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Em 15 dias, saberemos os vencedores. Por ora, as curiosidades. 
 
Com o alvoroço de Rolling Stones, U2 e carnaval, é possível que um monte de gente que 
normalmente se preocupa em conferir todos os filmes indicados ao Oscar antes da cerimônia nem 
tenha se tocado de que ela já acontece em duas semanas (5 de março). É claro que há um fastio 
pré-festa devido à ausência de suspense. Os prêmios precursores já apresentaram todas as 
provas necessárias para se concluir que “O segredo de Brokeback Mountain” vai ganhar o Oscar 
de melhor filme, derrotando “Munique”, “Capote”, “Boa noite, e boa sorte” e “Crash — No limite” 
(quase todos estão em cartaz no Rio; “Capote” estréia só sexta-feira que vem, mas tem pré-
estréias hoje às 21h30m, no Cinemark Downtown, e de hoje a quinta-feira, também às 21h30m, 
no Art Fashion Mall, e às 21h15m, no Estação Ipanema). Mas, olhando-se para o quadro geral dos 
indicados em todas as categorias, há várias situações interessantes e/ou irônicas. Aqui estão 
algumas delas.  
 
O índice de renovação nas categorias referentes a atores e atrizes é de quase 75% este ano. De 
20 indicados, entre protagonistas e coadjuvantes, só seis já haviam concorrido antes: William 
Hurt (melhor ator em 1986, por “O beijo da Mulher-Aranha”), Frances McDormand (melhor atriz 
em 1997, por “Fargo”), Judi Dench (melhor atriz coadjuvante em 1999, por “Shakespeare 
apaixonado”), Charlize Theron (melhor atriz em 2004 por “Monster — Desejo assassino”), 
Catherine Keener e Joaquin Phoenix. 
 
 
A animação computadorizada, veio principal da indústria, ficou de fora da disputa de melhor longa 
animado. Concorrem ao Oscar um filme de animação tradicional (“O castelo animado”, cujo 
diretor, o japonês Hayao Miyazaki, levou este prêmio em 2003 por “A viagem de Chihiro”) e dois 
em stop-motion (“A noiva-cadáver”, de Tim Burton, que, apesar de ser um nome consagrado, tem 
nessa a sua primeira indicação ao Oscar; e “Wallace & Gromit — A batalha dos vegetais”, de 
Steve Box e Nick Park, este último ganhador de três Oscars de curta de animação, dois deles 
protagonizados pelos personagens Wallace e Gromit). 
 
Como reflexo da má reputação da nova trilogia “Guerra nas estrelas”, pela primeira vez um filme 
da série, divisora de águas na tecnologia de efeitos visuais, sequer concorre ao Oscar da 
categoria: “Star wars — Episódio 3: A vingança dos Sith” tem apenas uma indicação, ao prêmio 
de maquiagem. 
 
Apenas pela quarta vez na história do Oscar, os cinco indicados a melhor diretor são os diretores 
dos cinco indicados a melhor filme (os outros anos foram 1958, 1965 e 1982). O comum é que 
haja de uma a duas discrepâncias entre as listas. É que os diretores indicados são escolhidos só 
pelos diretores membros da Academia, que não chegam a 400. Os candidatos a melhor filme são 
escolhidos pela Academia toda, ou seja, quase seis mil pessoas. Que tenham concordado em tudo 
este ano mostra apoio forte e consistente para os cinco filmes. 
 
“Paradise now”, indicado oficialmente pela Palestina, é um dos concorrentes a melhor filme 
estrangeiro (e um possível vencedor). Curiosamente, há bem pouco tempo, no Oscar 2003, a 
inscrição do filme palestino “Intervenção divina” foi recusada porque a Academia, então, não 
considerava a Palestina um país. E, nas últimas semanas, diplomatas israelenses têm pressionado 
a organização a não apresentar “Paradise now” como filme palestino, pelo mesmo motivo. 
 
Pela primeira vez desde 1989, há só três indicadas a melhor canção. Dá para ver que a safra foi 
fraca: o grupo de compositores que indica os concorrentes da categoria determina o número de 
finalistas a partir do número de canções que passam numa primeira seleção. 
 



Larry McMurtry, co-roteirista de “O segredo de Brokeback Mountain”, tem nesta sua segunda 
indicação ao Oscar. A primeira foi 34 anos atrás, como co-roteirista de “A última sessão de 
cinema”, de Peter Bogdanovich. Nos dois casos, roteiros adaptados. Em 1972, a origem da 
história era um romance do próprio McMurtry; desta vez, é um conto de E. Annie Proulx. 
 
Woody Allen, indicado pelo roteiro de “Ponto final — Match point”, tem nesta a sua 14ª indicação 
ao prêmio de roteiro original. Entre meados dos anos 80 e fins dos 90, ele, roteirista de todos os 
seus filmes, não passava mais de um ano sem ser indicado nesta categoria. Mas, em função da 
fase ruim que este filme enterra de vez, vivia um longo hiato: não concorria há oito anos, quando 
foi indicado por “Desconstruindo Harry”. Como diretor, tem bem menos indicações: “apenas” seis. 
Tem três vitórias: em 1978, como diretor e roteirista, por “Noivo neurótico, noiva nervosa” 
(também eleito melhor filme), e em 1987, só como roteirista, por “Hannah e suas irmãs”. 
 
“Desse roteiro, podia ter saído tanto um filme interessante quanto algo desinteressante, 
oportunista, com violência gráfica. Foi por causa de David (Cronenberg, o diretor) que decidi fazer 
o filme”, disse o ator Viggo Mortensen, de “Marcas da violência”, em entrevista ao GLOBO no 
Festival de Cannes. A Academia discordou: Cronenberg foi esnobado e o roteirista Josh Olson 
concorre a melhor roteiro adaptado. 
 
As quatro indicações técnicas de “King Kong” podem parecer uma esnobada da Academia em 
Peter Jackson, mas, na verdade, este é o mais bem-sucedido dos filmes do gorilão no Oscar. O 
“King Kong” original foi totalmente ignorado em 1933. O de 1976 foi indicado em duas categorias. 
Ganhou também um Oscar especial de efeitos visuais — hoje vistos como risíveis.  

 
 
Leia Mais 
 
Em busca do ouro  
 
A quantos Oscars concorre cada filme em 2006 
 
“O segredo de Brokeback Mountain” 
 
“Boa noite, e boa sorte” 
 
“Crash — No limite” 
 
“Memórias de uma gueixa” 
 
“Munique” 
 
“Capote” 
 
“Johnny e June” 
 
“O jardineiro fiel” 
 
“King Kong” 
 
“Orgulho e preconceito” 
 
“As crônicas de Nárnia: O leão, a feiticeira e o guarda-roupa” 
 
“A luta pela esperança” 
 



“Guerra dos mundos” 
 
“Marcas da violência” 
 
“Ritmo de um sonho” 
 
“Sra. Henderson apresenta” 
 
“Terra fria” 
 
“Syriana — A indústria do petróleo” 
 
“Transamerica” 
 
“Star wars: Episódio 3 — A vingança dos Sith” 
 
“Batman begins” 
 
“A fantástica fábrica 
de chocolate” 
 
“Harry Potter e 
o cálice de fogo” 
 
“Junebug” 
 
“Ponto final 
— Match point” 
 
“O Novo Mundo” 
 
“A lula e a baleia” 
 
* Além dos indicados a desenho animado e documentário de longa-metragem e a filme 
estrangeiro  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 fev. 2006, Segundo Caderno, p. 8 
 
 


