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O prestígio e o carisma do presi-
dente Lula foram decisivos na es-
colha do filme que vai represen-
tar o Brasil na próxima entrega
do Oscar. Por unanimidade, os
nove membros da banca forma-
da pelo Ministério da Cultura es-
colheu ontem Lula, o Filho do Bra-
sil, de Fábio Barreto, como candi-
dato do País na disputa da esta-
tueta de melhor longa estrangei-
ro. A cerimônia
de entrega ocorre
no dia 27 de feve-
reiro de 2011, em
Los Angeles.

Oficialmente, a
comissão garan-
tiu que a decisão
não teve influên-
cia política. “Oescolhido necessi-
tava reunir qualidades que repre-
sentassem bem a cinematografia
brasileira atual e que fossem
competitivas em Hollywood”,
comentou o cineasta Roberto Fa-
rias. “E Lula é um filme bem-fei-
to, que exalta nosso cinema e
tem até chance de competir na

categoria de atriz, graças ao belo
trabalho de Glória Pires.”

Outra cineasta do comitê, po-
rém, Tata Amaral, foi explícita
quanto ao peso da reputação de
Lula na decisão. “Gostaríamos
que a Academia de Hollywood se
influenciasse politicamente, em-
bora pessoalmente não acredite
que isso seja tão fácil”, disse ela.

Em conversas particulares,
outros membros da comissão
confessaram sua preferência

por outros títu-
los, mas reconhe-
ceram a força po-
lítica do filme de
Fábio Barreto,
que ainda se recu-
pera de um aci-
dente sofrido em
d e z e m b r o d o

ano passado (leia abaixo). “Ca-
da um tinha suas preferências
pessoais, mas, no momento da
votação, ficamos surpresos co-
mo a lista logo se resumiu a três
títulos”, contou Leon Cakoff,
organizador da Mostra de São
Paulo. “E, mesmo nesse trio, Lu-
la já ganhava disparado.”

O raciocínio parece correto,
a julgar pelas recentes premia-
ções estrangeiras no Oscar. Na
entrega deste ano, o argentino
O Segredo dos Seus Olhos, de
Juan José Campanella, bateu o
então favorito A Fita Branca, de
Michael Haneke.

Isso se explica pelo fato de o
Oscarter regras distintas quando
se trata de premiar filme estran-
geiro. Enquanto as demais cate-
gorias são regidas pelo interesse
comercial, os longas não falados
em inglês são analisados basica-
mente por sua qualidade artísti-
ca. Mais: pelo seu poder de acres-

centar culturalmente aos espec-
tadores, independentemente do
país de onde vivem. Esse detalhe
éimportanteporque praticamen-
te exclui produções com caráter
belicoso ou que apresentam vio-
lência excessiva.

“Quando se escolhe o filme pa-
ranos representar no Oscar, é cla-
ro que tem de se pensar na quali-
dade técnica, mas não quer dizer
que se escolhe o melhor filme, e
sim o mais adequado por conta
da sua temática”, comentou o
produtor de Lula, Luiz Carlos
Barreto. “Nosso filme está mais
próximo da mentalidade do ame-

ricano: a história do vencedor.”
Trata-se da terceira indicação

de sua produtora – as duas pri-
meiras foram O Quatrilho, tam-
bém de Fábio Barreto (1996), e O

Que É Isso, Companheiro?, de Bru-
no Barreto, seu irmão, em 1998.
“Nas duas vezes conseguimos fi-
car entre os cinco finalistas; espe-
ro que agora aconteça o mes-
mo”, disse Barretão.

Lula, o Filho do Brasil concor-
ria com outros 22 longas, dos
quais as maiores bilheterias
atuais, Nosso Lar e Chico Xavier,
os mais votados na enquete po-
pular promovida pelo MinC
(70% e 12%, respectivamente).
Lula deve estrear em duas salas
de Nova York e também no Cana-
dá em fevereiro. / COLABOROU
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Q uem passa pelos corredores do metrô
de Paris não deixa de notar outdoors
com o rosto do presidente Lula. São
anúncios da revista semanal Les Inro-
ckuptibles, que traz a matéria de capa

Brésil – Le Pays où la Gauche a Réussi (Brasil – o
País Onde a Esquerda Deu Certo). Não é caso iso-
lado. No noticiário internacional, o Brasil é visto
como o país emergente da vez. E essa nova pros-
peridade é associada aos dois governos de Luis
Inácio Lula da Silva. No exterior, Lula é “o” cara.

Foi provavelmente pensando nisso que a co-
missão do Oscar escolheu Lula – o Filho do Brasil,
de Fábio Barreto, para tentar uma das vagas na
premiação da Academia. A ideia é pegar carona
na popularidade do personagem e transferi-la ao
filme. A poucos dias do primeiro turno das elei-
ções, em que a candidata de Lula aparece à frente
nas pesquisas, não deixa também de ser uma
maneira de politizar a escolha.

A comissão, formada por gente que realmente
entende de cinema, segue o molde das anteriores
– tenta adivinhar o que se passará na cabeça de
outra comissão, aquela que seleciona os finalis-
tas do mais midiático dos prêmios do cinema in-
ternacional. É uma visão, digamos assim, estraté-
gica, que tenta antever tendências e motivações
alheias. No caso, esperam comover os votantes
com a história do menino pobre que atravessa
uma série de dificuldades na vida até chegar ao
cargo máximo do seu país. Pode dar certo.

Por ocasião da estreia de Lula foram apontados
seus méritos e limitações. Entre os primeiros, um
bom começo de filme, com cenas da casa pobre
no sertão, num clima de Cinema Novo muito

bem realizado. Falou-se muito, também, na bela
atuação de Gloria Pires no papel dessa Mãe Cora-
gem que cria seus filhos sem ajuda do marido e
leva a família ao Sudeste por mera questão de
sobrevivência. Gloria é impecável.

Entre as insuficiências, destaca-se a visão um
tanto chapada do personagem e o expurgo de
questões políticas da trajetória do metalúrgico
rumo à presidência. O Lula real, com seus méri-
tos, arestas e falhas, tem personalidade mais com-
plexa que o Lula do filme. No entanto, convém
lembrar, esses procedimentos simplificadores,
que provocam restrições de ordem crítica e de
fato empobrecem a obra, são muito comuns no
cinema americano. Ou seja, na terra do Oscar.

● A Comissão
Os críticos Cássio Starling Carlos
e Jean Claude Bernardet; as pro-
dutoras Clélia Bessa, Elisa Tolo-
melli e Mariza Leão; o assessor
do MinC Frederico Barbosa Maia;
o organizador da Mostra de São
Paulo Leon Cakoff e os cineastas
Tata Amaral e Roberto Farias.

Trajetória de sucesso
pessoal pode comover
votantes da Academia
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Chance. Lula, segundo o produtor Luiz Carlos Barreto, “está mais próximo da mentalidade americana: a história do vencedor”
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Paula Barreto, irmã de Fábio Bar-
reto e produtora de Lula, O Filho
do Brasil, acredita que “final-
mente ele está sendo visto como
o que é: nada além de uma boa
história, um bom filme” – e não
uma peça de propaganda políti-
ca. “Talvez seja o mais adequa-
do para nos representar, porque
agrada muito os estrangeiros.
Rodei muito (em festivais), fui a
Guadalajara, Nova York, Lon-
dres... Eles ficam alucinados,
porque é uma história de supera-
ção, um épico. Não acreditam
que foi feito com US$ 6 milhões,
rodado em oito semanas.”

O filme estreou no dia 1.º de
janeiro e foi assistido por 1 mi-
lhão de brasileiros, segundo a
produtora LC Barreto. Espera-
va-se bem mais. Os produtores
admitiram que erraram na esco-
lha da data, já que a concorrên-
cia com o blockbuster Avatar
ajudou a derrubá-lo – com a po-
lêmica gerada pela acusação de
que seria um filme pró-Lula, e
num ano de eleição.

Paula e família contam com a
notícia para acelerar a recupera-
ção de Fábio. Ele sofreu grave
acidente de carro no Rio no dia
19 de dezembro do ano passado,
e não viu o filme estrear – não
saiu do coma desde então. Está
sendo cuidado em casa. “Com a
notícia, espero que acorde. Te-
mos esperança. Ele passa o dia
com os olhos abertos, está mais
esperto. Conversamos como se
estivesse entendendo tudo.”
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