Corpo Delito / Corpus Delicti
Doc, 74min, Brasil, 2017

Storyline Ivan saiu da cadeia, mas continua preso a uma tornozeleira eletrônica.

Sinopse Ivan, 30, acaba de sair da cadeia depois de oito
anos preso. Ele agora está de volta à sua casa, de volta ao
convívio de sua esposa, Gleice, e de sua filha, Glenda, de
seis anos, que ele mal conhece. É uma chance de retomar
a vida. No entanto, o passado ainda o atormenta. Ivan está
em liberdade condicional. Uma tornozeleira eletrônica o
proibide de fazer qualquer trajeto que não seja o de casa
para o trabalho, do trabalho para casa. Por determinação da
Justiça, ele precisa cumprir uma rotina de 8 horas diárias
apertando parafusos numa fábrica. À noite, ele não pode
sair de casa. Aos poucos, Ivan passa a não aceitar mais essa
condição. Depois de uma adolescência e juventude tomadas
pelas aventuras e dramas da criminalidade, ele parece não
ter sido talhado para o trabalho formal e a vida familiar. Em
casa, o convívio completa-se apenas na presença de Neto,
um jovem de 18 anos que ele conheceu logo depois de sair da
cadeia. Nas horas livres de Ivan, Neto sempre está na casa
do amigo. Os dois curtem a semiliberdade de Ivan fumando
maconha, ouvindo rap e assistindo filmes de ação na TV. Ivan
se reconhece no amigo. Apesar de ele ser uma década mais
velho, a vida de Neto é a mesma da de sua juventude. Ivan
ainda é atraído pelas festas e pelas aventuras da cidade, mas
depois de 8 anos de prisão, ele também já sabe que violar
a lei tem um preço alto. A contradição de uma liberdade
monitorada intensifica ainda mais este conflito: Ivan oscila
constantemente entre o dever de ficar em casa e o desejo
de ganhar a rua. Longe dali, ele é apenas um pequeno
ponto azul no radar da polícia. Todos os seus passos serão
monitorados e o juiz terá que decidir seu futuro.
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Nota dos autores
Corpo Delito é um filme híbrido, que se vale tanto
de recursos do documentário observacional
quanto do roteiro de ficção.
A câmera está sempre no tripé, como que
posicionada a espera do que pode inrromper
do real. Ao mesmo tempo, a preservação da
quarta parede e a intimidade de algumas cenas
colocam o espectator próximo à experiência
ficcional, em que a identificação com os
personagens é potencializada.
O conflito e a tensão dramática do filme
conduzem essa experiência aos moldes da ficção,
enquanto a irregularidade de tal curva lembra
ao espectador de que ele está diante de uma
matéria estranha, frequentemente aquém do que
se espera de uma ficção propriamente dita.
A estética adotada tenta potencializar a
experiência de encontro do espectador com o
protagonista - um homem com um passado
criminoso sobre quem todos formularão opiniões
e julgamentos, ao mesmo tempo em que
descobrirão que o desconhecem profundamente.
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