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Woody Allen, que deixou para trás a parceria com suas mulheres na tela e trocou o 
divã por filmes leves, volta ao delírio do humor em 'Dirigindo no escuro'  
 

Ely Azeredo Especial para o JB  
 

Woody Allen deixou o sofá da 
psicanálise no século passado. 
Exorcizou seus fantasmas interiores, 
mas - como tantos e tantos milhões de 
pessoas - não subestima os fantasmas 
concretos que se tornaram mais 
inquietantes com a virada do milênio. 
Sua era de filmes sombrios teve o 
ponto final em 1991, em Neblinas e 
sombras, o penúltimo com a musa e 
namorada fixa Mia Farrow. De 10 anos 
para cá, vem preferindo confiar mais 
na estabilidade do casamento com a 
jovem Soon-Yi do que nas ações da 
Bolsa. Seus filmes se tornaram mais 
leves e cautelosos com o mercado. 
Como demonstra Dirigindo no escuro 
(Hollywood ending) - lançamento de 
sexta-feira no Rio - no qual reafirma a tradição de cinefilia, de culto a Nova York e 
de irritação com Los Angeles.  

O tempo passa para todos. O cidadão Allen Stewart Konigsberg, que paga os 
impostos devidos por seus rendimentos como Woody Allen, já é um senhor idoso - 
embora o humor e o ritmo das obras preservem um sopro de juventude. Aos 67 
anos, em vez de dormir sobre os louros, o ator-diretor pensa no futuro. Trabalha 
com uma liberdade que a maioria dos ''independentes'' americanos não tem; e 
cultiva precauções para continuar contando com o respaldo financeiro de estúdios 
ou distribuidores fortes. Há meio quarto de século imprime sua marca em todas as 
temporadas. Sempre no outono do hemisfério norte, seus colaboradores habituais 
se reúnem para comemorar o início da filmagem de mais uma produção. 
Invariavelmente com orçamento bem modesto, tempo de projeção raramente 
escapando à média de uma hora e meia e com trilhas sonoras inconfundíveis, 
criadas a partir da própria coleção de CDs do cineasta.  

Os últimos dois filmes indubitavelmente excelentes de Woody datam de 1997 
(Desconstruindo Harry) e 1998 (Celebridades). Depois do insatisfatório Poucas e 
boas (Sweet and lowdown) e dos medianos (em relação ao conjunto da filmografia) 
Trapaceiros (Small time crooks) e O Escorpião de Jade, Dirigindo no escuro retoma 
o delírio de humor que é uma das mais importantes vertentes do cineasta, sem se 
distanciar do campo da comédia romântica. O novo filme reconduz à tela aquele 
tipo de personagem carente, conflituoso e superfalante que as platéias maduras 
amam desde os anos 70.  

O declínio de bilheteria dos filmes de Woody Allen nos Estados Unidos, assinalado 
desde a década passada, não tem nada a ver com qualidade: também pertencem a 
esta fase boas produções, como as comédias Tiros na Broadway, Poderosa Afrodite 
e Todos dizem eu te amo (única incursão na comédia musical). Sem dúvida, pesou 
na balança a ''novela do escândalo'' iniciada com a batalha judicial movida por Mia 
Farrow em torno das relações de Woody com Soon-Yi (uma das filhas adotivas da 
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atriz) - que extrapolou com a vingativa ''lavagem de roupa suja'' sobre a vida 
sexual do companheiro e uma ação indenizatória por seu afastamento do elenco 
estabelecido para Um misterioso assassinato em Manhattan.  

Dirigindo no escuro não deixa de dar suas alfinetadas nos produtores que só 
raciocinam com a máquina registradora. Como Woody Allen, que recentemente 
aliviou suas finanças fazendo um comercial para o Japão, o veterano diretor Val 
Waxman (que ele interpreta) está vivendo de encomendas publicitárias porque 
Hollywood o colocou na lista negra dos cineastas que estouram orçamentos. Sua 
ex-mulher, Ellie (Téa Leoni), colaboradora e namorada do produtor Hal Jaeger 
(Treat Williams), acredita que Waxman seria a melhor escolha para um projeto em 
fase de pré-produção e, vencendo os opositores, abre caminho para sua rentrée.  

Jaeger espera marcar dois gols: conquistar em definitivo Ellie e contratar o famoso 
cineasta por uma quantia que outros de renome recusariam. Depois de muitas 
concessões do produtor e do diretor, o contrato é assinado. Para Waxman é a 
última chance para salvar sua vida profissional. Sob tremendo estresse, no Dia D, 
abre os olhos e não consegue enxergar nada. O médico diagnostica ''cegueira 
psicossomática''. Com o tempo, ele deve recuperar a visão. Waxman, em 
desespero, é convencido por seu agente a guardar segredo e dirigir o filme 
apoiando-se em suas observações no set de filmagem.  

Groucho Marx (1890-1977), o mais surrealista dos cômicos, discordou dos que 
viam em Woody influências dos Irmãos Marx: ''Não é verdade, ele é original. É o 
melhor. É o mais engraçado''. Essas palavras derreteram de emoção o ator-diretor, 
para quem Groucho ''é uma das coisas que fazem a vida digna de ser vivida''. Na 
verdade, Woody aprendeu com os Marx a tirar proveito cômico dos absurdos da 
existência. O clima de exaltação humorística que as performances woodyanas 
instalam na tela tornam todos os absurdos ''razoáveis'' aos olhos da platéia. Sob 
uma ótica ''normal'', a conduta de Val Waxman, em Dirigindo no escuro, seria 
desprovida de sentido. O talento do ator-diretor e a resposta cênica perfeita que ele 
obtém dos demais intérpretes criam um suspense cômico raramente encontrado na 
obra de outros criadores desde o fim da era de ouro da comédia (décadas de 10, 20 
e 30).  

Soon-Yi garante a paz do guerreiro Woody Allen. Mas o élan inventivo dos filmes 
com Diane Keaton e Mia Farrow nunca se repetiu. No período da musa Farrow, 
constituído por 12 filmes (e só Broadway Danny Rose sem a atriz no elenco), o 
cineasta realizou quatro obras-primas: Zelig (digno da literatura de Jorge Luis 
Borges), A rosa púrpura do Cairo, Hannah e suas irmãs e A era do rádio, além do 
excepcional Crimes e pecados (Crimes and Misdemeanors). No ''reinado'' da musa 
Keaton, quando aparecem seis filmes (incluindo Sonhos de um sedutor/Play it 
again, Sam, escrito por Woody e dirigido por Herbert Ross), ele realizou duas 
obras-primas que são seus trabalhos mais pessoais - Annie Hall e Manhattan - além 
do precioso A última noite de Boris Grushenko (Love and death). Diane Keaton foi 
reconvocada em 1993, substituindo Mia Farrow, depois que esta foi ''expulsa'' do 
projeto Um misterioso assassinato em Manhattan, mas resultou um filme 
circunstancial e pouco feliz.  

Costuma-se minimizar a importância de Mia Farrow na obra de Woody com a 
alegação de que a atriz sumiu do mapa depois da separação. Ora, a ''química'' 
diretor-musa funcionou durante um decênio! Liv Ullman nunca foi grande atriz 
longe de Ingmar Bergman, mas o cineasta conseguiu criar, com ela, algumas de 
suas personagens mais importantes, como as de Persona e Cenas de um 
casamento. Diga-se, de passagem, que Bergman é um dos autores fundamentais 



na formação do cineasta Woody Allen, embora sem nenhuma ligação com suas 
comédias ''puras''.  
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