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Robert Zemeckis não tem dúvi-
das de que está desbravando
uma tecnologia que vai revolu-
cionar Hollywood. O diretor es-
tá falando do performance cap-
ture, técnica que transformou
Tom Hanks em cinco diferen-
tes personagens em O Expresso
Polar, previsto para estrear no
Brasil no dia 26. Há quase três
anos trabalhando no filme, Ze-
meckis não consegue ficar uma
hora longe do trabalho em sua
sala – no Skywalker Ranch, pro-
dutora de George Lucas na Cali-
fórnia – nem para atender jorna-
listas do mundo todo que foram
conferir a novidade.

Oscar de diretor por Forrest
Gump, Zemeckis também assi-
na outras grandes produções,
como Contato, Náufrago, Uma
Cilada para Roger Rabbit e De
Volta para o Futuro. Diz que
não teve tempo de pensar em
chances de Oscar para O Ex-
presso Polar, mas não esconde
a certeza de que a nova tecnolo-
gia vai mudar o perfil das gran-
des produções de Hollywood.
Fã de Alfred Hitchcock, Stan-
ley Kubrick e David Lynch, o
diretor falou ao Estado na pro-
dutora da Califórnia.

Qual foi sua principal preocupa-
ção ao adaptar o livro?
Inicialmente, era se teria mate-
rial suficiente para fazer um fil-
me. Também não estava muito
seguro de quanto poderia apro-
veitar do livro, da história origi-
nal. Mas logo percebi que pode-
ria fazer um filme sendo fiel do
começo ao fim do livro. O
meio seria perfeitamente possí-
vel de se expandir.

Quais foram suas referências

para criar novas cenas?
Na verdade, toda cena represen-
tada no livro nos deu novas
idéias, como a que eles tomam
chocolate quente no vagão e a
que o trem sobe uma grande co-
lina. Ou seja, há referências so-
brando no próprio livro sobre o
Pólo Norte. Creio que 80% do
livro estão no filme. Há até fra-
ses do livro que estão na ínte-
gra no filme.

O que você propõe discutir em
O Expresso Polar?
Acho que, essencialmente, li-
vro e filme falam da idéia de
acreditar em algo que você não
vê. É um tema universal e tal-
vez por isso o livro seja fenôme-
no no mundo todo. Não se trata
do feriado natalido em si, mas
algo mais profundo, uma metá-
fora sobre uma jornada de vida.

Você já afirmou que a técnica
chamada de performance captu-
re veio para ficar. Já tem outros
projetos com a tecnologia?
Sim, minha empresa está fazen-
do um filme, Monster House,
sobre uma casa que come crian-
ças. Não serei o diretor desse

filme, mas nós estamos usando
a mesma tecnologia.

Por que o filme demorou quase
três anos para ser feito?
Ele levou um ano a mais do que
um filme convencional por
dois motivos. Primeiro porque
demorou um tempo considerá-
vel para fazer todas as tomadas
com esta técnica, não é como
filmar em externas ou estúdios.
Segundo porque o performance
capture leva tempo muito
maior para finalizar as cenas,

no nosso caso, um ano inteiro.
É claro que tudo isso se deve
porque estamos desbravando
uma tecnologia nunca usada
dessa maneira antes. Mas na
medida em que ficar mais avan-
çado e os produtores se acostu-
marem à tecnica, tudo será mui-
to mais rápido.

Quais foram as principais difi-
culdades?
Felizmente, tudo que projeta-
mos e esperávamos ocorreu
bem. Não houve surpresas nem
crises. Meu maior medo, po-
rém, era se a tecnologia conven-
ceria ou não o público, se as
atuações e os personagens soa-
riam falsos ou verdadeiros. Ti-
nha tudo em mente, mas e se na-
da fosse possível na prática?

Como foi a escolha do Tom
Hanks para o filme?
A empresa dele é dona dos di-
reitos do livro. O Tom trouxe o
livro para mim e começamos a
conversar sobre o assunto. O
autor (Van Allsburg) não teve
participação na montagem.

Ele ficou com os cinco persona-

gens principais para testar a efi-
ciência da técnica?
Não só por isso. O Tom veio
com o livro e pediu que ele in-
terpretasse o condutor e o Pa-
pai Noel. Mas aí comecei a
usar a técnica e pensei: “Posso
criar qualquer personagem só
com diferentes atuações do
Tom.” Ele topou fazer o garoti-
nho e achei ótimo que todas as
crianças fossem interpretadas
por adultos. Assim, não precisa-
ríamos rodar o mundo atrás de
um garoto fantástico de 8 anos.
Tenho o melhor ator do mun-
do, ele pode ser o garoto.

Não se cogitou nenhum outro
ator para os papéis principais?
Eu ofereci o personagem do ro-
bô para o Marlon Brando um
ano antes da sua morte. Ele me
disse que se sentia honrado de
receber uma proposta de proje-
to tão inovador, mas não topa-
va. Estava com outros traba-
lhos em mente. Aí passei o ro-
bô para o Tom Hanks.

Não acha que a nova técnica po-
de aumentar a fila de atores de-
sempregados?

Não. Acho que os atores vão fi-
car ainda mais versáteis, capa-
zes de fazer qualquer projeto.
Os grandes atores poderão ser
o que quiserem em todo tipo de
filme. Não há nada a temer, só
a comemorar. Esta técnica foca
na atuação pura do ator, sem
elementos que possam maquiar
seu desempenho.

O que você acha que pode ser
melhorado na nova tecnologia?
O próximo passo será fazer
com que o público não consiga
distinguir entre um persona-
gem virtual e um real. Mas hoje
a expressão humana já não nos
é um problema usando esta téc-
nica. Dá para se convencer que
não são robôs e, sim, homens.

Como você vê o futuro das gran-
des produções de Hollywood?
Grandes filmes, nos quais são
necessários milhões de dólares,
diferentes locações e muitos
efeitos, como Senhor dos
Anéis, vão preferir usar esta tec-
nologia. Mas sempre haverá fil-
mes importantes que dispensa-
rão esse tipo de técnica, como
Sobre Meninos e Lobos.

Assistiu a alguma produção re-
cente do cinema brasileiro?
Vi Cidade de Deus e gostei
muito, mas não me lembro do
nome dos outros longa. Mas
você sabe que passou pela mi-
nha cabeça e de alguns produ-
tores de filmar o De Volta pa-
ra o Futuro em Brasília?
Acho uma cidade fantástica,
meio retrofuturista. Mas seria
muito caro levar toda a produ-
ção para lá. Ainda não conhe-
ço o Brasil e quero conhecer.
Já ouvi falar muito de Brasí-
lia. Da arquitetura, claro.●
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Quem tem experiência de Brasil
e de Estados Unidos sabe como
as duas sociedades são contrá-
rias. Aqui temos o botequim on-
de vamos com os amigos e nos
sentamos de frente, com o olho
no olho, traço revelador de since-
ridade, como manda o código
das conversas fraternais. Lá exis-
tem os bares onde se vai sempre
só, senta-se em paralelo e olha-
se a própria imagem num espe-
lho. Todo bar americano me lem-
bra as linhas paralelas da bandei-
ra que só se encontram no infini-
to. Nos Estados Unidos, reclama-
se falando em voz baixa e aqui,
aos gritos. O descontrole desqua-
lifica no norte. Mas, entre nós, a
veemência e o grito são as mar-
cas da sinceridade e da tal ruptu-
ra fácil de anunciar, mas tão du-
ra de fazer. Na rua, não presta-
mos atenção nos outros, exceto
para confirmar o quanto cada ci-
dadão companheiro nos atrasa e
atrapalha, pois, tal como nós, ca-
da qual se imagina dono e pa-
trão do seu pedaço e não imagi-
na como o seu caminhar pode
atrapalhar os outros ou até mes-
mo atropelá-lo. Na América, há
um alto sentido de comunidade
e, na balbúrdia urbana, o gesto
mais apropriado é dar passagem
e esperar porque a pressa, seja
na calçada, na rua ou na fila, é si-
nal de falta de civismo.

O assunto é vasto e como eu
quero falar da eleição de George
W. Bush, vou dar apenas mais
um exemplo que será a ponte pa-
ra o que desejo comentar. Trata-
se das atitudes diante de remé-
dios e médicos. No Brasil, somos
especialistas em automedicação

e mesmo com o relativo controle
dos remédios que tem funciona-
do razoavelmente bem, compra-
mos quase tudo, desde que o far-
macêutico ou, pior que isso, o mé-
dico seja nosso amigo. Há mor-
tes famosas causadas por autome-
dicação, com a conivência de um
‘doutor’ que, entre a medicina e a
amizade, ficou com o amigo e re-
ceitou tudo a que o companheiro
doente tinha direito.

Nos Estados Unidos há aquela
chatice de só poder comprar cer-
tos remédios com receita médi-
ca. Tudo o que está fora do bal-
cão daquelas lojas que vendem
de tudo, inclusive remédios, só
pode ser adquirido depois de se
passar por um clínico. Vivi e tes-
temunhei o drama de muito ami-
gos querendo comprar remédios
sem receituário e muitas vezes
contrabandeei pílulas, xaropes,
calmantes e pomadas compradas
no Brasil para amigos brasileiros
residentes nos Estados Unidos. É
que, além de não poder comprar
sem receita, os médicos america-
nos não gostam de ‘receitar’, al-
go que é parte estrutural de nossa
agenda, pois o que somos todos
senão ‘médicos’ ou ‘receitado-
res’ semiprofissionais e compul-
sivos dos amigos, do bairro, do
prédio, da escola, do conflito en-
tre árabes e judeus, da política,
da religiosidade e, acima de to-
dos os assuntos, das eleições, do
governo e do Brasil?

A fórmula é simples: a receita
decorre do nosso excelente en-
tendimento do assunto. E quan-
do não entendemos por apenas
“temos ouvido falar”, a solução
ou remédio é sempre radical ou

revolucionário. Por isso, somos
normalmente tão exagerados re-
lativamente aos assuntos que
não entendemos e estudamos.
Tendo aquela vergonha da con-
sulta que conduziria à receita e à
bula, preferimos a opinião arra-
sa-quarteirão, que aponta solu-
ções inexeqüíveis ou exageradas
para temas complexos. Ou seja:
o remédio sem receita.

A prescrição, contudo, pressu-
põe análise, exame, às vezes o
raio-x e, em seguida, o diagnósti-
co. Em outras palavras, a receita
chega depois da consulta na qual,
de um lado, há um enfermo que
se admite com problemas e, do

outro, um profissional com a legi-
timidade para curar o sofredor.
Vejam que os referendos popula-
res, regulares ou não, têm muito
dessa situação que, no nosso
mundo, é lida como algo racio-
nal, puro e simples. Mas não é.

No campo médico, os america-
nos se destacaram com uma me-
dicina que privilegia a parte so-
mática, daí essa seriedade das re-
ceitas, pois os seus remédios de-
vem mesmo curar. De fato, em
todo o Ocidente, sabemos mais
de bacilos, micróbios, processos
naturais e química cerebral do
que de emoções triviais como a
atração sexual e a inveja. Somos

capazes de realizar um transplan-
te de coração, mas absolutamen-
te idiotas diante do ressentimen-
to ou de uma recordação pertur-
badora. Ainda não conseguimos
erradicar pesadelos, embora ti-
véssemos assim feito com a tu-
berculose e a varíola.

O grande brasilianista Richard
Moneygrand me dizia como a
psicanálise, apesar da visita mes-
siânica de Freud e apóstolos, não
pegou nos Estados Unidos, que
continuam inventando ‘Prozacs’.
Meu amigo ressaltava como a
América tem horror à relação
que leva à autocrítica e, tal como
o PT derrotado no segundo tur-
no, tende à condescendência, à
teoria da conspiração, à arrogân-
cia e ao auto-elogio. Ora, conti-
nuava ele, uma eleição é uma re-
ceita. O eleito, sobretudo no caso
de uma sociedade do preto no
branco, das soluções radicais e
definitivas, é a nossa pílula mila-
grosa. A pessoa que vai acabar
não apenas com a infelicidade,
mas também com a obesidade do
nosso capitalismo, cheio de celu-
lites e bolhas de gordura. Na cam-
panha, surgiu um outro médico
que apelava mais para Freud e pa-
ra a psicanálise do que para algo
como um ‘Prozac político’.
Bush, entretanto, foi bem-sucedi-
do como um ‘Prozac’. Ou seja:
como o sujeito com soluções sim-
plórias para problemas complica-
dos. A palavra complicado, com-
plementou Moneygrand, está fo-
ra do vocabulário americano. To-
do o avanço tecnológico, sempre
pragmático, feito exatamente pa-
ra descomplicar a vida quando se
quer dormir, comer, vestir, lavar-

se, etc. Nos Estados Unidos, tudo
que é complicado é visto com
desconfiança, como tendo um la-
do malandro e falso. Claro que
amar, odiar, invejar, tolerar, rejei-
tar, condescender, ressentir-se,
perder, frustrar-se, arrepender-
se, adorar, entregar-se ficou mui-
to ‘complicado’ de (re)conhecer.
Não foi por acaso que o país
mais potente do planeta inventou
uma sociobiologia e uma neuro-
ciência e, muito antes delas, um
materialismo sem dialética, que
reduziam os problemas da vida
social a meros impulsos biológi-
cos, passíveis de satisfazer (ou
curar) por ‘pílulas’.

A tal teocracia isolacionista e
protecionista de Bush seria essa
pílula que Kerry e os democra-
tas não conseguiram substituir.
Como, perguntou-me um ameri-
cano, se pode votar num sujeito
que mentiu? Até onde vai a nos-
sa ingenuidade eleitoral? Ora,
respondi com rara serenidade,
quem somos nós que elegemos
tanta gente bandida e errada, tan-
tos mentirosos e demagogos in-
competentes que mal trabalham;
quem somos nós, repito, que
adoramos realizar experiências
eleitorais insensatas, estapafúr-
dias e messiânicas, votando qua-
se sempre no pior, para execrar
o povo americano?

A menos, Deus nos livre,
que se invente um Prozac polí-
tico, a pílula do votar certo e
de um mundo perfeito. O que
se aprende em toda eleição é
que o bom remédio exige re-
ceita e a boa receita, a análise,
o exame, o que requer humil-
dade e admissão de doença.●
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ZEMECKIS - Elogios a Brasília

‘O EXPRESSO POLAR’ - Explorando a crença no invisível para construir uma metáfora sobre a jornada da vida, em clima natalino
FRED PROUSER/REUTERS
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