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Luiz Carlos Merten

Em Cancún, em junho, havia
grande expectativa por A Rede So-
cial. Durante o evento conhecido
como Sony Summer, a major cos-
tumaexibir suasatraçõespara jor-
nalistas de todo o mundo. Mas A
Rede Social não estava pronto e o
própriodiretor,naquelefim dese-
mana específico, estava na Ingla-
terra rodando cenas adicionais.
Na ausência de David Fincher e
de um filme completo para mos-
trar,compareceram os atoresJes-
seEisenberg, Justin Timberlake e
Andrew Garfielde o roteirista Aa-
ron Sorkin. Eles deram entrevis-
tas em dupla – Eisenberg e
Sorkin, Timberlake e Garfield.

Para a mídia, Timberlake era
mais interessante no segundo
grupo,mas nodia seguinteasitua-
ção foi revertida, quando foi feito
o anúncio de que o ator que faz o
partner brasileiro de Mark Zu-
ckerberg na criação do Facebook
é o novo Homem-Aranha. Houve
umacorrida atrásdeAndrew Gar-
field, mas era tarde e ele já estava
deixando o México. Timberlake,
de qualquer maneira, está em
campanhapara conseguirumain-
dicação para o Oscar de coadju-
vante. Talvez a consiga. A Acade-
mia de Hollywood estaria fazen-
doa coisa certa se A Rede Social for
coroado com várias indicações
paraconcorreraoprêmio,inclusi-
ve nas categorias principais de
melhor filme, diretor, roteiro e,
por que não?, ator (Eisenberg).

David Fincher pertence a uma
elite de grandes diretores que ho-
je está encastelada no cinemão.
Da sua estirpe, existem poucos –

o Christopher Nolan, de A Ori-
gem, por exemplo. Juntam-se aos
dois, autores de um perfil talvez
mais comercial, mas não menos
provocativo ou arriscado, como
James Cameron, que em Avatar
criou um novo patamar de avan-
ço tecnológico e de público, e M.
Night Shyamalan, cujo Avatar
(também) – o título foi mudado
para O Último Mestre do Ar –, pelo
contrário foi um fracasso retum-
bante(dopontode vistada indús-
tria, não da crítica que conta).

Seven, Clube da Luta, Zodíaco,
Benjamin Button. Quando são
grandes, os filmes de David Fin-
cher são imensos – como A Rede
Social. Ele conseguiu fazer o seu
Cidadão Kane e o seu Rashomon,
reinventandoOrsonWelleseAki-
ra Kurosawa. Era o que dizia em
CancúnoroteiristaSorkin.“OFa-
cebook gostariaque a gente tives-
se feito A Rede So-
cialdeumsóângu-
lo, o de Mark Zu-
ckerberg, mas es-
sa nunca foi a in-
tenção de David.”
Em seus maiores
filmes, ele tem
contado histórias
de duplas e até trios. A Rede Social
começa como a história de uma
dupla e vira a de um trio.

Em princípio, um filme sobre a
criação do Facebook poderia ser
considerado de interesse limita-
do, mesmo que a rede social seja
hoje a maior do mundo, com 500
milhões de usuários que a utili-
zam para se comunicar ao redor
doplaneta. Ofilmereconstituies-
sa história, mas com um interes-
se específico. Mostra como Zu-

ckerberg e seu sócio brasileiro,
Eduardo Saverin, criaram essa
fantásticaplataforma de comuni-
caçãoecomoSean Parker se imis-
cuiuentreeles,destruiu umaami-
zade, mas consolidou o Face-
book e transformou Zuckerberg
no mais jovem bilionário (em dó-
lares) do mundo.

Desde o começo, o Facebook
tentou inibir a Sony – a empresa
foi proibida de usar a marca ou
qualquer ferramenta de A Rede
Social para promover o filme. “O
Facebook protege muito Mark
(Zuckerberg) e tem bons motivos

para isso”, dizia
Sorkin em Can-
cún. Seu interes-
se pelos bastido-
res da criação da
rede bate com o
roteiro que lhe
deu projeção – o
da série The West

Wing, que também devassa a inti-
midade da Casa Branca. O filme
toma como eixo a discussão jurí-
dica, quando se busca um acor-
do no processo de separação liti-
giosa entre Zuckerberg e Save-
rin. Cada um vai dando sua ver-
são dos fatos e ainda surgem os
que acusam Zuckerberg de ha-
ver roubado a ideia pioneira de
toda a operação, antes que ela vi-
rasse um negócio de bilhões.

O fantasma de Cidadão Kane

ronda A Rede Social, não apenas
devido à estrutura narrativa em
forma de quebra-cabeça. O isola-
mento progressivo de Zucker-
berg se assemelha ao de Charles
Foster Kane, magnata da mídia
impressa,emseu castelodeXana-
du. Isso termina conferindo uma
estatura trágica ao personagem.
Muita gente se queixa de que o
filme projeta uma imagem talvez
injusta do cara. Pode até ser, co-
mo personagem ele ficou muito
melhor(leia crítica). O próprio fil-
me termina por revelar as apti-
dõesdodiretoredoroteirista.Jes-
se Eisenberg diz que David Fin-
cher, quando inicia a rodagem, já
tem o filme todo na cabeça. Aa-
ron Sorkin concorda com ele.

“Em geral, a gente escreve as
cenas e tudo o mais se adapta a
elas.Davidcomeça assim,masda-
qui a pouco ele já está ajustando
as cenas ao que sabe que será a
montagem.” Sobre os diálogos,
propriamente ditos, Sorkin diz
que ele é muito exigente. “Não
quer que sejam apenas verídicos.
É preciso ajustá-los ao ritmo dos
atores,quando o elenco éescolhi-
do.” Exemplo disso, o espectador
tem logo na abertura de A Rede
Social – a ruptura de Zuckerberg
coma namorada que vai desenca-
dear toda a ação do filme. Se foi
assim na realidade, é difícil deter-
minar. Zuckerberg viu o trailer e
comentou que era interessante.
Sobre o filme, acrescentou que é
uma ‘distração’. É mais do que is-
so. Mais do que um filme sobre a
criação do Facebook, A Rede So-
cial é sobre relacionamentos. Um
filme adulto envolvendo teens,
coisa rara em Hollywood.

Cinema. Estreia

CURTIR, COMENTAR OU
COMPARTILHAR?
A Rede Social enfoca a criação do Facebook para discutir os relacionamentos

Trailer. Veja cenas de
A Rede Social no site
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EIXO ESTÁ NA LUTA

JURÍDICA ENTRE

ZUCKERBERG E O

BRASILEIRO SAVERIN

S em entrar em detalhes quanto ao fi-
nal, A Rede Social termina com Mark
Zuckerberg dizendo à assistente que
não é uma má pessoa. Ela concorda,

mas acrescenta que nunca viu uma pessoa
como ele, que faça tanta questão de ser consi-
derado babaca. Essa observação remete ao
começo do filme, quando a namorada rompe
com Zuckerberg e o acusa de ser ‘babaca’.

No texto ao lado, o roteirista Aaron Sorkin
diz que o Facebook gostaria que David Fin-
cher tivesse contado a história de A Rede So-
cial exclusivamente do ângulo de Zucker-
berg, mas essa não era a intenção do diretor.
Ele reconstitui a história da criação da plata-
forma de comunicação de diversos ângulos.
O filme evoca Cidadão Kane e Rashomon, mas
possui uma pegada particular.

É um filme adulto sobre jovens, mostran-
do a desintegração de uma amizade. O ho-
mem que cria a maior ferramenta de comuni-
cação da história termina sozinho, atrelado à
mulher que perdeu. Bilionário, mas solitário.
Há algo da tragédia de Charles Foster Kane
na solidão de Mark Zuckerberg.

Na trama, Eduardo Saverin quer entrar
numa daquelas fraternidades exclusivas
de Harvard. Seu amigo Zuckerberg segue o
atalho mais curto. Invade, como hacker, o

sistema de cadastramen-
to e cria uma database
para mapear todas as
garotas da universida-
de. A história começa

assim, e começou
assim de ver-

dade. Ficou
c a d a v e z

mais com-
plexa, o
q u e o
f i l m e
esclare-
ce e ilu-
mina.

FO
T

O
S

D
E

M
E

R
R

IC
K

M
O

R
T

O
N

/D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

estadão.com.br

Filme evoca os
clássicos Cidadão
Kane e Rashomon

✪✪✪✪ ÓTIMO

A REDE
SOCIAL
Nome
original:
The Social
Network.
Direção:
David Fin-
cher. Gêne-
ro: Drama
(EUA/ 2010,
120 minu-
tos). Censu-
ra: 14 anos.

● Andrew
Garfield
O ator (à dir.)
no papel de
Eduardo
Saverin,
o sócio
brasileiro de
Zuckerberg
na criação da
fantástica
plataforma de
comunicação
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