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UM SONHO INTENSO

Há um filme notável apresentado esta semana no festival de documentários (É tudo verdade) que deveria ser
passado nas escolas do Brasil: trata-se de “Um Sonho Intenso” de José Mariani. É a História do Brasil no século vinte, no
período em que se dá a afirmação da nossa identidade, que vai do momento do primeiro centenário até os dias de hoje,
que anunciam 2022, o segundo, a ocorrer no início da próxima década.
É a nossa História narrada e documentada com cenas bem ilustrativas dos episódios marcantes; comentada
pelos brasilianistas mais competentes de nossas universidades: a história econômica, do desenvolvimento brasileiro,
com a inspiração de Celso Furtado ao fundo, a história política, a história da sociedade e da cultura do Brasil. A História
emocionante para aqueles brasileiros que tiveram a graça de vivê-la, como eu, e podem reviver os sentimentos daqueles
acontecimentos bem presentes na tela de Mariani: as figuras de Getúlio Vargas no Pacaembu, de Juscelino Kubitschek
em Brasília, de João Goulart no comício da Central, de Ulisses Guimarães no comício das Diretas Já, de Lula na
gigantesca assembléia dos trabalhadores do ABC. Oh, e Maria da Conceição e Carlos Lessa, de face inteira e verve
solta, destacando-se entre os narradores, dois amigos de muita vivência comum em todos aqueles episódios maiores;
quanto estremecimento para mim!
Um filme destinado a ser visto em grande escala pelo Brasil a fora após o Festival, mas um filme a ser
obrigatoriamente exibido nos colégios para os alunos de segundo grau: não há livro, não há professor capaz de mostrar
com tanta abrangência e nitidez a verdade brasileira da qual esses jovens fazem parte; com tanta beleza e emotividade
também, que são condições essenciais de penetração e fixação na alma humana.
Parabéns a José Mariani e a toda a sua equipe pelo trabalho extraordinário em termos de arte e de ciência. Um
agradecimento fundo e pessoal meu, pela emoção que me doaram. Realizaram um raio vívido da nossa História. “Um
Sonho Intenso” é a ciência do Brasil, é um raio vívido de amor e de esperança para os brasileiros. É imperdível.
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