
Hollywood perde o ímpeto rumo ao Oscar  
Bob Tourtellotte 
 
Filmes de baixo orçamento e animações sobressaem na corrida ao maior prêmio da indústria 
cinematográfica dos EUA 
 
Os grandes estúdios de Hollywood estão exibindo seus grandes concorrentes ao Oscar, mas filmes 
de arte de baixo orçamento e até mesmo trabalhos de animação estão ganhando destaque em 
detrimento dos convencionais, enquanto esquenta a disputa pelas maiores honrarias da indústria 
cinematográfica dos EUA. 
 
O documentário "Fahrenheit 11 de Setembro" e a animação "Os Incríveis" querem disputar o 
prêmio de melhor filme. "A Very Long Engagement", um filme falado em francês, e "Diários de 
Motocicleta", em espanhol, estão entre os mais comentados na disputa dos prêmios. 
 
Não é "Alexander", um épico de US$ 160 milhões, mas o modesto filme de arte "Sideways", com 
quatro atores, que está seduzindo muitos dos 5.800 membros com direito a voto da Academia de 
Artes e Ciências Cinematográficas. 
 
Os responsáveis pela promoção de "A Paixão de Cristo", de Mel Gibson, dizem que não estão 
conduzindo uma campanha de divulgação para o Oscar, mas estão enviando DVDs do filme para 
as pessoas com direito a voto. 
 
"É um terreno desconhecido para o Oscar. Hollywood ainda está à procura daquele filme em torno 
do qual todos possam se unir", disse Pete Hammond, jornalista e observador veterano. 
A temporada de prêmios da crítica, que culmina com a cerimônia do Oscar, em fevereiro, está 
apenas começando. 
 
Em 1º de dezembro, os membros do National Board of Review nomeiam seus indicados para 
melhor filme. Em 13 de dezembro, o New York Film Critics Circle divulga suas seleções, e a 
Hollywood Foreign Press Association anuncia os indicados ao Globo de Ouro. Todas essas listas 
ajudam a definir melhor os filmes que têm chances a um Oscar. 
 
A maior parte dos candidatos será lançada na temporada de final de ano, mas, devido à mudança 
no cronograma da Academia, muitos dos favoritos terminaram chegando mais cedo às salas de 
exibição. Entre eles, estão "Diários de Motocicleta", de Walter Salles, no qual o mexicano Gael 
García Bernal vive Che Guevara. 
 
Também considerados concorrentes fortes, e já em cartaz, há três biografias filmadas, "Kinsey", 
sobre a vida de Alfred Kinsey, pioneiro da pesquisa sexual, "Finding Neverland", sobre J.M. Barrie, 
o autor de "Peter Pan", e "Ray", no qual Jamie Foxx interpreta Ray Charles, a lenda do soul. 
 
Uma cópia inicial de "Beyond the Sea", no qual Kevin Spacey interpreta Bobby Darin, sensação 
musical dos anos 50, foi exibida no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro, e 
as reações foram mornas. A versão final, que está sendo exibida para profissionais do setor em 
Los Angeles, vem conquistando elogios. 
 
Outro filme com alguns meses de circulação é "Colateral", que estreou no terceiro trimestre e 
recebeu críticas favoráveis, mas tinha sido esquecido por parte dos eleitores do Oscar. A 
DreamWorks vai promover a candidatura de Tom Cruise como melhor ator e prepara uma forte 
campanha para o lançamento do DVD no começo de dezembro. 
 
Outros pré-candidatos ao prêmio de ator incluem o espanhol Javier Bardem, que interpreta um 
tetraplégico lutando nos tribunais pelo direito de se suicidar, em "Mar Adentro", e Don Cheadle 
como um homem que salva vidas em meio ao genocídio de Ruanda, em "Hotel Rwanda". 



"A Long Engagement", possível candidato a melhor filme, estréia em breve e pode valer a Audrey 
Tautou uma indicação como melhor atriz por seu papel como mulher que sai à procura do amante 
no final da Primeira Guerra. 
 
Por fim, há os filmes que estréiam no mês que vem e estão atraindo atenção. Incluem "O 
Aviador", um épico sobre Howard Hughes, estrelado por Leonardo DiCaprio; o musical "O 
Fantasma da Ópera"; "A Love Song for Bobby Long", de Mike Nichols, com John Travolta e Scarlet 
Johansson; e "Million Dollar Baby", com Hilary Swank e Clint Eastwood. 
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