
As muitas verdades do cinema de Robert Drew  
Carlos Helí de Almeida  
 
Homenageado pelo É Tudo Verdade, documentarista americano fala sobre o gênero que ajudou a 
revolucionar  
 
Depois de mais de 40 anos registrando os assuntos mais variados, o documentarist a americano 
Robert Drew se viu objeto de um de seus filmes. De dois homens e uma guerra (Two men and a 
war, 2004), que refaz a trajetória do realizador, hoje com 81 anos, desde a sua participação na 
Segunda Guerra Mundial como piloto de avião, aos 19 anos de idade, é um dos oito títulos da 
retrospectiva com a qual o festival É Tudo Verdade, em cartaz na cidade até quinta-feira, 
homenageia o fundador do cinema verdade nos Estados Unidos.  
 
Décadas depois da guerra, influenciado pelo correspondente de guerra Ernie Pyle, com quem 
conviveu durante o conflito mundial, Drew desenvolveu o estilo cinematográfico que caracteriza a 
sua obra, que pressupõe a menor interferência possível no assunto registrado pela câmera. Um 
conceito que pela primeira vez talvez não tenha sido seguido à risca em De dois homens e uma 
guerra. Montado com filmes realizados por fotógrafos do Exército americano, fotos reveladoras e o 
emocionante depoimento de Drew e dos sobreviventes membros de seu esquadrão, o longa-
metragem foi exibido pela primeira vez para os americanos no Tribeca Film Festival, em Nova 
York.  
 
- Não tenho certeza se consegui atingir o que se costuma chamar de distância crítica nesse 
documentário. Confesso que foi meio esquisito me ver como tema de meu próprio filme. Sou 
contra recriações de fatos, por exemplo, ou narrativa em off, todas essas coisas que os 
produtores dizem que ajudam a criar a realidade. Seria impossível não recriar as minhas 
experiências na guerra, já que não registrei minhas missões aéreas. Mas, de alguma forma, eu 
consegui persuadir a mim mesmo a manter- me preso aos fatos e, durante o processo de feitura, 
acabei descobrindo coisas sobre mim mesmo - conta o diretor, que chegou no último domingo à 
cidade para acompanhar a homenagem do festival.  
 
Ex-editor da revista Life, Drew inaugurou uma nova fase na história do documentário americano 
com Primárias (1960). Som sincronizado e câmera na mão, a equipe do diretor acompanha os 
passos do então senador John Kennedy na disputa com o senador Hubert Humphrey pela  
indicação do Partido Democrata à candidatura presidencial, durante a convenção do partido no 
estado de Winsconsin. Naquele mesmo ano, no outro lado do Atlântico, o antropólogo Edgar Morin 
e o cineasta Jean Rouch começavam a tirar do papel Chronique d'un été (Crônica de um verão), 
documentário filmado nas ruas de Paris que inauguraria o cinéma vérité francês. Os dois estilos 
guardam características bastante distintas.  
 
- De fato, o cinema verdade francês é bem diferente do americano. Os realizadores de Chronique 
d'un été andam pelos boulevares fazendo perguntas aos transeuntes. É um estilo muito falado, 
baseado na palavra e na interferência da equipe. O que eu faço é apenas acompanhar os 
acontecimentos, um personagem e nada mais. A propósito, o meu cinéma vérité requer uma 
história. Tento minimizar a interferência da equipe ao máximo - compara o realizador.  
 
Drew sabia que faria história com Primárias. Na verdade, ele tinha o objetivo de promover uma 
revolução no gênero:  
 
- Até então, como ainda acontece hoje, o documentário americano era uma palestra, uma 
ilustração de uma teoria. Um estilo que funcionava muito bem, até o momento que entram em 
cena personagens e ações que não têm ou não precisam de uma proposta verbal - lembra o 
pioneiro, que começou a articular sua revolução cinematográfica particular quando ainda 
trabalhava como editor da Life.  
 



- Durante a minha passagem pela revista, trabalhei com fotógrafos que usavam câmeras 
pequenas com filmes de 35mm. Com aquelas câmeras, eles iam a qualquer lugar e fotografavam 
o que queriam. Eram muito práticas. Nessa época, eram necessários uns oito homens para 
transportar uma câmera de cinema, o que transformava em pesadelo o trabalho de um 
documentarista. Eu precisaria desenvolver novos equipamentos, mais práticos, antes de começar 
a fazer cinema. Só depois que eu e minha equipe desenvolvemos uma câmera com cerca de 20 
quilos e o som sincronizado é que comecei a procurar um tema para o meu primeiro filme - 
explica.  
 
Nome em ascensão dentro do cenário político da época, Drew encontrou em John F. Kennedy o 
assunto ideal para Primárias, o primeiro filme da recém-criada Drew Associates. No corpo-a-corpo 
nas ruas, nos respectivos escritórios de campanha ou nas convenções, as câmeras perseguem 
livremente os candidatos em todo o seu cansaço. O diretor ainda realizaria mais dois 
documentários sobre JFK durante a sua gestão (1961-1963): Crise: por trás de um compromisso 
presidencial (1962) segue as decisões de Kennedy para permitir que dois alunos negros 
freqüentem a Universidade do Alabama, que ainda praticava segregação racial, e Faces de 
novembro (1963), que mostra o funeral do presidente assassinado através das expressões faciais 
daqueles que participaram da cerimônia.  
 
- A figura de Kennedy sempre me chamou a atenção. Era um jovem senador concorrendo à 
presidência, vinha de uma família católica. Ninguém esperava que ele fosse vencer em um país 
protestante. Mas eu gostava do otimismo e da energia dele. Então convenci a minha equipe da 
necessidade de fazermos um filme sobre ele - conta Drew.  
 
Não foi difícil convencer o então jovem senador a se mostrar para uma equipe de filmagem:  
 
- Eu disse a Kennedy que estávamos desenvolvendo uma nova forma de reportagem, que não iria 
incomodá-lo de maneira alguma. Não iríamos jogar luzes em cima dele, não iríamos enfiar um 
microfone na cara dele. Iríamos apenas segui-lo e ver o que acontecia pelo caminho, seguir uma 
história. Ele ficou bastante interessado pela idéia de ter uma equipe de filmagem apenas seguindo 
o curso da ação.  
 
Amparado pela Drew Associates, o diretor também deixou para a posteridade grandes 
acontecimentos protagonizados por gente comum, como pilotos de automóvel correndo em 
Indianápolis, velejadores competindo nas águas do Atlântico e cientistas da Nasa guiando uma 
espaçonave até Marte. Entre os rostos famosos, há um ensaio sobre Jane Fonda (Jane, 1962) que 
flagra a atriz durante os ensaios de seu primeiro papel como protagonista de uma peça na 
Broadway, e um filme que segue uma turnê do pianista Duke Ellington (Na estrada com Duke 
Ellington, 1974).  
 
Drew criou um estilo que até hoje tem herdeiros, como D.A Pennebaker, um ex-associado que se 
tornou produtor e diretor de seus próprios filmes. Ao contrário dos reality shows televisivos, que 
se apóiam na idéia da falsa negação da existência da vigilância, o cinema verdade luta contra a 
consciência da presença da câmera. Tornar-se invisível dentro da ação é o maior desafio da 
equipe.  
 
- Mas não é difícil atingir esse grau de inconsciência. Basta escolher uma história  tão intensa que 
as pessoas envolvidas ficarão tão concentradas na importância do que está acontecendo que elas 
não ligarão para o que você está fazendo em volta delas - ensina o mestre, que não ficou 
surpreso com a meteórica ascensão do colega Michael Moore e do fenômeno Fahrenheit 11 de 
setembro (2004), o primeiro documentário a faturar mais de US$ 100 milhões.  
 
- Michael Moore é um showman. Ele desenvolveu um estilo muito pessoal de documentário.  



É um propagandista, um editorialista, não um repórter. Ri muito com Fahrenheit, mas o filme não 
afetou o meu trabalho - comenta o realizador, contente com a popularidade do gênero 
conquistada nos últimos anos.  
 
- Acho extremamente bom que o documentário tenha se tornado tão popular. Claro que, como a 
tecnologia criou equipamentos mais práticos, facilitando o acesso ao processo, muita coisa ruim 
tem sido feita em matéria de documentários. Mas ainda é um fenômeno saudável - concede Drew.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 5 abr. 2005, Caderno B, p. B3 
 
 
 


