
Começamos nossa reunião de 1º de fevereiro exibindo o curta-
metragem russo Second Wind, de Sergei Tsyss, que nos foi sugerido 
por Marcos Eça (Marquinhos). O curta foi muito bom e intrigante! 

De início, falamos sobre os vários significados de Leviatã. O 
termo refere-se ao monstro das águas citado no Livro de Jó e também 
o título da obra do filósofo Thomas Hobbes (1651), que entende a 
necessidade de um estado forte para regular a civilização. Para ele, 
sem esse estado acima de todos, predominaria a selvageria. É de 
Hobbes a frase: “o homem é o lobo do homem”. Em vários momentos, 
o grupo se referiu a possíveis “leviatãs” abordados no filme, além do 
autoritário estado russo. Como símbolo, poderia ser a retroescavadeira 
demolidora da casa (que mais parecia um dinossauro), o desejo de 
Lylia, a burocracia, o neoliberalismo, o consumo compulsivo da vodca 
ou o monstro interior que nos habita. Como disse Alexandre, o leviatã é 
o estado é que deveria proteger as pessoas, mas, ao contrário, ele se 
torna o opressor.  

Nem todos gostaram do filme, como Jandyra, que não mudou de 
ideia após a nossa discussão. Ela viu muito atraso na consciência 
política do povo russo, apesar da tecnologia avançada, além de achar 
inglória a morte de Lylia. Referiu-se do constante estado de 
embriaguez dos personagens, possivelmente representando alienação 
e passividade. O consumo da vodca gerou polêmica entre as pessoas 
do grupo, visto por muitos como necessário (por conta do frio) e como 
parte da cultura, assim como o vinho na França. A partir disto, 
discutimos um pouco da história política russa. 

João falou o quanto é desafiador assistir a um filme distante 
culturalmente do Brasil. Estas diferenças criam um certo 
estranhamento nas atitudes, reações e diálogos entre os personagens, 
que às vezes nos é difícil captar. É um jeito de desafiarmos nossos 
pressupostos. Para ele, o diretor quis mostrar uma profunda crise de 
valores, que leva ao individualismo e também que inevitavelmente gera 
violência. Ainda assim, o filme apresenta um raio de esperança, de 
humanidade. Sobre a repercussão do filme na Rússia, onde o governo 
e as elites se ofenderam com a representação negativa do país, João 
ressaltou que é um perigo generalizar e achar que o que o filme mostra 
é representativo da Rússia como um todo. Para João, o filme é um 
recorte do diretor e que essa visão, além de restrita, pode ser muito 
parcial. 

O mesmo raio de esperança foi visto por Mila, especialmente na 
cena em que o casal Pascha e Ângela está conversando com o garoto 
Roma, quando este se vê sozinho. Pascha sai da casa para fumar e 
chora. Paradoxalmente, essa lágrima de desesperança nos traz 
esperança na humanidade. 

Foi possível perceber a complexidade na construção dos 
personagens para o grupo, com várias reações de simpatia ou 

antipatia, com exceção, é claro, do prefeito e do bispo que são 
evidentemente vilões. Eu e Renata, por exemplo, ficamos muito 
comovidas com a angústia que o menino Roma estava vivendo. Mila, 
ao contrário, não viu a criança em situação de abandono. Muitos viram 
o advogado Dima como ingênuo, mas alguns acharam que ele sabia 
jogar o jogo dos corruptos, usando as mesmas armas: o blefe e a 
chantagem. Lembramos que Dima vem de Moscou e pode não ter ideia 
da concentração de poder em uma pequena cidade, o que corrobora 
com a ideia já citada de que há muitas “Rússias” no filme. 
Possivelmente, o conceito de cidadania russa está mais ligado à capital 
do país. Alguns viram Kolya como alguém muito acomodado e não 
muito atento à carência de Lylia. Outros o viram como vítima do poder 
instituído e se surpreenderam com sua condescendência à traição da 
esposa.    

O grupo conversou bastante sobre as relações de amizade no 
filme: Dima é amigo de Kolya  e, no entanto, o trai com a esposa. No 
caso de Ângela e Pascha, amigos próximos de Kolya, o casal não 
encontra tempo para testemunhar no processo contra ele. Teria o casal 
denunciado Kolya como possível assassino? Ou foi a polícia que 
buscou elementos para incriminá-lo? Célia comentou que Ângela se 
projeta na história de Lylia. Stênio viu na possível denúncia uma forma 
de solidariedade feminina. Hirao comentou que essas questões em 
aberto é que dão riqueza ao filme: houve denúncia? houve assassinato 
ou suicídio? O grupo se dividiu quanto ao suposto suicídio de Lylia. De 
qualquer forma, Robledo nos mostrou que a morte da personagem é 
que dá liga ao filme, relacionando o drama individual ao contexto 
político.   

Falamos também da hipocrisia mostrada no filme por parte da 
igreja ortodoxa russa (“nojenta”, “sórdida”...), o que, segundo notícias, 
gerou muito desconforto no país, além de acusações ao cineasta. Mas, 
lembramos que o filme mostra outro lado da igreja também, na figura 
do padre humilde que cita o trecho sobre o Leviatã e distribui pão aos 
pobres. Tivemos muitos esclarecimentos sobre a igreja ortodoxa, 
porque Lucy é de família armênia e frequentou essa igreja quando 
criança.  

O grupo também abordou a qualidade da fotografia, a relação 
com a literatura russa e algumas cenas mais impressionantes, como a 
da demolição da casa com todos os móveis dentro, representando a 
demolição da história da família.  

Por fim, foi unanimidade que o filme é fortemente político, apesar 
de desmentidos do diretor (certamente para fazer média com o 
governo russo, que financiou parte do filme). Se alguém tiver dúvidas, 
é só rever a cena do tiro ao alvo em todos os líderes políticos.         
 Cláudia Mogadouro (com revisão de João Moris) 
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O filme Foxcatcher: Uma História que Chocou o Mundo (2014, 
EUA), dirigido por Bennett Miller (Capote, 2005, e O Homem que 
Mudou o Jogo, 2011), é baseado em uma história real passada às 
vésperas dos Jogos Olímpicos de Seul em 1988. O longa narra um 
momento triangular entre o milionário americano John du Pont (Steve 
Carell de O Virgem de 40 Anos) que convida o campeão olímpico de 
luta Mark Schultz (Channing Tatum de Magic Mike) e seu irmão mais 
velho David (Mark Rufallo de Minhas Mães e Meu Pai) a fazerem 
parte de sua equipe de lutas (Foxcatcher) e participarem das 
Olimpíadas de Seul. Como o filme estrutura-se por meio do 
cruzamento desses três personagens, tratarei de discorrer acerca de 
cada um e levantar algumas hipóteses interpretativas. 

Mark é um sujeito distante e recluso que vive isolado. No início 
do filme, realiza uma palestra em uma escola infantil, no lugar de seu 
irmão David, sobre o que é ser campeão. Porém, parece não ter a 
menor sensibilidade para falar a crianças, pois o faz de maneira 
mecânica, como se estivesse discursando para um grupo de 
acadêmicos. Fascinou-me o trabalho de Channing Tatum pela forma 
como  seu personagem, Mark, é construído. Seus movimentos 
assemelham-se a um animal e ele anda como se fosse um macaco. 
Talvez seja este o melhor termo para definir Mark: um primata. O rosto 
do ator está mais retangular do que o normal, reforçando ainda mais 
seu traço primitivo. Mark é um homem pouco lapidado e não sabe lidar 
com seus sentimentos e emoções, predominando quase sempre o 
primitivo e o isolamento em sua forma de ser e estar no mundo. A 
única pessoa com quem ele tem sintonia é seu irmão David e isto 
pode ser constatado nas conversas de ambos ao longo do filme. O 
cuidado e o carinho que David nutre por Mark é observado em várias 
passagens, principalmente quando ambos se abraçam e se apoiam na 
testa um do outro, parecendo dois animais se acariciando. 

David (em atuação primorosa de Mark Rufallo) é também um 
campeão olímpico e um excelente treinador de lutas. Foi ele quem 
sempre treinou Mark para as competições olímpicas. David é casado, 
tem dois filhos, parece ser feliz com sua família, ao contrário de Mark 
que é a solidão personificada – não tem amigos, não namora, não se 
diverte, apenas vive em função de seu instinto de lutar. Dá a 
impressão que se não lutar, outros virão e será passado para trás. 
David, por sua vez, parece ser mais ambicioso e centrado. No entanto, 
quando é convidado por John du Pont a ser lutador na equipe 
Foxcatcher ao lado de Mark e participar das Olimpíadas, David declina 
alegando estar estabilizado e não querer mudar de cidade com sua 
família naquele momento. Mas, isto ocorrerá posteriormente no filme. 
Apenas Mark, nessa ocasião, aceita o convite de John du Pont. A meu 
ver, este é um gesto faustiano na medida em que, aceitar trabalhar 
para um milionário excêntrico, significa vender a alma ao diabo e 
entrar em um processo de declínio. 

John du Pont (incrível interpretação de Steve Carell) pertence a 
uma família tradicional e poderosa dona de vários haras nos Estados 
Unidos. Quando Mark vai morar em sua imensa e luxuosa 
propriedade, recebe uma fita de vídeo cassete e descobre quem é 
essa família. Como hobby, John lidera com mão de ferro a equipe de 
lutadores Foxcatcher. Mais do que um  passatempo, esses homens 
são objetos de seu controle, são seus títeres. A mãe, Jean du Pont 
(interpretada por Vanessa Redgrave), é dominadora e não o incentiva 
nas lutas, afirmando tratar-se de um esporte inferior. Ela mantém o 
filho sob as suas rédeas e o recrimina por suas escolhas profissionais; 

como também por seu 
filho gostar de lutas,  
esporte que não a 
atrai em nada. As 
imagens que abrem o 
filme mostram os 
cavalos da 
propriedade dos du 
Pont e entendemos a 
importância desses 
animais na vida e na 
gênese da família. Na propriedade, há vários cavalos puro sangue 
campeões de corrida. Quando a Sra. du Pont morre, John liberta-se 
das rédeas de sua mãe e, talvez para vingar-se dela, solta todos os 
cavalos  a fim de que sejam livres. 

Ao tratar do tema da liberdade, o filme traz uma questão 
interessante. Assim como Mark, John du Pont aparece quase sempre 
sozinho, rodeado de serviçais. Há um momento em que ele conta a 
Mark que em sua infância tinha um amigo, filho de um empregado. 
Porém, anos mais tarde descobriu que esse rapaz não era realmente 
seu amigo, visto que sua mãe pagara à família para que o jovem 
estivesse próximo a ele. John não tem amigos, não namora, não se 
casou e aparece apenas trabalhando na academia rodeado por seus 
lutadores. Ele também tinha outra paixão: os pássaros. Talvez 
desejasse ser livre como eles. O filme elabora vários aspectos da 
personalidade de John e, apesar de não ser explícito, fica claro que 
ele era um homossexual enrustido que não conseguia lidar com sua 
sexualidade. Por este motivo, colecionava “bonecos”, isto é, seus 
lutadores para realizar de forma manipuladora suas vontades e 
desejos. 

Tanto Mark quanto John du Pont são personagens extremamente 
solitários e, por este motivo, parecem dar-se bem em um primeiro 
momento. Contudo, à medida que o filme transcorre, a relação 
desanda e, uma vez que a alma foi vendida, virá a cobrança e a 
convivência entre ambos torna-se insustentável. Com um tapa, John 
subjuga Mark física e emocionalmente e se desinteressa pela sua 
habilidade de lutador. As Olimpíadas se aproximam e John decide 
convidar David, irmão de Mark, a ser treinador da equipe Foxcatcher, e 
ele aceita. Isto mais magoa Mark do que o alivia. Mas, o tiro sai pela 
culatra, e de caçador John passa a ser presa. 

A meu ver, a solidão, a perda, a falta de esperança são o leit 
motif do filme. Ou seja, Mark que não teve quase ninguém durante sua 
vida, agarrou-se à luta para continuar sobrevivendo, mas ainda assim 
acaba de forma decadente. John du Pont, desde o berço tinha tudo 
para ser feliz, mas também era um ser solitário e precisou agarrar-se à 
luta para poder realizar-se como ser humano; acaba também de 
maneira decadente. A solidão marca a vida desses homens e me faz 
pensar sobre um Estados Unidos que foi glorificado apenas no início e 
no fim do filme. Ou seja, vejo esses homens solitários como uma 
alegoria  acerca de um país só e isolado, que precisa ser aclamado 
para criar a ilusão de que tudo transcorre na normalidade. Mas será 
que transcorre mesmo? Foxcatcher é um filme hollywoodiano de 
extrema qualidade. Consegue nos entreter, ao mesmo tempo em que 
nos faz refletir sobre o mundo atual. Imperdível! 

Marcos Eça 
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