
%HermesFileInfo:D-4:20110417:

D4 Caderno2 DOMINGO, 17 DE ABRIL DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

A Disney põe os bonecos na era digital,
mantendo o mesmo humor irreverenteMUPPETS

RENOVADOS
Cinema. Produção

R elutei em tocar nesse as-
sunto, não só porque já se
escreveu muito sobre ele,
como porque, ao abordá-

lo, passo a integrar a “glória” póstu-
ma com que sempre contam crimi-
nosos como o autor da recente ma-
tança de escolares no Rio de Janeiro.
Desprezados, ofendidos, marginali-
zados, humilhados, ignorados, es-
ses assassinos sabem, porque se es-
pelham em precedentes, que, de-
pois de sua morte, serão finalmente
vistos e comentados e sua foto será
estampada por jornais, revistas e ca-
deias de televisão. Como vários de-
les, inclusive o do Rio, referem-se ou
são ligados a alguma crença religio-
sa, é possível que acreditem na imor-
talidade da alma e tenham certeza
de que, despidos do seu invólucro
corporal, virão a assistir à sua trans-
formação em celebridades.

A impressão que às vezes se tem é
que ninguém é mais responsável por
nada. Acredita-se numa espécie de
determinismo para o comportamen-
to humano, que seria sempre efeito
de “causas” como a pobreza, a igno-
rância ou a injustiça. Não tivesse o
inocente sido vitimado por elas, não
se tornaria criminoso, como se os
pobres, os ignorantes e os injustiça-
dos fossem majoritária e necessaria-
mente criminosos. A ruindade, a
mesquinharia, a inclinação pela vio-

lência, a inveja, a cobiça, o egocentris-
mo, o cultivo dos maus sentimentos,
nada disso é levado em conta. Traumas
emocionais e psíquicos estariam por
trás de todos os comportamentos noci-
vos e destrutivos, como se a vida não
fosse toda traumática, a começar pelo
trauma do nascimento – o trabalho de
parto, o ar gélido inflando pela primei-
ra vez os pulmões, a claridade cegante,
a perda do aconchego uterino.

Quando o criminoso apresenta pro-
blemas de saúde mental, não pode ser
responsabilizado pelos seus atos. Então
quem pode? O camarada que é sujeito a
surtos psicóticos é na verdade dois –
um fora do surto e outro em surto – e

como tais deveria ser reconhecido pe-
la lei? O assassino cruel é na verdade
uma vítima? A culpa é de quem o tra-
tou mal, do colega que o tiranizou, da
menina que não quis namorar com ele,
certamente com toda a razão? Quem é
o praticante dos atos, Satanás? Consi-
derando que este dificilmente atende-
rá a uma intimação, não há proteção
possível para a sociedade. Antigamen-
te se falava em privação de sentidos,
expressão hoje ridicularizada, sem se
atentar que apenas mudou de nome e

está cada vez mais na moda. O assassi-
no, em surto psicótico e com a malda-
de instilada em seu ego indefeso por
uma sociedade pervertida, só fez rea-
gir contra seu sofrimento, coitado.

Coitado, sim, em termos, digamos, fi-
losóficos. Coitado, em última análise
um infeliz de nefanda memória, cujo
corpo nem a família quis receber, uma
besta humana, um celerado impiedoso
que, se existe inferno, já deve ter chega-
do lá – tudo bem. Agora, coitado mes-
mo, uma ova. Coitados de tantos jovens
trucidados bárbara e sadicamente, coi-
tadas das mães que jamais se recupera-
rão do golpe recebido, coitados dos pais
cujo sofrimento jamais cessará, coita-
dos dos sobreviventes que jamais deixa-
rão de carregar essa lembrança de ter-
ror, coitados de nós todos, lançados no
horror de tanta aflição, participantes,
mesmo muito distantes, da tragédia.
Acho que não dá para se pôr no lugar das
mães e dos pais atingidos, somente eles
sabem do que passaram, do que estão

passando e do que nunca passará. Não
há descrição possível, não há consolo.

Se por acaso esse indivíduo não hou-
vesse morrido, provavelmente teria
que ser protegido 24 horas por dia, por-
que acredito que, mesmo na cadeia, ten-
tariam liquidá-lo. E o caso dele é clamo-
roso demais para que ele fosse gozar da
impunidade de que muitos outros assas-
sinos desfrutam. Mas, como doente, se-
ria no máximo internado. E teria idade
para até esperar avanços na psiquiatria
ou nas ciências neurológicas, talvez
uma droga ou tratamento que o livrasse
permanentemente de sua loucura, o
que lá seja isso. Tomada essa droga ou
feito o tratamento, ele poderia ser dado
como curado e posto em liberdade para
buscar a felicidade até então negada,
pois não teria sido ele o autor do crime,
mas o “outro”, ou Satanás, ou alguém
igualmente inimputável.

Só que gente ruim existe. Às vezes, é
até uma questão geográfica, mas certos
traços da chamada natureza humana

são universais. É antipático e politica-
mente incorretíssimo dizer isto, mas
tem gente que nasce ruim sob um ou
mais aspectos e tem gente que nasce
muito ruim. Por que a grande maio-
ria dos que sofrem do mesmo distúr-
bio não mata? Embora possa ser culti-
vada e ampliada, a ruindade não é ad-
quirida, nem nunca existiu o idílico
bom selvagem de Rousseau. Ao con-
trário, pesquisadores que buscaram
exemplos dessa boa – como direi? –
selvageria reuniram estatísticas inte-
ressantes sobre povos desse tipo e
constataram que, entre muitos de-
les, as mortes violentas são bem mais
frequentes que entre os malvados ci-
vilizados. Claro, há questões cultu-
rais e antropológicas nisso, mas os
selvagens são tão vulneráveis a pro-
blemas de personalidade ou compor-
tamento quanto os civilizados, do
contrário não pertenceriam à espé-
cie humana, seriam seres à parte, não
sujeitos às fraquezas e defeitos dos
demais. A filosofia do nosso sistema
penal é a recuperação do criminoso,
mas tem gente que é ruim irrecupera-
velmente e quem quiser pode cha-
mar isso de doença. Que diferença
faz, notadamente para as vítimas?

Costumamos citar países nórdi-
cos como exemplo para nós. Lem-
bro agora que, na Alemanha, pelo
menos até o tempo em que morei
em Berlim, certos condenados cum-
priam suas penas integralmente,
mas, ainda assim, não eram liberta-
dos. Acreditando que continuariam
perigosos, se voltassem a circular, o
juiz podia decretar que permanece-
riam na cadeia, ou mais ou menos
na cadeia. Aqui eles são logo soltos,
até porque a culpa não é deles, é da
sociedade. Deve ser por isso que a
gente mora atrás de grades.

JOÃO UBALDO
RIBEIRO

“O assassino cruel é na
verdade uma vítima? Quem é o
praticante dos atos, Satanás?”

Michael Cieply e
Brooks Barnes
THE NEW YORK TIMES
UNIVERSAL CITY, CALIFÓRNIA

Caco, o Sapo, empoleirado num
toco de árvore dentro num estú-
dio de som há algumas sema-
nas, derramava charme. Nada
daqueles apartes provocadores
impertinentes, das negações ir-
ritadas ante as investidas amo-
rosas de Miss Piggy.

A criatura verde estava ape-
nas tocando seu banjo sob uma
tempestade criada digitalmen-
te, cantando as palavras de sua
sonhadora canção típica, “some-
day we’ll find it, the rainbow con-
nection”, como se sua carreira
dependesse disso. E pode depen-
der. Talvez seja exagero dizer
que os Muppets – aquelas mario-
netes anarquistas, piradas, espi-
rituosas do humor de meados
dos anos 1970 – estão se prepa-
rando para sua maior investida
na glória do show business.

A Disney, que é dona dos
Muppets desde 2004, está dan-
do nova chance a Caco, Miss
Piggy, Urso Fozzie, Gonzo, Dr.
Teeth, o Cozinheiro Sueco, Jai-
ro e aqueles petulantes do bal-
cão, Statler e Waldorf. Progra-
mado para ser lançado no Dia
de Ação de Graças (em novem-
bro, nos Estados Unidos), The
Muppets quer relançar a marca
repetindo atributos caracterís-
ticos da turma: humor irreve-

rente, mordaz até; números de
canto e dança cativantes; e um
enredo caótico, que pode rico-
chetear de galinhas dançantes a
comediantes stand-up e porcos
no espaço. “É preciso traçar
uma separação cuidadosa entre
respeitoso e reverente”, disse
Leslie Stern, um figurão da Dis-
ney encarregado da supervisão
do rejuvenescimento das perso-
nagens dos Muppets. “Fazer pa-
recer contemporâneo, mas pre-
servando o que tornou essas
personagens tão cativantes e
queridas antes de tudo.”

Para isso, a Disney reuniu
uma equipe criativa incomum,
conhecida pelo humor atrevido
e tresloucado. Nick Stoller e Ja-
son Segel, cuja experiência
vem, em grande parte, de comé-
dias classe R (para menores de
17 anos somente acompanha-
dos pelos pais), escreveram o ro-

teiro. O diretor é James Bobin,
estreante no cinema, mas cujos
créditos em textos e direção na
TV incluem a série da HBO
Flight of the Conchords.

Orçado em cerca de US$ 50
milhões, o filme segue um casal
de cidade pequena (Amy Adams
e Segel), que leva um jovem
Muppet chamado Walter – uma
criação nova – a Los Angeles.
Eles estão à procura dos famo-
sos Estúdios Muppet, em gran-
de parte porque Walter,
usuário contumaz de
iPhone, não resolveu
muito bem sua identida-
de. Após localizar o estú-
dio, eles descobrem que
o lugar está “dilapidado
e quase abandonado”.
Mas Caco e companhia
decidem consertar tu-
do com a reunião da
turma para um espetá-

culo de variedades à moda anti-
ga, dispostos a levantar fundos
e salvar o estúdio de um vilão
chamado Tex Richman, inter-
pretado por Chris Cooper. Este
acha que pode farejar petróleo
sob o famoso Muppet Theater.

A filmagem de um grande nú-
mero musical fechou o Holly-
wood Boulevard por dois dias.

O filme envolve pelo menos
cem personagens dos Muppets
e o máximo de “pontas” famo-
sos que Stoller e Segel consegui-
ram encaixar no roteiro. Num
surto de boa vontade, alguns
dos jovens astros mais brilhan-
tes de Hollywood cerraram filei-
ras para reviver os Muppets
com um filme que é, apropriada-
mente, sobre reviver os Mup-
pets. Nos últimos meses, Ricky
Gervais, Emily Blunt, Zach Gali-
fianakis, Jack Black e duas deze-
nas de pares acorreram para pal-
cos alugados nas dependências
dos Estúdios Universal para fa-
zer papéis. Numa única cena,
Whoopi Goldberg, James Car-
ville, Neil Patrick Harris, Judd
Hirsch e Selena Gomez fazem
pontas, segundo os produtores.

“Esta é a primeira produção
Muppet que está sendo lidera-
da por fãs e não por profissio-
nais experientes nos Mup-
pets”, disse Lisa Henson, filha
de Jim Henson e presidente-
executiva da Henson Co. Seu
pai, que morreu em 1990, traba-
lhou muitas vezes com astros
de menor grandeza. Para acom-

panhamento humano, suas
criações tiveram de se con-

tentar com caretas de
Ruth Buzzi ou Charles
Aznavour sussurrando
em francês o número te-
lefônico de um depósi-
to de lixo em Paris para

uma embevecida Miss Piggy.
Mas os números musicais,

gags visuais e momentos muito
inesperados – que tal Rita More-
no e um Muppet dançarino se
espancando mutuamente em
torno do palco? – entraram no
imaginário de uma geração. Pa-
ra Stoller, os Muppets são, ao
lado de Woody Allen, Saturday
Night Live e Os Simpsons, pilares
do estilo cômico contemporâ-
neo. “Os Muppets são a droga
de iniciação para escritores de
comédia”, disse Stoller, que es-
tá na faixa dos 30 anos e se lem-
bra de ter se viciado com pouca
idade nas brincadeiras alopra-
das, na vocação de vaudeville e
nos velhotes perversos que, de
um poleiro no balcão, eram os
interlocutores do show.

A popularidade do vídeo Bohe-
mian Rhapsody, do Queen, visto
quase 20 milhões de vezes no
YouTube desde o fim de 2009,
levou a Disney a acreditar que
os Muppets – meio marionetes,
meio bonecos – não haviam per-
dido relevância numa era de ani-
mação computadorizada. Da-
vid Hoberman, que também pro-
duziu O Lutador, admite que
The Muppets foi feito para criar
novos fãs e trazer de volta os
antigos. “Estamos conscientes
da responsabilidade aqui”, dis-
se ele. “Estamos tentando
atrair todos, jovens e velhos.” /
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O culpado é
ele mesmo
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Caco. A
criatura
verde faz
sua maior
investida
no show biz
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