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Assisti a “Dois papas”, de Fernando Mei-
relles, na mesma semana em que termi-

nei de ver a série “Messiah”, dirigida pelo
australiano Michael Petroni. São projetos
muito diferentes, nas premissas e nos resul-
tados, mas que discutem questões comuns.

“Dois papas” coloca frente a frente o Papa
Bento XVI, Joseph Ratzinger, em vias de re-
nunciar, e o cardeal Jorge Bergoglio, prestes

a se transformar no Papa Francisco. Pouco a
pouco, vamos compreendendo que, naque-
le luminoso embate de ideias, ambos os pro-
tagonistas estão certos, apenas defendem
objetivos diversos: Ratzinger está preocu-
pado com a sobrevivência e o fortalecimen-
to de uma instituição, a Igreja Católica, en-
quanto o que interessa a Bergoglio é a defe-
sa dos ideais de Jesus Cristo. Ratzinger vê
em Bergoglio uma ameaça à instituição —e
está certo. Bergoglio acha que Ratzinger es-
tá atraiçoando os ensinamentos de Jesus
Cristo —e também ele está certo. 

Na série “Messiah”, Petroni imagina o
aparecimento, durante a guerra na Síria, de
um líder religioso, de origem palestina, cu-
jo nome e passado ninguém conhece. A sé-
rie perde frequentemente o rumo. Vários
momentos, porém, justificam o interesse.
Um deles é o interrogatório a que o suposto
Messias é sujeito, depois de entrar “ilegal-
mente” em Israel. Surpreendido, ao verifi-
car que o seu prisioneiro fala hebraico, o in-
terrogador pergunta-lhe se é judeu. “Na ori-
gem, sim”, responde o homem, que tanto

pode ser um impostor genial (vários ele-
mentos apontam nessa direção), como o
verdadeiro Messias. 

O que “Messiah” sugere é que se Jesus vol-
tasse teria de enfrentar sobretudo a incredu-
lidade dos crentes (cristãos, muçulmanos e
judeus), muitíssimo mais perigosa e difícil de
vencer do que impiedade dos ímpios. 

Em particular, Jesus
seria muito mal recebi-
do pelas instituições re-
ligiosas que se ergue-
ram, fortaleceram e
prosperaram comerci-
ando fé. Fundamenta-
listas islâmicos, cristãos
e judeus veriam nele o
seu principal inimigo.
Estes movimentos são,
aliás, absolutamente

idênticos. Convergem no horror a tudo o que
seja novo. Atraem os mais desesperados,
prometendo-lhes milagres, e depois explo-
ram-nos e escravizam-nos. Valorizam, nos li-
vros sagrados, não as propostas transforma-

doras dos diferentes profetas (propostas que
eram revolucionárias então, e continuam re-
volucionárias hoje), mas o pensamento cru-
el da época em que foram escritos.

Jesus Cristo teria ainda de enfrentar a
desconfiança e a hostilidade dos gover-
nantes. Na série dirigida por Michael Pe-
troni, o Messias é investigado pela CIA,
interrogado pela Mossad e perseguido pe-
lo Estado Islâmico.

Na sociedade do espetáculo em que vive-
mos, não bastaria a Jesus multiplicar os
pães, ou transformar a água em vinho, tru-
ques ingênuos, ao alcance de qualquer ilusi-
onista. Não lhe bastaria sequer caminhar
sobre as águas. Precisaria recorrer a mila-
gres mais exuberantes, a discursos mais for-
tes, a medidas mais extremas. 

Em “Dois papas”, Ratzinger termina
rendendo-se a Bergoglio: “Não concordo
com nada do que o senhor diz. Mas através
da sua voz voltei a ouvir a voz de Deus”, diz
ele. Duvido que esta frase tenha sido dita.
Porém, é tão bonita. Gosto de pensar que
foi isso que aconteceu.

A incredulidade
dos crentes
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Na sociedade em
que vivemos, não
bastaria a Jesus
multiplicar pães.
Precisaria de
milagres mais
exuberantes,
discursos mais
fortes, medidas
mais extremas
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Quando começou a desen-
volver o roteiro de “Um

animal amarelo”, em 2013,
Felipe Bragança partiu de
uma inspiração autobiográ-
fica, sem imaginar que o te-
ma ganharia uma dimensão
cada vez menos pessoal com
o passar do anos. O filme
conta a história de um cine-
asta brasileiro que, ator-
mentado pelo passado es-
cravocrata da família, se
lança em viagem de autoco-
nhecimento a Moçambique
e a Portugal. Originalmente
concebido como uma “me-
lancólica fábula tropical”, o
filme teve sua estreia no fim
de semana na seção compe-
titiva Big Screen do 49º Fes-
tival de Roterdã.

— A premissa era usar a
busca do personagem por
uma identidade para abor-
dar um Brasil meio esca-
moteado, do passado escra-
vocrata das famílias brasi-

leiras, sobre o qual se falava
muito pouco —aponta Bra-
gança, de 39 anos. —Mas,
de repente, a gente dá de
cara com o presidente Bol-
sonaro declarando publi-
camente que ele não preci-
sa se preocupar com temas
relacionados à escravidão,
porque nunca teve um es-
cravo. O que o país passou
nos últimos seis anos fez
com que algumas questões
ligadas à história pessoal
do protagonista se tornas-
sem mais coletivas, univer-
sais, e foram absorvidas pe-
lo roteiro.

O que alimentaria uma
“nota de pé de página” no ar-
gumento inicial, como diz o
realizador, acabou ganhando
papel significativo na trama.
“Um animal amarelo” é cen-
trado na figura de Fernando
(Higor Campagnaro), cine-
asta que não encontra condi-
ções artísticas e financeiras
para continuar fazendo fil-
mes. Obcecado pela memó-
ria do avô (Herson Capri), de

passado violento, e persegui-
do pelo espírito de um mo-
çambicano que, desde crian-
ça, lhe acenava com um futu-
ro de privilégios e grandes
conquistas, ele investe numa
inglória incursão pelas terras
de seus antepassados, na
África e na Europa.

AVENTURA NO GARIMPO
Aonde quer que vá, Fernan-
do é confrontado com sua he-
rança colonial. Em Moçam-
bique, tenta se aventurar pe-
lo garimpo de pedras precio-
sas, mas é dissuadido por lo-
cais capazes de produzir ge-
mas com seus próprios cor-
pos, de modo “orgânico”. 

—Os moçambica-
nos percebem que
uma vida de opu-
lência desconec-
tada de suas ori-
gens resulta na per-

da de suas habilidades má-
gicas. De certa forma, isso
espelha a jornada de Fer-
nando, no que diz respeito
a ancestralidade —explica
Bragança —Alguns locais
dizem que branco nunca
vai encontrar pedras pre-
ciosas de verdade lá, só
moçambicano. Em uma
das vilas, visitei um líder
tribal que afirma que eles
sabem reconhecer uma
pedra valiosa, sem gastar
fortunas e destruir monta-
nhas, como as empresas
estrangeiras fazem. Den-
tro da provocação meio
tropicalista que o filme
propõe imaginei: e se as
pedras preciosas saíssem
de dentro deles, mesmo?

“Um animal amarelo” é re-
sultado da combinação de es-
forços da produtora brasileira
Duas Mariolas, de Bragança,
e a portuguesa Som e a Fúria,
e estreará em Portugal em
maio. O lançamento brasilei-
ro está previsto para o segun-
do semestre. Bragança diz
que, diante do impasse em
que vive o cinema brasileiro,
acuado por suspensão e cor-
tes de linhas de fomento do
governo e pelas indefinições
da Ancine, a Agência Nacio-

nal do Cinema, a copro-
dução passou a ser
fundamental para
a viabilização de
projetos de perfil
mais autoral.

— O curioso é
que a gente viveu

um longo ciclo
em que

buscá-
vamos

a coprodução não por causa
do dinheiro, mas pelas articu-
lações que ela permitia, como
visibilidade em festivais e
venda em outros países. “Um
animal amarelo” foi feito com
pouco dinheiro português,
porque o mais importante era
ter um produtor português,
determinante na estratégia
de difusão fora do Brasil. Mas
talvez meu próximo filme te-
nha que ser uma produção eu-
ropeia, e a minha companhia
como coprodutora minoritá-
ria – observa Bragança.

Atualmente, o diretor tra-
balha numa nova versão de
“Macunaíma”, a partir do li-
vro de Mário de Andrade.
Lançado em 1928, o clássico
modernista sobre o caráter
antropofágico da cultura
brasileira já foi adaptado pa-
ra o cinema por Joaquim Pe-
dro de Andrade, em 1969.
Mas Bragança acredita que
é chegado o momento de fa-
zer uma revisão sobre as ori-
gens e especificidades da
identidade brasileira. O ci-
neasta aguarda recursos da
Ancine para iniciar o pro-
cesso de pesquisa por dife-
rentes estados do país. Ao la-
do dele no projeto, estão o
antropólogo Hermano Vi-
anna e a atriz indígena Zahy
Guajajara (da minissérie
“Dois irmãos”).

— Estou obcecado pelas
ideias modernistas dos anos
20 do século passado. O que
a gente quer dizer, a partir
da crise de identidade que
começou lá atrás, em 2012,
2013, quando fala em cultu-
ra brasileira pujante? —
questiona o diretor.

Cineasta em crise e Brasil
‘escamoteado’ inspiram
filme de Felipe Bragança 
Coprodução com Portugal, ‘Um animal amarelo’ se destacou em
Roterdã com trauma da herança escravocrata que borra a ficção
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África e 
Europa. Higor
Campagnaro
interpreta um
cineasta que vai
atrás das 
terras dos
antepassados:
longa estreia 
em maio em
Portugal e 
no segundo
semestre no
Brasil
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‘Macunaíma’.
Bragança prepara
nova adaptação 
do clássico 


