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E ainda não foi desta vez que o Brasil ganhou'meio' Oscar. A expectativa por O Lixo 
Extraordinário, de Lucy Walker - o brasileiro João Jardim contribuiu com muitas das imagens -, 
não se concretizou e o Oscar de documentário foi para o favorito Trabalho Interno, de Charles 
Ferguson. A apresentadora Oprah Winfrey, ressaltou a categoria como a mais séria. Como os 
demais concorrentes, o vencedor lança um olhar muito crítico sobre o mundo atual, ajudando 
a entender a crise financeira de 2008. 
 
Para fazer frente a tanta seriedade, todo mundo fez piadinha na 83a cerimônia de entrega do 
Oscar. Justin Timberlake disse que era Banksy - o grafiteiro que nunca dá as caras - e Mila 
Kunis, que entregava prêmio com ele, não entendeu. Falando com dificuldade - decorrência da 
trombose que sofreu -, o veterano Kirk Douglas, indicado três vezes para o prêmio, proclamou 
seu amor pelas mulheres, e pela apresentadora Arme Hathaway, perguntando-se onde ela 
estava quando ele fazia filmes? Não era nem projeto de gente, Kirk. 
 
James Franco e a bela Anne foram apresentadores simpáticos - mudavam de figurino a cada 
bloco e, lá pelas tantas, ele se vestiu de mulher, dando uma de Marilyn Monroe - e a festa 
começou sem grandes surpresas. Melhor fotografia para A Origem, de Christopher Nolan; 
melhor atriz coadjuvante, para Melissa Leo, de O Vencedor, de David O. Russell; melhor 
animação, para Toy Story 3, de Lee Unkrich (veja o quadro). 
 
Tom Hanks, que entregou os primeiros prêmios da noite - melhor fotografia, direção de arte -. 
lembrou que à primeira produção a vencer esses prêmios e também melhor filme foi ...E O 
Vento Levou, de Victor Fleming. A última, ou mais recente - Titank, de James Cameron, há 
mais de dez anos. A Academia pratica a arte da autocitação. E sempre motivo para apresentar 
imagens de clássicos que o vento não levou. Os próprios premiados fazem suas citações e 
Aaron Sorski declarou-se honrado de estar recebendo um prêmio que já coubera ao lendário 
roteirista Paddy Chayefsky. 
 
Aaron Sorski foi, talvez, a primeira surpresa da noite - ele não recebeu o prêmio de roteiro 
adaptado no sindicato dos roteiristas mas ficou com o Oscar da Academia, por seu brilhante 
trabalho em A Rede Social, de David Fincher. David Seidler venceu na categoria de roteiro 
original, por O Discurso do Rei, de Tom Hooper. Fez um dos discursos mais breves e 
emocionantes da noite. O próprio Seidler era gago e agradeceu à Academia por haver dado 
uma voz aos que, como ele - e o rei George VI, da ficção que escreveu -, não a tinham. 
 
Às 23h30, horário do Brasil, a cerimônia já rodava há uma hora quando Christian Bale ganhou 
o Oscar de coadjuvante - totalmente merecido - e O Vencedor foi o primeiro filme a duplicar o 
prêmio solitário que todos os concorrentes vinham ganhando, até então. Na sequência, A Rede 
Social também recebeu seu segundo prêmio, o de trilha. Mais alguns minutos e um segundo 
Oscar, o de mixagem de som, foi para A Origem. Em seguida, o terceiro, também para A 
Origem, melhor edição de som. 
 
Até o fechamento da edição, os prêmios estavam distribuídos, mas A Origem, com três, se 
destacava. Já era esperado. Como Avatar, de James Cameron, no ano passado, o filme de 
Christopher Nolan era considerado o mais apto a vencer nas categorias técnicas, justamente 
por se valer da máquina da indústria - os efeitos - para colocar na tela uma reflexão sobre o 
sonho, o sonhar acordado, que está na origem do conceito do própria cinema. 
 
Sem se poder dizer que estivesse acelerada, a festa não teve momentos mortos. Um dos 
momentos mais bonitos foi a da apresentação dos concorrentes a melhor canção. Diversos 
entrevistados disseram qual a sua canção favorita, entre as que já receberam o prêmio e o 
apresentador Kevin Spacey não deixou por menos - cantou a dele, do filme O Picolino. Mas os 
prêmios principais ainda estavam por vir. 
 
A pergunta que não quer calar - quem foi a mais elegante da noite? Uma das mais foi a 
candidata a atriz coadjuvante Eileen Garfield. A jovem protagonista de Bravura Indômita, a 



versão dos irmãos Coen, desenhou o próprio vestido. A mais decepcionante foi uma grande 
atriz e verdadeira estrela. Cate Blanchett pareceu seguir o exemplo de Vivien Leigh/Scarlett 
0'Hara - ...E o Vento Levou -, usando um vestido que parecia ter sido feito com as cortinas de 
sua casa. Justamente os figurinos. O Oscar da categoria foi para a Alice de Tim Burton, um 
trabalho muito original e criativo de Colleen At-wood, até porque a garota do filme vive 
variando de tamanho e isso representou um desafio extra - fazer roupas, vestidos, que 
ficassem bem, não importa as dimensões que tivessem na tela. 
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