Espelho Cinemático
Como “Os Filhos do Homem” (2006) se distingue no género de ficçãoficção-científica
Daniela Graça

“Os Filhos do Homem” (2006) do realizador Alfonso
Cuarón é um filme de ficção-científica que engloba
drama, suspense, ação, política e guerra.
O enredo do filme é simples: é 2027 e o mundo caiu no
caos porque a humanidade é infértil. A Grã-Bretanha
tem uma política extrema de anti-refugiados. E Theo,
um ex-ativista, concorda em ajudar a jovem imigrante
Kee, que milagrosamente está grávida, e levá-la até um
santuário fora da Grã-Bretanha onde ela e a criança
estarão protegidas.
A premissa simples de “Os Filhos do Homem” é o que o
distingue do típico filme de ficção-científica, não existe
um mundo fantasioso com uma história e mitologia
complexa, criaturas sobrenaturais ou tecnologia
avançada. O filme apresenta-nos uma distopia duma
realidade familiar à nossa passada no futuro muito
próximo. É devido a essa mesma proximidade ao que
conhecemos que o filme se torna arrepiante.
A história é elevada através das personagens, todas elas
extremamente bem desenvolvidas refletindo a
humanidade no seu pior e melhor, e os respetivos
atores que as encarnam talentosamente. Tanto os
atores principais Clive Owen (Theo) e Clare-Hope
Ashitey (Kee), como o elenco secundário Michael Caine
(Jasper), Julianne Moore (Julian) e Chiwetel Ejiofor (Luke)
têm performances magníficos, demonstrado a
intrínseca complexidade da natureza humana face ao
desastre e as suas diversas reações.
Cuarón cria um mundo sem futuro e assombrado pelo
passado, um mundo com escolas e parques vazios, sem
risos de crianças. A humanidade está estagnada, sem
esperança e sem rumo. Em Londres vemos pessoas
esgotadas, ruas sujas, e bombas explodem. Instalou-se
uma severa política que discrimina e persegue
refugiados, são criados campos de concentração onde
são retidos. As forças militares são violentas e
xenófobas. Grupos radicais extremistas surgem para
combater a desigualdade com violência. Neste

Aspectus.online Revista de Arte & Ciência

ambiente nocivo o bebé milagre de Kee seria usado
como peão político, e como tal, eles têm de escapar da
Grã-Bretanha.
O filme alterna fluidamente entre momentos de
reflexão, demonstrado o desânimo inerte, e os
momentos de fuga e de luta pela vida, em que a camara
segue as personagens tremendo e é atingida por
sangue, como num documentário de guerra,
magnificando o perigo em que se encontram. A
cinematografia tem como palete de cores tons frios,
sombrios e esbatidos evocando o sentimento de
decadência. A trilha sonora exalta o caos, um exemplo
marcante foi “In the Court of the Crimson King” de King
Crimson, uma canção mística e fúnebre, que ecoa sobre
planos da precariedade de Londres, uma cena tão
assombrosa que me causou arrepios.
Cuarón demonstra eficazmente em “Os Filhos do
Homem” como a humanidade engolida por medo e
desespero se prejudica ainda mais, caindo em violência
e caos, perseguindo e magoando-se uns aos outros.
Mas no meio de toda essa angústia quando a esperança
finalmente surge, como um ténue raio de luz, consegue
mover o coração humano mesmo nas situações mais
adversas.
O filme tem uma grande carga emocional e o espetador
fica investido devido às personagens. É ficção-científica,
mas os temas são reais e importantes na nossa
atualidade, faz nos questionar a situação e a moralidade
de políticas de refugiados e guerra, faz nos refletir sobre
o Homem e as suas atitudes, sobre o nosso futuro, ou
melhor, a falta de existência do mesmo.
“Os Filhos do Homem” é revigorante, é um dos filmes de
ficção-científica mais distintos e refletivos do nosso
século. É sentimental sem cair em dramas supérfluos, é
filosófico sem se tornar elitista ou massacrante. É acima
de tudo refletivo, honesto e humano.
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