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O
mais novo filme do diretor Philip
Noyce (“The Quiet American”,
“Rabbit Proof-Fence”), “Catch a
Fire”, o  conta a história real de

Patrick Chamuso, um cidadão comum tranfor-
mado em herói durante sua jornada pela liber-
dade, na África do Sul da década de 80. 

Para interpretar o policial Nic Vos foi escala-
do o ator Tim Robbins, reconhecido interna-
cionalmente por atuações em grandes filmes
como “Um Sonho de Liberdade” (Shawshank
Redemption), pelo qual ganhou o Oscar, e
“Sobre Meninos e Lobos”  (Mystic River). 

Não é comum ver Tim Robbins interpretan-
do vilões. Geralmente, o ator se envolve com
trabalhos humanitários e é visto como bom
moço. Patrick Chamuso, interpretado por
Derek Luke, é injustamente acusado de terror-
ismo durante o regime do apartheid. As inves-
tigações são lideradas por Nic Vos, coronel

do setor Police Security Branch, respon-
sável por combater o terrorismo no

país.
Vos apreende, interro-

ga e utiliza diversas

práticas de tortura contra o herói, por sus-
peitar de seu envolvimento com atentados
contra a refinaria de óleo de Secunda, cidade
onde trabalha. Após sua liberação, Chamuso
decide lutar contra o injusto regime segrega-
cionista, se afilia ao partido de resistência, o
ANC, e se torna guerrilheiro lutando pela liber-
dade racial em seu país. 

“Vos realmente acreditava no que estava
fazendo e tentava cumprir sua tarefa, proteger
seu país e sua família da melhor forma possív-
el,”  afirmou Robbins em entrevista ao Extra
USA, durante a divulgação do filme. 

Robbins conta como se preparou para inter-
pretar um torturador que foi treinado para
acreditar que manter o apartheid era sinônimo
de manter a segurança local e teve como sua
maior missão defender seu país de ataques
terroristas e da influência comunista, a qual-
quer custo. Ele também comenta a importân-
cia política e social da divulgação da história
real de Patrick Chamuso e da história da
África do Sul que, segundo Robbins, é uma
história de perdão.

Vanessa Mael
Da Redação

VVooccêê  jjáá  ffeezz  cceerrccaa  ddee  6600  ffiillmmeess  dduurraannttee
ttooddaa  aa  ssuuaa  ccaarrrreeiirraa..  QQuuee  lluuggaarr  ““CCaattcchh
aa  FFiirree””  ooccuuppaa  nnaa  ssuuaa  lliissttaa  ddee  pprreeffeerrêênn--
cciiaass??
Eu acredito que esta é uma história
muito importante. Eu amo filmes de
ação, aventura ou suspense. Gosto de
uma boa perseguição, como qualquer
outra pessoa. Mas, sempre me senti
frustrado com os finais destes filmes.
A idéia de vingança é apenas
entretenimento, no qual você chega à
cena final com o policial matando o
bandido, com alguma frase muito
engraçada. As pessoas se divertem e
aplaudem. Este é o padrão de um
filme de ação. E eu acho que eu nunca
ouvi ninguém se referir a estes finais
como políticos, como aprovação de
valores políticos ou sociais. E é o que
eles são. Agregar a idéia de vingança
é simplesmente ter um valor social ou
político, devolver àquele que te
machucou a mesma dor que ele te
causou. O que nós estamos fazendo
neste filme é a divulgação de idéias
humanistas, ao contrário dos valores
políticos. É passar adiante que per-
doar é possível, perdoar está acima
daquele instinto humano de vingança
e ajuda a encontrar o caminho que
leva ao profundo conhecimento espiri-
tual. Esta afirmação é importante e
deve ser divulgada. É por isso que me
envolvi neste projeto.
EExxttrraa  UUSSAA  --  MMuuiittooss  ddooss  ttrraabbaallhhooss  ccoomm
ooss  qquuaaiiss  vvooccêê  ssee  eennvvoollvvee  ddiissccuutteemm
qquueessttõõeess  ssoocciiaaiiss,,  ppoollííttiiccaass,,  hhuummaannaass..
DDee  oonnddee  vvooccêê  ttiirraa  eessttaa  âânnssiiaa  ppoorr  ddiiss--
ccuuttiirr  aassssuunnttooss  sséérriiooss??

TTiimm  RRoobbbbiinnss  --  Eu cresci no Greenwich

Village, em New York, durante a déca-
da de 60. Meu pai era um cantor po-
pular, ligado à música de raiz. Eu esta-
va rodeado pelos maiores ícones cria-
tivos do país e do mundo, pessoas
que pensam um milhão de anos à
frente de suas gerações. Assim, eu fui
exposto à pessoas jovens que acredi-
tavam em um país diferente, em um
paradigma diferente e isso tudo foi
muito real para mim. É claro que,
depois eu fui para a faculdade e a
única coisa com a qual eu me preocu-
pava era em beber e fazer sexo.
(Risos). Até que [o Presidente Ronald]
Reagan foi eleito e eu fui obrigado a
voltar à luta. 

EExxttrraa  UUSSAA  --  OO  qquuee  ttee  cchhaammoouu  aatteennççããoo
nnoo  ppeerrssoonnaaggeemm  NNiicc  VVooss??

TTiimm  RRoobbbbiinnss  --  Na verdade, o que mais
me chamou a atenção foi o projeto
como um todo. Foi contar aquela
história específica e a importância
daquela história. A relevância do final
do apartheid é gigantesca. Nos
Estados Unidos de 2006, ela se torna
maior ainda. Se você parar um jovem
na rua e perguntar para ele qualquer
coisa sobre a história da década de 80
da África do Sul ele não saberá
responder. Eu garanto que ele não
saberá te dizer. Então, nós temos que
contar esta história. Além disso, você
pode não saber absolutamente nada
sobre apartheid ou sobre a África do
Sul, que o roteiro se encarregará
disso. Não é necessário ser um histori-
ador, ou sequer saber qualquer coisa
sobre o regime segregacionista para
assistir a este filme. O filme é, essen-
cialmente, a história da jornada de um
homem ao inferno e seu retorno. No

geral, ele te apresenta a natureza
deste homem e dos líderes daquele
movimento, além do contexto daquele
político da época; a mistura destes
componentes; e um novo paradigma.
Em nenhum momento da história
mundial já aconteceu algo parecido
com o que aconteceu na África do Sul.
Lá, o governo estabeleceu um regime
de segregação racial, manteve pri-
sioneiros políticos que passaram por
todos os tipos de práticas de tortura
até que a guerra chegou ao fim, o go-
verno perdôou a todos e ofereceu
anistia política. Nelson Mandela foi lib-
ertado e eleito presidente. É uma
história de perdão. Isso simplesmente
não acontece todos os dias, temos
que relembrar o mundo deste episó-
dio. 

EExxttrraa  UUSSAA  --  VVooccêê  ddeeccllaarroouu  rreecceennttee--
mmeennttee  qquuee  ttiinnhhaa  pprreeccoonncceeiittooss  eemm
rreellaaççããoo  àà  hhiissttóórriiaa  ddaa  ÁÁffrriiccaa  ddoo  SSuull..  QQuuaall
eerraa  sseeuu  ccoonnhheecciimmeennttoo  ssoobbrree  oo
aappaarrtthheeiidd  aanntteess  ddee  ssee  eennvvoollvveerr  ccoomm
eessttee  pprroojjeettoo  ee  ccoommoo  vvooccêê  eennxxeerrggaa  aa
qquueessttããoo  ssoocciiaall  ddoo  ppaaííss  hhoojjee??

TTiimm  RRoobbbbiinnss  -- Durante os anos 80, nos
Estados Unidos, muitos de nós viemos
a tomar conhecimento do apartheid
através da música. Existe uma música
da banda The Specials, chamada “Free
Nelson Mandela”, que fez muito suces-
so aqui. Este é um dos maiores poderes
da música, através de um refrão pega-
joso, você é capaz de introduzir um
conceito e as pessoas podem investi-
gar aquela idéia mais tarde. Não con-
seguimos contar tudo em uma música
de três minutos mas é possível fazer a
população pensar sobre questões lev-
antadas. Eu era contra o apartheid, pro-

curei entender o que significava,
boicotei empresas que fabricavam cer-
tos produtos e patrocinavam o regime
segregacionista da África do Sul. Eu
participei de manifestações populares
que pediam a libertação  de Nelson
Mandela. Mas não tinha nenhuma idéia
sobre a complexidade da situação, do
grau de opressão da população negra
por parte do governo até visitar o país e
estudar profundamente o que aconte-
ceu por lá. Só assim eu pude entender
a quantidade de leis que foram criadas
contra a existência física destas pes-
soas, como eles foram humilhadas e
oprimidas no decorrer dos anos...

EExxttrraa  UUSSAA  --  CCoommoo  ffooii  tteerr  qquuee  iinntteerrpprreettaarr
uumm  AAffrriikkaanneerr,,  ooffiicciiaall  bbrraannccoo  ddoo  ggoovveerrnnoo
ssuull--aaffrriiccaannoo,,  ggeerraallmmeennttee  ddee
ddeesscceennddêênncciiaa  eeuurrooppééiiaa  ee  qquuee  lluuttaavvaa
ppaarraa  mmaanntteerr  oo  rreeggiimmee  ddee  aappaarrtthheeiidd??  

TTiimm  RRoobbbbiinnss  --  Por causa do meu trabal-
ho, tive que manter minha mente aber-
ta para entender a história dos
Afrikaners. Eu não tinha nenhum co-
nhecimento sobre o contexto que estas
pessoas estavam imersas. Os
Afrikaners eram pessoas que haviam
fugido de perseguições religiosas em
países da Europa e se mudaram para
Cidade do Cabo. Lá, foram expulsos
mais uma vez pelos britânicos, sobre-
viveram ao seu próprio êxodo em
massa, fugindo em grandes caminhões
para o centro da África do Sul, fundan-
do a cidade de Joanesburgo. Eu fui
obrigado a entender quais foram as
dificuldades que eles passaram, como
lutaram contra o partido African
National Congresse (ANC). Os
Afrikaners sofriam a pressão de
ataques vindos pelo norte, havia o

TTiimm  RRoobbbbiinnss

EEmm  bbuussccaa  ddoo  ppeerrddããoo
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