
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Thomas Vinterberg é 
velho conhecido do público 
brasileiro. Seu primeiro 
filme a chegar aqui foi 
Festa em Família (1998), 
em que abordava, de 
forma crua e alinhada aos 
princípios estéticos do 
movimento Dogma 95, a 

pedofilia e a hipocrisia no seio de uma família. O conjunto de prêmios 
obtidos pelo filme trouxe a ele reconhecimento internacional e convites 
para trabalhar fora da Dinamarca, seu país natal, realizando filmes que 
transitavam entre propostas autorais e a busca de repercussão no 
mercado de cinema. Assim, títulos como Dogma do amor (2003) e 
Querida Wendy (2004) dividiram opiniões. 

De volta à Dinamarca há alguns anos, Vinterberg apresenta 
agora A Caça (2012), em que parte do tema da pedofilia para abordar 
a reviravolta emocional sofrida pelo pacato Lucas, acusado de abuso 
sexual em uma pequena e calma cidade. Após o fim de um casamento 
conturbado, ele perde a guarda do filho Marcus para a ex-esposa. Ao 
conseguir emprego em um jardim de infância, ele tenta convencê-la a 
permitir que seu filho venha morar com ele. Porém, a aluna Klara, 
vizinha de Lucas, diz à diretora da escola que ele a teria molestado, 
mostrando suas partes íntimas. De forma prematura e sem saber lidar 
com a situação, a diretora já o toma como culpado e espalha o caso 
para várias famílias, abalando o pacífico convívio da cidade. 

Em um enredo aparentemente simples, aborda-se de forma 
aguda o conhecido tema da injustiça sofrida por um homem comum, 
vítima de linchamento moral e esmagado pelo contexto social em que 
está inserido, de irônica prosperidade e conforto material. Tais fatores 
não garantem que um mal entendido, uma clara falha humana, tome 
proporções gigantescas. Após o caso cair no conhecimento de todos, 
Lucas perde o emprego e passa a ser hostilizado por seus amigos, em 
sua maioria pais das crianças onde ele trabalhava. A suspeita do crime 
passa a frente de tudo, não importando a possibilidade de inocência 
ou uma investigação isenta antes de imputar a culpa a alguém. Para a 
maioria dos habitantes da cidade, basta a suspeita para isolar Lucas 
do círculo de amigos, impedi-lo de fazer compras nos mercados locais 
e torná-lo alvo de desconfiança geral. A relação com sua ex-esposa se 
abala ainda mais. Nadja, sua nova namorada, está dividida entre 

acreditar ou não em sua palavra. As únicas pessoas que oferecem 
apoio são o amigo Brunn e seu filho Marcus. 

A obra recebeu boa acolhida de público na 35ª Mostra 
Internacional de Cinema, em 2012, embora algumas críticas 
apontassem que a fácil identificação entre plateia e protagonista 
fizesse deste um personagem de pouca profundidade. Haveria, 
portanto, certo maniqueísmo no desenvolvimento da história e no 
recorte social escolhido, deixando poucas zonas de cinza onde tudo é 
preto e branco. De fato, Lucas é o típico personagem transparente, 
convicto de sua inocência, sem desvios de caráter e cuja inocência é 
inabalável desde o início. Porém, o alvo do filme é, de fato, o absurdo 
da situação e seus desdobramentos insanos, como na cena do 
interrogatório de Klara para identificar a culpa de Lucas. O despreparo 
dos profissionais supostamente treinados para lidar com a situação 
beira o insuportável. Não há nenhum cuidado ao expor uma criança a 
tamanho constrangimento. 

A força do filme está no efeito catastrófico que ações sem 
reflexão podem causar. Em nome de boas intenções, o resultado 
obtido é o extremo oposto, causando ainda mais problemas. Este 
comportamento alcança níveis críticos na violência sofrida por Lucas 
no mercado, onde é espancado por funcionários “cientes” do caso. 
Acusado e sem direito à defesa, é vítima da covardia da maioria, 
sintoma cotidiano de um fascismo velado, disfarçado de suposta 
justiça. É o curto caminho que leva do medo coletivo para a covardia 
coletiva, ambos irracionais e traduzidos em violência. 

Salta aos olhos a metáfora expressa no título do filme. O rito de 
passagem para a vida adulta nesta pequena cidade é mediado pela 
posse de uma arma e pela licença de caçar, costumes que, 
associados ao consumo excessivo de álcool, fazem da virilidade um 
valor a ser cultuado. Tais costumes não são exclusivos deste 
microcosmo, e são identificáveis em inúmeros locais. Podem 
sociedades que se orgulham de tais valores não serem violentas em 
seu âmago? A resposta está na cena final, que deixa no ar este e 
outros questionamentos. Afinal, ao caçarmos, quem é o alvo da caça? 

Vanderlei Mastropaulo 

(*) Nasceu em São Paulo, em 14/01/1966. Formado em jornalismo, quase antropólogo e apaixonado por História do Brasil, ficou conhecido por 
seus roteiros dirigidos por Laís Bodanzky (Bicho de Sete Cabeças, Chega de Saudade, As Melhores Coisas do Mundo) – três filmes 
intensamente discutidos por nosso grupo. Participou dos roteiros de Doutores da Alegria, Querô, O Mundo em Duas Voltas e Terra Vermelha. 
Como diretor, realizou o curta Pedro e o Senhor e codirigiu com Laís Bodanzky Cine Mambembe, o Cinema descobre o Brasil e A Guerra dos 
Paulistas. Uma História de Amor e Fúria (2013) é seu primeiro longa de animação e demorou 6 anos para ser realizado.  
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Se o tempo presente flui à maneira de um rio, é o passado que 
confere profundidade às suas águas 

Virgínia Woolf 
 

Revi Hiroshima, mon amour (1959), de Alain Resnais. Confesso 
que estava temerosa de perder o encantamento que a lembrança 
desse filme provocara em mim. Foi há tanto tempo... Embora o filme 
tenha sido visto com meus olhos de hoje, o deslumbramento foi o 
mesmo. 

O início do filme é o encontro de uma atriz francesa que estava 
filmando em Hiroshima e de um arquiteto japonês que tinha perdido 
toda a sua família em consequência da bomba atômica no fim da 
guerra. O que parecia ser uma simples aventura para os dois (no dia 
seguinte ela voltaria a Paris) vai, aos poucos, assumindo importância. 

O filme começa com um diálogo aparentemente sem sentido 
entre o casal que se entrelaça: “Eu estive em Hiroshima”, ouvimos a 
voz da mulher dizer. E a voz do homem responde: “Você não esteve 
em Hiroshima”; “Eu vi o horror de Hiroshima”; “Você não esteve em 
Hiroshima”; “Eu vi corpos carbonizados em Hiroshima”; “Você não 
esteve em Hiroshima”, etc. Enquanto o diálogo transcorre, vemos 
cenas documentais impressionantes da 
destruição de Hiroshima. Há um corte e o 
casal aparece se recompondo. Ele manifesta o 
desejo de vê-la mais uma vez e ela reluta. Ele 
lhe diz que o que o atraiu nela foi sua tristeza 
e seu ar misterioso. A partir daí, o filme mostra 
todo o empenho do homem em conhecer 
aquela mulher fugidia, que não se deixava 
alcançar. Aos poucos, ela começa a revelar as 
lembranças sobre as quais jamais tinha falado 
com alguém. Era a memória do tempo da 
guerra, quando, em Nevers, sua cidade natal, na França ocupada, ela 
se apaixonou por um jovem soldado alemão, e com ele viveu um 
grande amor escondido, por proibido. Era o final da guerra e, no dia em 
que o casal fugiria para a Baviera, o soldado foi assassinado. Ela 
entrou em desvario. A família tentou protegê-la da execração pública 
trancando-a no porão da casa. Para ela, que se sentia morta, estar 
enterrada ali pouco lhe importava. Depois, foi levada, às ocultas, para 
Paris, onde passou a morar e nunca mais quis voltar a Nevers. O filme 
deixa claro que ela apenas sobrevivia, mantendo-se indiferente à vida.  

Falar sobre aquele passado pela primeira vez foi como reabrir 
uma ferida aparentemente cicatrizada. O fato de estar em Hiroshima 
era como reviver toda a dor pela qual passara em Nevers. Estar em 
Hiroshima parece ter sido o estímulo que trouxe o passado ao 
presente, irrompendo com a força das coisas reprimidas. Ela fora tão 
destruída como Hiroshima o tinha sido pela bomba atômica. Nesse 
ponto, passamos a entender o diálogo inicial: sua experiência subjetiva 
era de uma devastação idêntica à de Hiroshima. No final do filme, ela 
diz ao homem “Você é Hiroshima”; e ele diz: “Você é Nevers”. Aquele 
encontro com seu passado pareceu lhe dar permissão para voltar a 
Nevers e sangrar de novo. “Eu estive em Hiroshima” era o mesmo que 
“eu estive na destruição, de frente com a morte, com a dor, com a 
violência”. Contar àquele homem o passado que nunca tinha referido a 
ninguém era uma forma de permitir que ele entrasse em sua vida, era 
abrir uma porta para o amor. Por essa “traição”, ela pede perdão ao 
soldado morto. E, quando ela se dirige ao homem como se ele fosse o 
soldado alemão, fica claro que o amor renasce. 

O filme não é apenas um libelo contra a guerra e seus horrores, 
mas é também um filme sobre o amor, sobre a capacidade humana de 
se refazer, de se renovar e até de renascer, com toda carga de 
sofrimento que isso mobiliza. Mas ele é, principalmente, um belo filme 
sobre a memória. 

Sabemos que a memória está fundamentalmente ligada à 
passagem do tempo, que, entre outros fatores, é responsável pela 
nossa “visão de mundo”, uma vez que qualquer ordem social é 
marcada pelo controle do tempo. Nesse sentido, o tempo é uma 
construção social, que tem a ver com a forma como o homem vem 
lidando com o tempo ao longo de sua história. Houve uma época em 
que ele era marcado pelas estações do ano, pela lua, pelo dia/noite, 
pelo sino da igreja, etc. Desde a revolução industrial, o tempo é cada 
vez mais marcado pela produtividade econômica (“tempo é dinheiro”). 
Estamos falando do tempo simbólico, organizado pelo homem, desde 
frações de segundos, minutos até séculos, sem significação maior 
porque, na verdade, o tempo pertence à categoria do real e não do 
registro simbólico. Assim, apesar da passagem constante do tempo, 
esse transcorrer não depende de nenhuma regulação social. Não 
somos senhores da nossa relação com o tempo. Ele passa 

inexoravelmente por nossas vidas, conduzindo-
nos – e a todas as coisas – ao fim e à morte. 
Normalmente, não nos damos conta do tempo 
passando. É como se ele fosse um fio 
contínuo, inteiro e não milhares de instantes 
que se sucedem à revelia, tecendo a nossa 
vida e nos levando ao fim.  

A impressão de que o passado 
permanece nos é dada pela memória, o que 
contribui para nosso sentimento de identidade. 
Só eu tenho a minha memória. A memória é, 

pois, fundamental para a nossa vida psíquica. Ela é o registro dos 
infinitos instantes que se desenrolam enquanto vivemos, embora nos 
dando a impressão da permanência imaginária do passado.  

Acho interessante lembrar, a propósito do assunto, que dentre as 
artes só a música e o cinema têm um processo de formação e 
expressão muito semelhante ao que acontece com o papel do tempo e 
da memória na construção de identidade humana. Ao ouvirmos um 
concerto não nos detemos em cada nota musical componente da peça 
executada, mas, sim, em desfrutar a beleza daquela sequência de 
sons. Quanto ao cinema, sabemos que o processo cinematográfico 
nada mais é do que o encadeamento de imagens que se sucedem, 
dando a ilusão de movimento e de unicidade. E embora saibamos que 
o que existe é uma sequência de imagens e de cenas, quando vemos 
um filme, o vemos como um todo e assim o avaliamos. Do mesmo jeito 
que a nossa vida é um contínuo permanente de momentos que se 
sucedem, assim é o cinema. Talvez, por isso, esse seja um dos 
motivos pelo qual o cinema é tão fascinante: ele flui como flui a vida. 
Sem a ligação entre o antes e o depois não haveria memória, não 
haveria cinema.  

Rianete Lopes Botelho  
Obs.: A atriz protagonista é a bela Emmanuelle Riva, que 
recentemente ganhou inúmeros prêmios por sua interpretação em 
Amor de Michael Haneke.  
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Amor ................................................................. 9,27 
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A Busca ............................................................ 8,23 
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