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“Não olhe para cima”, ao 

contrário da opinião de alguns 

analistas (“filme confuso, sem foco, 

pouco engraçado, que já nasce velho: 

uma sentença de morte para qualquer 

comédia”) não é de fato uma comédia. 

Para os comentadores de sessão da 

tarde é um filme que parece apenas 

uma sátira temática caricata e 

despretensiosa sobre a realidade 

mundana da política, da mídia, das 

relações sociais e dos negócios. Mas 

é uma crítica inteligente do mundo 

concreto. Não é um filme simples em 

que se pode transpor personagens e 

cenários para a vida real, identificando 

aqui e ali certa correspondência com 

figuras abjetas e seus governos. É um 

filme sobre a vida real.  

No início o filme parece irritante. Mas com seu desenvolvimento se 

percebe que esse é o propósito: mostrar o quão irritante pode ser a vida fútil em 

sociedade. O quão irritante pode ser um gabinete governamental incompetente, 

e programas de entrevistas medíocres, e empresários soberbos e prepotentes, 

e militares desonestos, e pessoas alienadas, e clássicos inimigos imaginários.  

Os detalhes do enredo são significativos: tipificação dos personagens, 

vestimentas, cenários, diálogos, símbolos, sentidos e a recorrente metáfora da 

tragédia. A própria indústria cinematográfica e seus clichês não é poupada. Os 

que concebem o filme como uma simples comédia fracassada talvez não tenham 



conseguido alcançar a profundidade da mensagem. A realidade é ridicularizada 

em “seus mínimos detalhes”. Quando comentadores não conseguem ir além do 

imediato, perdendo-se no empirismo associado à ilações vulgares, o resultado 

da análise é a expressão da ignorância explícita.  

A definição dos personagens principais, por exemplo, como um cientista 

e uma doutoranda de uma universidade considerada sem expressão (Michigan 

State University, em Lansing), não é uma sátira sem imaginação. É uma crítica 

aguda aos critérios que separam as universidades de prestígio das outras 

universidades, promovendo o ranqueamento das instituições com suas 

consequências. Um cientista medíocre de uma instituição de prestígio simbólico 

tem mais autoridade acadêmica que um cientista brilhante de uma universidade 

periférica. Uma empresa de tecnologia tem mais valor que a ciência. “Talvez 

você não me conheça, porque eu não tenho publicado ultimamente” diz o 

cientista, que pretende enfrentar a empresa que sustenta o governo exigindo que 

o projeto que ela defende passe pela “avaliação por pares”.  

O equívoco dos analistas ao opinarem que o diretor erra a mão ao produzir 

uma comédia ultrapassada, está exatamente em ver no filme uma comédia e em 

tratar o cotidiano como algo temático e não como prática social. O que está 

sendo exposto é mais que a pandemia e a ignorância. Mas o comentador da 

sessão vespertina não consegue ir além de sua própria limitação.  

Pode parecer, a um olhar desatento, que os atores, premiados em outros 

filmes, tenham tido uma atuação ruim, que aceitaram fazer um papel ordinário, 

vulgar e inexpressivo. Ao contrário, eles conseguiram interpretar 

competentemente personagens ridicularizadas de forma a fazer parecer uma 

atuação ridícula.  

Talvez a proposta e a mensagem sejam demasiadamente sutis para 

serem compreendidas por analistas apressados e espectadores desatentos. O 

filme é sobre o clássico problema acerca de como poder, dinheiro, interesses, 

prestígio político e soberba se impõem sobre a vida no planeta. Mas é bem mais 

que isso. Nuances rápidas são bastante reveladoras de críticas mordazes e 

talvez passem despercebidas. Uma frase no meio do nada diz muitas coisas. 

Portanto, não é um filme para assistir como um passatempo, comendo pipoca. 

Nem para ser comentado com o recurso empirista opinativo ou com a concepção 

positivista-funcionalista da análise de conteúdo.  



Em síntese, o filme consegue ser uma expressão muito realista da 

dialética da vida cafona, provinciana e burlesca que predomina na sociedade 

alienada, e de como ela se apresenta plenamente em todos seus estratos 

sociais. As contradições quase vazam pela tela.  

O título do filme (coerente com o próprio filme) diz muito mais do que 

parece. Mas, principalmente, convoca para a recusa do olhar para baixo e para 

a frente, como pretende impor o cabresto fascista. A cena de pessoas jantando 

no terraço de um edifício enquanto o planeta estava sendo destruído diz bem 

sobre o que a sociedade está se tornando, sobre a indiferença e sobre o 

individualismo possessivo. O filme é tão realista que os alienados não 

conseguem se ver a si mesmos nele, acreditando que é uma sátira ruim e 

ultrapassada sobre os outros. 
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