com bilheteria - na época do lançamento, os

A Doce Vida, de Federico Fellini, ou O Leopardo, de Lu-

três primeiros longas da série geraram 1,3 bilhão de dó-

chino Visconti, na tela de um iPhone?

lares, enquanto os badulaques criados a partir da história, como a máscara de Darth Vader, arrecadaram 4
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bilhões. O sucesso foi tanto que, na década seguinte, o

Avatar é uma das respostas possíveis a esta ques-

cinema se voltou para o público para o qual Lucas olha-

tão. O filme dá um xeque-mate nos agnósticos de pla-

ra de forma pioneira: o adolescente do sexo masculino,

taforma ao oferecer ao espectador uma experiência

que pagava ingresso e ainda comprava as traquitanas.

estética que só é viável dentro de uma sala de proje-

Avatar, do mesmo modo, é uma resposta a um di-

ção. Apenas em frente à tela grande é possível sentir

lema do nosso tempo, este muito mais dramático: a

maravilhamento e medo quando harpias coloridas dão

própria existência do cinema. Refletindo sobre o as-

vôo rasante sobre os espectadores - ou quando, as-

sunto, o jornalista David Denby, que sucedeu Pauline

sumindo o ponto de vista dos índios que pilotam as

Kael como crítico da mais influente publicação cultu-

aves, nos vemos dando mergulhos acrobáticos em cla-

ral americana, criou a expressão "agnóstico de plata-

reiras de uma selva exuberante. O filme ressuscita a

forma". Ele se refere a toda uma geração que não vê

técnica do filme em terceira dimensão, que agora fi-

diferença entre assistir a um filme no cinema ou na

nalmente funciona direito - nada parecido com os ine-

tela de um computador, ou mesmo no microvisor de

ficazes óculos de duas cores usados na pré-história

um telefone celular. Se os agnósticos de plataforma

do gênero. Assim como Guerra nas Estrelas teve vá-

se tornassem maioria, escreveu Denby, os cinemas es-

rios sucessores, já estão anunciados filmes infanto-
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juvenis feitos com a mesma técnica de Avatar - séries

gem, na qual os informantes podem assumir corpos

como Shrek e Toy Story ganharão suas versões em

de índios -são eles os chamados "avatares".

três dimensões. Até George Lucas planeja relançar
sua saga em 3D.

Estão dadas as condições para um desfile de clichês
politicamente corretos. A vida comunitária é boa, mas

Outra semelhança entre Avatar e Guerra nas Es-

as grandes corporações são más. A ciência - os pesqui-

trelas é que os dois filmes abraçam um ideário que

sadores que querem usar os avatares com fins pacífi-

vem resistindo ao tempo de forma surpreendente: o

cos - é "do bem", enquanto a tecnologia é "do mal". So-

da contracultura dos anos 6 0 . A saga de George Lu-

bretudo, não há espaço para nuances. Quando fez Guer-

cas opunha um Império militarizado, comandado por

ra nas Estrelas, George Lucas disparou uma pedrada

Darth Vader, a um bando de hippies que acreditavam

no relativismo moral dos anos 70. Ele queria, segundo

em coisas como pensamento positivo e percepção ex-

declarou em entrevistas, fazer um filme onde fosse fá-

tra-sensorial - a chamada "força". O Império era efi-

cil distinguir o bem do mal, como nos antigos faroestes.

ciente e planejado. Os hippies, liderados por um ve-

Avatar segue a mesma linha. A cada quadro (se é pos-

lho guru, Obi-Wan Kenobi, e seu epígono, Luke

sível chamar de quadro uma imagem que se projeta so-

Skywalker, eram desorganizados e intuitivos. Avatar

bre o espectador) o diretor James Cameron deixa bem

segue a mesma linha, acrescentando pitadas de dis-

claro para quem devemos torcer.

curso ecológico. No filme, uma grande corporação
quer expropiar índios de suas terras para explorar
economicamente um minério valiosíssimo - ao qual
o diretor James Cameron deu o irônico nome de "unobtainium", algo que não se pode obter. Para conseguir o seu intento, ela contrata um exército de mercenários e cria uma fantástica tecnologia de espiona-

Os diálogos vão na mesma direção. Numa cena em
que alguém fala em intercâmbio de cultura entre nós,
terráqueos, e os índios puros e idealistas que habitam
o planeta Pandora, o protagonista do filme, o ex-fuzileiro naval Jake (interpretado pelo ator Sam Worthington),
diz: "O que teríamos para oferecer a eles? Cerveja light
e calça jeans?". Claro que ele poderia falar também

Foto

numa sociedade menos machista (os índios azuis tra-

- o homem ocidental que se encanta com uma cultu-

tam suas mulheres como fazíamos na época das caver-

ra diferente - do que no visual e figurinos.

nas), ou em realizações artísticas como a Capela Sisti-

Além da sensível distância no capítulo efeitos es-

na de Michelangelo ou a Nona Sinfonia de Beethoven.

peciais - usando o metro de Avatar, até agora o maior

Mas aí o filme teria espessura, complexidade, faria pen-

triunfo da era da computação gráfica, as naves espa-

sar - o que não se enquadra na regra do faroeste que

ciais de papelão de Guerra nas Estrelas parecem ain-

baliza tanto Avatar quanto Guerra nas Estrelas.

da mais toscas - a grande diferença entre os dois fil-

ROBÔS DE " M E T R Ó P O L I S "

acredita mais em produções que determinem um rumo

mes é que, em tempos céticos como os atuais, não se
Outra coisa que George Lucas elevou à máxima

único para o cinema. Nos anos 70, os intelectuais que

potência e James Cameron de certa forma segue são

na época eram chamados de "apocalípticos" previram

as referências à história do cinema. Em Guerra nas

que Guerra nas Estrelas e seus sucessores varreriam

Estrelas, os robôs são idênticos aos de Metrópolis

do mapa as produções calcadas na dramaturgia adul-

(1927), clássico do diretor alemão Fritz Lang, enquan-

ta - ela seria substituída por arrasa-quarteirões com

to os figurinos do mestre Obi-Wan Kenobi e demais

cara de história em quadrinhos. Isso não aconteceu:

cavaleiros Jedis são claramente copiados do filme La-

diretores devotados ao diálogo, como o americano

wrence da Arábia (1962), a obra-prima do britânico

Woody Allen, ou cultores do chamado "filme de arte",

David Lean. Nos anos 70, isso se chamava citação e

como o espanhol Pedro Almodóvar, continuaram exis-

era considerado "pós-moderno". Avatar, por seu tur-

tindo e fazendo sucesso. Ao propor, pela via do visual,

no, faz um verdadeiro inventário do cinema america-

uma nova experiência estética ao espectador, Avatar

no politicamente correto, com referências que vão de

é uma resposta poderosa aos dilemas do cinema atu-

Pocahontas (1995) a Dança com Lobos (1990). As re-

al. Na época incerta e fascinante que vivemos, no en-

ferências, no entanto, estão mais no tema abordado

tanto, sabemos que não é nem será a única. D

Fonte: Bravo!, São Paulo, ano 12, n. 150, p. 56-67, fev. 2010.

