
Assisti há algumas semanas, no clube do professor, O Mordomo 
da Casa Branca, dirigido por Lee Daniels, e gostei muito. Ainda bem 
que não leio críticas (e, se possível, nem as sinopses) antes de ver um 
filme, porque as que se referem a este estão destruidoras.  

O primeiro longa dirigido por Daniels, Matadores de Aluguel 
(2005), não chamou a atenção de ninguém. Em compensação, seu 
segundo filme Preciosa – Uma História de Esperança (2009), foi 
aclamado em Sundance, chegou a Cannes e levou dois Oscar. Seu 
terceiro filme, o thriller Obsessão (2012), é o seu predileto, mas não 
agradou nem à crítica, nem ao público. O cineasta afirmou que quis 
realizar O Mordomo da Casa Branca (2013), que conta a história das 
lutas dos negros pelos direitos civis, para homenagear a geração de 
sua mãe.   

O filme é cinemão norte-americano, tem uma estrutura clássica, 
narrativa simples, elenco cheio de celebridades, fotografia impecável e 
trilha sonora que conduz a emoção do espectador. Os protagonistas 
são vividos por Forrest Whitaker e a apresentadora super popular 
Oprah Winfrey. No filme, há uma chuva de participações especiais 
como Jane Fonda (como Nancy Reagan), Robin Willians (Eisenhower), 
John Cusack (Nixon), além de Vanessa Redgrave, Cuba Gooding Jr, 
Lenny Kravitz e Mariah Carey. O filme fala da história dos EUA, o que, 
por si só, ganha o público americano. É indiscutível que é uma 
superprodução, de olho na bilheteria. Não acho que fui ingênua. 

Essas características que listei não fazem minha cabeça. Assim 
mesmo eu gostei do filme, me envolvi, chorei à beça, saí feliz do 
cinema.  O que me encantou foi a forma como a história foi contada. 
Houve de verdade um mordomo negro que serviu à Casa Branca por 
30 anos e que acompanhou os bastidores de 4 presidentes da 
República. O roteirista Danney Strong e o diretor Lee Daniels deixam a 
história dos presidentes como pano de fundo, valorizando o ponto de 

vista do mordomo (que 
teve uma infância cheia de 
tragédias, como muitos 
outros negros), 
entrelaçando a história 
familiar fictícia (esposa, 
vivida por Oprah, e os dois 
filhos) com a luta do 
movimento negro. Achei 
que ele foi feliz nessa construção, porque deu ritmo ao filme e porque 
valorizou as transformações que acontecem no cotidiano, deixando a 
história política oficial propositadamente em segundo plano. E é nessa 
transformação sutil e processual que está a excelência da atuação de 
Forrest Whitaker. 

As críticas são, como sempre, ranzinzas e não alcançaram a 
opção do diretor de colocar as principais personalidades políticas 
interpretadas por atores famosos. Não se trata de representação fiel, 
não é pra ser realista. Não é a mesma coisa que Meryl Streep 
interpretando Margaret Thatcher ou de Daniel Day Lewis na pele de 
Lincoln, que devem convencer os espectadores de que são mesmo as 
figuras históricas. A proposta é outra: os presidentes neste filme são 
absolutamente coadjuvantes e Cusack propositadamente não tenta 
imitar Nixon. É uma belíssima história de resistência cotidiana, o que 
não é fácil de ser retratado num filme. A diferença que vi nesta super 
produção é que não se trata de uma personalidade heroica e, sim, de 
um empregado doméstico negro, treinado para servir, que vive dramas 
pessoais e que vai aprendendo com as lutas sociais. Pra variar, os 
críticos acham que histórias de superação são piegas. E dou dez pra 
Forrest Whitaker!!! 

Claudia Mogadouro 
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Sou muito fã do cinema brasileiro, desde sempre, e não comecei a 
gostar só depois do famoso "boom" 
de Carlota Joaquina, na Era Pós-
Collor. 

Na verdade, tenho esse apreço 
desde criança, nos anos sessenta, e 
certamente um dos filmes que mais 
me impressionou nessa década foi 
um, inspirado em uma história real, 
denominado O Caso dos Irmãos 
Naves. Daí, fui conhecer as demais 
obras do diretor desse filme e tornei-
me seu fã. 

Tratava-se de um cineasta 
paulistano chamado Luiz Sérgio Person, que não foi autor de um 
sucesso só, pelo contrário, criou e muito bem outros filmes significativos 
para o cinema brasileiro. 

Nascido em 1936, na cidade de São Paulo, Person ainda 
adolescente fez cursos de interpretação, visando inicialmente ser ator. 

Em 1961, muda-se para Roma, com o objetivo de matricular-se no 
curso de cinema do Centro Sperimentali di Cinematografia (CSC). 

Fã ardoroso do grande cineasta italiano, Michelangelo Antonioni 
(também sou!), Person estudou e experimentou muito na cidade eterna. 
Era o cara certo no lugar certo, com a cidade respirando cinema por 
todos os poros, ou por todas as fontes da dolce vitta. 

Historiadores costumam dizer que sua curta experiência como 
executivo de uma indústria (Person-Bouquet) foi decisiva para escrever 
o roteiro de São Paulo S/A (que, em seu primeiro título, chamaria-se 
Agonia). 

Particularmente, concordo com essa observação em termos, pois 
nesse filme outras influências decisivas se impuseram. Sem a arguta 
observação de Person em relação à psique do ser humano, o filme não 
teria sido tão rico. 

Se o massacre da sociedade industrial de alto consumo é a linha 
mestre do filme, não creio que só a condição de ter conhecido o mundo 
corporativo na pele teria lhe dado elementos para criar um filme tão 
brilhante. Essa somatória – experiência como ator e diretor de Teatro e 
TV,  filmes de Antonioni e o Neorrealismo italiano inteiro – foi decisiva 
para compor sua obra. 

Sua primeira obra-prima, São Paulo S/A, foi lançada em 1964: um 
impressionante retrato do massacre capitalista, da sociedade de 
consumo, da hipocrisia, do status social, da futilidade atroz, mas, 
sobretudo, um estudo sobre o vazio do homem contemporâneo, vítima 
de tudo isso que descrevi e muitos outros elementos inerentes. 

Com atuações espetaculares de seus atores principais (talvez a 
melhor atuação da carreira de Walmor Chagas no cinema), ótima 
edição, roteiro, fotografia e trilha, é um filme que impressiona muito, e, 
na minha opinião, está entre os melhores da história do cinema 
brasileiro. 

Em O Caso dos Irmãos Naves (1967), Person recorreu à atuação 
do roteirista Jean Claude Bernadet, para contar a história real de dois 
irmãos mineiros, que nos anos trinta foram vítimas de um erro judiciário 
terrível e, pior que a injusta condenação de ambos por um crime que 
sequer ocorreu, foram vítimas de terríveis torturas. 

Inacreditável a coragem em filmar essa história chocante sobre a 
arbitrariedade, num momento crucial em que a ditadura começava a 
apertar para valer no Brasil e, portanto, a metáfora do filme, era quase 
explícita. Sucesso absoluto de crítica e público, arrebatou inúmeros 
prêmios, inclusive para atores, com destaque para Anselmo Duarte, que 
nos anos cinquenta era conhecido por papéis de "galã" em produções 
da Vera Cruz e da Atlântida. Neste filme, ele parece ter incorporado um 
demônio, ao interpretar o sádico delegado, obcecado em forjar as falsas 
confissões dos irmãos Naves, mediante torturas bárbaras. 

Depois de dois sucessos retumbantes, Person deu-se ao luxo de 
atuar como ator em filmes de outros diretores. Por que não, se ele era 
ator também? 

E foi assim em Anuska, Manequim e Mulher, de Francisco 

Ramalho Junior; O Quarto, de Rubem Biáfora e uma surpresa... no 
episódio O Fabricante de Bonecas, do longa O Estranho Mundo de 
Zé Caixão, de José Mojica Marins, o popular "Zé do Caixão". 

Muito amigo de Mojica, recebe o convite para dirigir um episódio 
em outro longa denominado Trilogia do Terror. Assina então, o 
episódio A Procissão dos Mortos (1968). 

Em 1969, lança Panca de Valente, mas esse projeto na verdade 
estava engavetado desde o ano anterior.  

A ideia era fazer um western, em que influências múltiplas se 
fariam presentes. Misturando as chanchadas da Atlântida (Matar ou 
Correr, sem dúvida), westerns americanos clássicos, spaguetti western 
(Sergio Leone, é óbvio) e uma dose de experimentalismo implícito, 
Person causou estranheza com essa árida ambientação em PB. 

Usando uma expressão típica da época, críticos lhe 
estigmatizaram como um filme "sem pé, nem cabeça". Perdoem-me, 
críticos, mas eu gosto... 

Infelizmente, como fazer arte no Brasil é bastante difícil, Person, 
que estava recém casado e logo teve duas meninas, precisou embarcar 
no mercado publicitário para ganhar dinheiro. Logo de cara, em 1969, já 
ganhou um prêmio por um comercial de bastante sucesso que realizou 
para uma rede de loja de pneus. 

Voltando a atuar como ator em 1970, no filme Audácia de Antônio 
Lima e Carlos Reichenbach, foi se virando como diretor de comerciais 
simultaneamente, até que em 1972, soube que O Caso dos Irmãos 
Naves estava fazendo sucesso em recentes exibições em Nova York. 

Animado, viajou para lá  com o roteiro de um novo filme em mãos, 
que estava pronto desde 1967, A Hora dos Ruminantes. Não deu 
certo, infelizmente, essa tentativa, mas ao menos os americanos se 
impressionaram com O Caso dos 
Irmãos Naves, ainda que 
tardiamente. 

Em 1973, finalmente lança um 
novo longa: Cassy Jones, o 
Magnífico Sedutor. Nos compêndios 
de cinema, é um filme geralmente 
rotulado como "pornochanchada dos 
anos setenta". Sim, existe o 
elemento sensual-erótico no filme, 
mas, a meu ver, o filme vai muito 
além disso. Na minha humilde opinião, existem elementos anárquicos 
nesse filme que muito o aproximam de trabalhos de diretores como 
Roger Vadim e Al Ashby. Nesses termos, Cassy Jones dialoga com 
Barbarella e Ensina-me a Viver, só para citar um trabalho de cada um 
que nominei. 

Person continuou trabalhando com comerciais e se dividindo em 
aulas de cinema e produções teatrais, mas infelizmente, no início de 
1976, sofreu um acidente automobilístico, que lhe tirou a vida na 
rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba e Porto Alegre. 

Deixou duas filhas pequenas – Marina e Domingas Person – que 
anos depois se tornaram apresentadoras famosas na TV, embrenhadas 
no cinema e na produção audiovisual, como seu pai, honrando o DNA 
da família. 

Lamento muito que não esteja mais entre nós, não só pela óbvia 
falta que nos faz fisicamente, indo para o outro lado tão cedo (ele 
morreu um mês antes de completar 40 anos de idade), mas também por 
não ter produzido tanto quanto desejava na sua carreira, vítima do 
descaso absoluto que o Brasil tem por seus artistas. Sei que é um 
discurso óbvio, mas é o que penso sobre a forma como se lida com a 
educação e cultura neste país. 

Prefiro dizer que Luiz Sérgio Person foi um baita diretor de 
cinema, ator, roteirista, produtor, agitador cultural, homem de teatro, TV, 
cinema, mundo publicitário, professor etc etc. 

Recomendo com ênfase, seus filmes, que citei nesta matéria. 
Luiz Antonio Domingues 

(texto gentilmente cedido pelo autor, anteriormente, publicado no blog 
http://orrameu.com/detalhes-noticia/o-caso-de-person-s-a/74#5) 
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