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Enciclopédia de cinema
Marca registrada da premiação, Rubens Ewald Filho comenta amanhã seu 26o- Oscar

“No fundo, todo
crítico quer ser
amado. Mas ou
você faz uma
crítica honesta ou
escreve para ser
amado. Polêmica
sempre deu
leitura, mas o
trabalho do crítico
é ser honesto e
destrinchar o filme
para o público
Rubens Ewald Filho, crítico

Gilberto Scofield Jr.
e Márcia Abos

SÃO PAULO

N
o apartamento
que o crítico de
cinema Rubens
Ewald Filho, 65
anos, faz de es-
critório em Hi-

gienópolis, Zona Oeste de São
Paulo, é possível esbarrar em ci-
nema por todos os lados. Literal-
mente. Pela sala, pelos quartos e
pelo corredor do imóvel, em
meio a quadros com imagens do
jornalista e reportagens sobre
ele emolduradas como diplo-
mas, empilham-se centenas de
fitas de VHS, DVDs, CDs e livros
sobre cinema nacional e estran-
geiro. Todo o material, explica
Ewald, será doado para a Funda-
ção Armando Álvares Penteado
(Faap, onde dá aulas de roteiro e
crítica na pós-graduação do cur-
so de Cinema), por absoluta fal-
ta de espaço e condições ideais
para guardar aquela quantidade
de informação.

Mas quem precisa de material
para consulta quando se tem
tanto detalhe sobre cinema
guardado na cabeça? Pois foi
graças a esse conhecimento en-
ciclopédico, aliado ao bom hu-
mor, à fina ironia e a uma clareza
sobre o que fala e escreve, que
Rubens Ewald Filho se tornou o
crítico de cinema mais popular
do país. Para o bem e para o
mal. Em 2010, assistiu a 1.070 fil-
mes. Só este ano, a 180. Ao longo
da vida foram mais de 32 mil.
Amanhã à noite, quando come-
çar a 83a- festa de entrega do Os-
car no Teatro Kodak, em Los An-
geles, Ewald estará ao vivo no
canal a cabo TNT, comentando
sua 26a- premiação.

— Eu carrego uma bandeira
de amor ao cinema e sou um en-
tusiasmado — diz ele. — O cine-
ma sempre foi um grande com-
panheiro, que nunca me aban-
donou. Ele nos ajuda a viver e a
sonhar. No caso de Hollywood,
o cinema teve grande poder re-
volucionário, mudando costu-
mes, influenciando hábitos e
vendendo o sonho de vida ame-
ricano ao redor do planeta. An-
tes da década de 20 do século
passado, era tudo Idade Média.

Sites ‘homenageiam’ o crítico
Amado e odiado a ponto de

ser referência tanto de cinéfilos
quanto de gente que só vai ao ci-
nema para se divertir, Ewald é ci-
tado em incontáveis sites na in-
ternet, incluindo o “O veneno de
Rubens Ewald Filho” — um fó-
rum de discussão em que as crí-
ticas são votadas e avaliadas por
internautas — e a página do Or-
kut “Rubens Ewald Filho é uma
piada”, sem contar seu próprio
blog, no qual todo filme lançado
é avaliado sem pudores, como o
favorito deste ano, “O discurso
do rei”: “O mais estranho é que
qualquer um que assistir ao fil-
me vai dizer que ele tem a cara
típica de um vencedor do Oscar,
ao menos antigamente, antes de
eles terem virado prêmio de arte
(como no ano passado, quando
fizeram a besteira de premiar
aquela bobagem pró-guerra cha-
mada ‘Guerra ao terror’ em vez
de ‘Avatar’).”

— No fundo, todo crítico
quer ser amado. Mas ou você
faz uma crítica honesta ou es-
creve para ser amado. Polêmi-
ca sempre deu leitura, mas o
trabalho do crítico é ser ho-
nesto e destrinchar o filme pa-
ra o público que vai ao cine-
ma. Porque todo filme tem
uma mensagem e está venden-
do alguma coisa — afirma.

O tal do conhecimento enci-
clopédico já o livrou de algumas
saias justas. Como na entrega do
Oscar em 1997, quando Ewald
comentava a cerimônia ao lado
do cineasta Arnaldo Jabor. A
Academia de Artes e Ciências
Cinematográficas de Hollywood
decidiu homenagear astros in-
fantis premiados ao longo da
história do Oscar, mas não havia
um roteiro sobre quem era
quem quando todos subiram ao
palco, muito mais velhos. Ewald
conhecia um a um, incluindo
aqueles cuja última imagem ti-
nha sido feita aos 10 anos.

— Foi o momento mais difí-
cil na minha trajetória com o
Oscar — diz ele.

Se houve sufoco, Jabor não
percebeu.

— Rubens é uma das poucas
pessoas que amam e enten-
dem de cinema no Brasil. Ele é

erudito, mas tem uma relação
lúdica com o cinema. Sinto fal-
ta disso nos críticos, que estão
precisando de mais cultura ci-
nematográfica — diz.

Ewald concorda em parte
com o colega. Sente falta de pro-
fissionalismo na crítica brasilei-
ra e diz que, muitas vezes, a vai-
dade do jornalista é maior do
que sua preocupação em dialo-
gar com o público. Ainda assim,
acredita que a função continua a
ser valorizada, mesmo que a in-
ternet tenha parido blogs e sites
sobre cinema mundo afora.

— Blogueiros são ótimos
porque escrevem com paixão,
essa qualidade perdida na crí-
tica — diz ele.

— O Rubens tem um conhe-
cimento inquestionável de ci-
nema — diz Pablo Villaça, edi-
tor do site “Cinema em casa”,
e que Ewald cita como um des-
taque da nova geração de crí-
ticos. — Além disso, ele huma-
nizou a figura do crítico, mos-
trando um lado agradável e
piadista de uma pessoa vista
sempre como mal-humorada.

Para muita gente, é impossí-
vel dissociar a voz, o cavanha-
que (mantido com o mesmo
corte desde 1976), a memória
prodigiosa e o senso de humor
peculiar de Ewald da entrega do
Oscar. O comentarista já virou
marca registrada da premiação.
A simbiose é tamanha que ofus-

ca a própria trajetória de um jor-
nalista — também advogado,
geógrafo e historiador — que
ajudou a construir a ideia de crí-
tica cinematográfica e de indús-
tria de cinema que possuímos
no Brasil hoje.

Nascido em Santos, onde
descobriu o cinema ainda
criança e começou a trabalhar
como crítico no jornal “A Tri-
buna”, Ewald desejou ser ci-
neasta e chegou a fazer cine-
ma quando se mudou para São
Paulo, na década de 70, inclu-
sive como ator em filmes co-
mo “Amor estranho amor”
(“Sou eu na cena em que Xuxa
faz striptease”, lembra). Tam-
bém foi roteirista de clássicos
da pornochanchada, como
“Elas são do baralho” e “A ár-
vore dos sexos”, em parceria
com Silvio de Abreu. Mas o ci-
neasta e o crítico-jornalista
não conviviam bem, e Rubens
precisou escolher.

— Impossível fazer as duas
coisas sem colocar em xeque
minha credibilidade. A crítica
venceu — diz. — Hoje, só faço
cinema se o personagem for
eu mesmo.

No Brasil, foi pioneiro ao levar
para a televisão a crítica de ci-
nema, tarefa exercida por 12
anos na TV Globo. Também des-
bravou caminhos ao lançar os
guias anuais de DVDs. Tem orgu-
lho do “Dicionário de cineastas”,

de 1977, já revisto e atualizado,
único do gênero no Brasil e re-
ferência para estudantes, pes-
quisadores e cinéfilos. Ainda
que ame o cinema, flerta com o
teatro. Em 2007, dirigiu “Queri-
do mundo”, de Miguel Falabella
e Maria Carmen Barbosa. Com o
grupo paulista Os Satyros, pro-
duziu e dirigiu “Hamlet Gashô” e
“O amante de Lady Chatterley”.

Trilhou ainda uma carreira
paralela como novelista, com
“Éramos seis”, também em
parceria com o amigo Silvio de
Abreu. E “Gina”, novela das
18h da TV Globo, que em 1978
lançou Christiane Torloni.
Desde 2007, Ewald editou mais
de 300 livros pela Coleção
Aplauso, série dedicada a res-
gatar a memória do teatro, ci-
nema e TV brasileiros.

— Ele merece uma cadeira
na Academia Brasileira de Le-
tras pelo trabalho que faz na
Coleção Aplauso — diz José
Wilker, que já dividiu cobertu-
ras do Festival de Cannes e do
Oscar com o amigo. — Quase
nunca concordamos, o que é
ótimo. Gera um debate que en-
riquece quem nos ouve. Eu
sou o apaixonado. Ele é o es-
pecialista, ainda que seja um
especialista apaixonado.

Workaholic assumido, Ewald
admite que o vício é um efeito
colateral de sua longa solidão
(ele é solteiro e sem filhos).

— Minha paixão pelo cine-
ma começou porque fui uma
criança solitária até os 9 anos.
Fui absurdamente reprimido,
apanhava e nunca tive um ami-
go — conta.

Por isso mesmo, o cinema é
sua boa companhia, um con-
forto nas horas difíceis e uma
celebração nas horas felizes.
Tanto que, ao ter toda sua re-
serva financeira roubada no
ano passado por um parente
que administrava suas econo-
mias, consolou-se com Debbie
Reynolds, sua estrela de Hol-
lywood favorita. Cada vez
mais, diz se identificar com a
atriz de “Dançando na chuva”,
cuja biografia é cheia de revi-
ravoltas espetaculares.

O que cada vez menos acon-
tece na festa do Oscar, segundo
ele uma cerimônia de modo ge-
ral previsível. Ele diz que “O dis-
curso do rei” tem boas chances
de levar as estatuetas de melhor
filme, ator (Colin Firth), ator
coadjuvante (Geoffrey Rush) e
roteiro original, ainda que “A re-
de social” seja um concorrente
forte. Está convencido de que
Natalie Portman leva o Oscar de
atriz por “Cisne negro”, e acredi-
ta na força de “Lixo extraordiná-
rio”, codirigido pelos brasileiros
João Jardim e Karen Harley e pe-
la inglesa Lucy Walker, que dis-
puta o prêmio de melhor docu-
mentário em longa-metragem. ■
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