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LOS ANGELES - O canibal Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes, interpretado 
por Anthony Hopkins, encabeça a lista dos vilões mais populares de Hollywood, 
enquanto o advogado Atticus Finch, de O Sol É para Todos, vivido por Gregory Peck, 
foi aclamado como o herói preferido do cinema. A lista, divulgada por Arnold 
Schwarzenegger durante um programa de televisão exibido na noite de terça-feira, é 
resultado de uma consulta feita com cerca de 1.500 profissionais entre atores, 
diretores e críticos.  
 
Sob a coordenação do American Film Institute, foram eleitos os 50 vilões e os 50 
mocinhos mais populares. No topo da lista, tanto Hopkins como Peck ganharam o 
Oscar de melhor ator no ano em que competiram. A cabeça presa por uma focinheira, 
que revela apenas seu olhar assassino, tornou-se o principal símbolo da interpretação 
de Hopkins, no filme dirigido por Jonathan Demme, em 1991. E o jogo de gato-e-rato 
que seu personagem impõe à agente do FBI Clarice Starling (Jodie Foster, também 
premiada com o Oscar) determinou novas fórmulas para se criar o suspense no 
cinema.  
 
Dez anos depois, o filme rendeu uma seqüência, Hannibal, dirigida por Ridley Scot t, 
muito mais violenta ("Nem desperdice seu tempo gritando, porque só os pássaros 
podem ouvi-lo", diz Lecter a uma vítima), mas de qualidade inferior.  
Já o advogado Atticus Finch, que defende um negro acusado de ter estuprado uma 
mulher branca, rendeu a Gregory Peck um de seus mais famosos personagens. 
Dirigido por Robert Mulligan, O Sol É para Todos mostra um homem idealista, que 
exibe lições de integridade, especialmente na forma de educar os filhos. Hollywood fez 
muitos filmes atacando o racismo, mas o de Mulligan se destaca por suas qualidades 
de emoção e honestidade.  
 
Na lista dos melhores mocinhos, logo atrás de Atticus Finch foram classificados o 
pesquisador Indiana Jones, vivido por Harrison Ford na trilogia encabeçada por Os 
Caçadores da Arca Perd ida, dirigida por Steven Spielberg, e o agente secreto da 
rainha, James Bond, em sua versão inicial, interpretada por Sean Connery.  
Já na outra relação, a dos vilões, o canibal de Hopkins é seguido por cidadãos nada 
menos violentos: Norman Bates, assassino mentalmente atormentado que alçou ao 
estrelado o ator Anthony Perkins no clássico Psicose, de Alfred Hitchcock; seguido de 
Darth Vader, o mentor do mal da trilogia Guerra nas Estrelas, cujos movimentos são 
de David Prowse, mas a voz é dublada por James Earl Jones.  
 
Outros heróis que figuram na lista estão Rick Blaine (Humphrey Bogart), de 
Casablanca em 4.º lugar; T.E. Lawrence (Peter O'Toole), de Lawrence da Arábia, em 
10.º; e até a cadela Lassie, em 39.º.  
 
Nos vilões, despontam ainda a bruxa (Margaret Hamilton) de O Mágico de Oz, em 4.º; 
e a enfermeira Ratched (Louise Fletcher), de Um Estranho no Ninho, em 5.º. Arnold 
Schwarzenegger aparece nas duas listas: o vilão em O Exterminador do Futuro e o 
herói da seqüência, O Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final. (DPA)  
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