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JÁ VI ESSE FILME...
C I N E M A A lei que exige a exibição de curtas-metragens antes
de títulos estrangeiros, criada há 30 anos, volta à baila. E é vaiada

POR ANA PAULA SOUSA

O
s curtas-metragens vivem
dias de glória. E também de
polêmica. De um lado, rece-
bem holofotes graças ao Fes-
tival Internacional de São

Paulo, ao lançamento de dicionário e
DVD, à presença nos cinemas de 20 ci-
dades e aos blockbusters da internet. De
outro, acirram os ânimos no meio cine-
matográfico por causa de uma lei, cria-
da em 1975, que exige sua exibição an-

13 da Lei n° 6.281/75, jamais revogado,
mas há um par de anos esquecido. Com
o fim da Embrafilme, em 1990, e de seu
braço regulador, o Concine, não havia
quem fiscalizasse o cumprimento do ar-
tigo. Na prática, a lei se esvaiu. Como
quimera, permaneceu.

Adotada como bandeira histórica pela
Associação Brasileira de Documentaris-
tas e Curta-metragistas (ABD), a lei é
uma sombra que, vez por outra, paira so-
bre o cinema. Desde o início do governo
Lula, que incorporou em seus quadros

Na briga por espaço, há quem defen-
da a obrigatoriedade como única ma-
neira de chegar à velha e boa sala escu-
ra. "A internet ou os festivais não são
justificativa para que não se cumpra a
lei", diz Marcelo Laffitte, cineasta, te-
soureiro da ABD e líder do movimento
pela regulamentação da lei. "Não pode-
mos abrir mão da tela grande."

A volta do assunto tem causado saias-
justas. A Ancine, até aqui, dizia que o
problema não era da sua alçada. Mas

tes dos longas-metragens estrangeiros.
Em tempos de YouTube (o site que

armazena uma infinidade de vídeos gra-
tuitos) e imagens em celular, o curta-
metragem espalha-se, pé ante pé, por
lugares que há 30 anos não existiam
nem como miragem. Mas a batalha pela
ocupação da tela de cinema volta a mo-
bilizar atenções e até a Justiça.

Na terça-feira 22, o Ministério Públi-
co Federal expediu uma recomendação
à Agência Nacional de Cinema (Anci-
ne) para que seja regulamentado o art.
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importantes lideranças da ABD, andava
adormecida. Agora tentam reanimá-la.

Será esse o tema principal do encon-
tro nacional da ABD, que acontece entre
a sexta-feira 25 e o domingo 26, durante
o Festival Internacional de Curtas-Metra-
gens, que reunirá 424 filmes vindos de 51
países. Em meio a filmes premiados em
Cannes e Veneza, obras experimentais e
vídeos criados em oficinas nas periferias
de São Paulo, os integrantes da ABD vão
se debruçar sobre um problema jamais
resolvido: a difusão desse formato.

terá de se explicar à procuradora Ana
Cristina Bandeira Lins, responsável pela
tutela "do meio ambiente, patrimônio
histórico e cultural, índios e outras po-
pulações tradicionais".

"Extinto o Concine, cabe à Ancine a
expedição da normativa que regula-
menta a lei", avalia Ana Cristina. "A lei
está em vigor e não pode ser ignorada.
Se a Ancine não fizer nada, podemos
entrar com uma ação por improbidade
administrativa e dano ao patrimônio."

Gustavo Dahl, presidente da Ancine,



não esperava por essa. Mas tratou de to-
mar providências. "No nosso entendi-
mento, a lei caiu em desuso a partir do
momento em que foi extinto o Conci-
ne. Mas encaminhamos a nova avalia-
ção para a Procuradoria da Agência.
Depois do parecer dos procuradores da
Advocacia-Geral da União, vamos ou-
vir os setores interessados na questão",
diz, cuidadoso.

Dahl, provavelmente, está com uma
sensação de déjà vu. Era ele o presiden-
te do Concine em 1985, quando se criou
um mecanismo que obrigava os exibi-
dores a transferir 4% da renda em be-
nefício dos curtas-metragens. "Até o
Jack Valenti (então presidente da Motion
Picture Association) me chamou para
uma reunião, ameaçando o Brasil com
retaliações", recorda.

Se o trauma de Dahl é institucional,
o de alguns espectadores é "visual". Fi-
caram famosas as vaias aos curtas. Os

mundo virou cineasta.
"A Aurora Duarte, uma
famosa atriz dos anos
50, fez vários curtas nes-
sa época. Um deles era
sobre a direção de auto-
móveis", conta Leão.

Segundo Laffitte, quem
importou, da França, a
idéia da exibição de cur-
tas colados a filmes es-
trangeiros foi Luiz Car-
los Barreto, já articulador de políticas e
inventor de saídas para o cinema brasi-
leiro. Foram alguns anos de labuta até
que se criasse a lei, que, da implanta-
ção até 1988, passou por várias regula-
mentações. "Cada um puxava a brasa à
sua sardinha. Em alguns anos, o resul-
tado foi mesmo péssimo", admite Laf-
fitte. "Vem daí um certo trauma dos es-
pectadores. E que, nessa época, qual-
quer filme podia entrar."

No fim dos anos 80, a
seleção começou a me-
lhorar. Datam das vés-
peras do fim da Embra-
filme curtas até hoje
cultuados, como Dov'é
Meneghetti, de Beto Brant,
e Barbosa, de Jorge Fur-
tado. Nascia nessa altu-
ra o Festival de Curtas.
"Quando começamos, o
formato nem era tão co-

nhecido, mas tinha visibilidade, porque
passava antes dos longas-metragens, e
recebia até crítica no jornal", conta Zita
Carvalhosa, diretora do festival, que,
hoje, está entre os cinco maiores do
mundo e é exibido em dez salas de São
Paulo, sempre cheias.

Zita é uma das que acreditam na impor-
tância da lei. "E uma batalha histórica
da ABD e eu acho que é um espaço a ser

piores eram aqueles encomendados pe-
los próprios exibidores, que, produzin-
do os filmes, não precisavam remune-
rar os produtores independentes. Um
clássico dessa safra é o filme sobre um
casal de pombos da Cinelândia.

No detalhado levantamento feito por
Antônio Leão da Silva Neto no Dicioná-
rio de Curtas e Médias-Metragens, que
acaba de sair do prelo, verifica-se que,
em 1979, auge da lei, foram produzidos
567 curtas, um recorde histórico. Todo

CENA A CENA. Em 1979, até filme
sobre a arquitetura jesuítica foi feito
para atender à lei. No fim dos anos
80, bons curtas, como Barbosa
(com Antônio Fagundes), foram
beneficiados pelo mecanismo.
Esquecida a obrigatoriedade, o circuito
dos festivais passou a ser a principal
vitrine para títulos como O Sol
Alaranjado, premiado em Cannes.
Mas, cada vez mais, a internet espalha
o formato. Que o diga Os Efeitos da
Maconha, com o ministro Gilberto Gil

conquistado. Seria importante que as
pessoas pudessem ver curtas na tela de
cinema. Eu não acho que as salas sejam
um espaço perdido. Talvez nem todos
os cinemas e nem todos os curtas sejam
adequados, mas não dá para dizer que
essa discussão deixou de ter sentido."
Sobre a possível reação negativa do pú-
blico, ela rebate: "Alguém reclama da
publicidade ou dos trailers?"

Zita diz que, na Alemanha, existe uma
distribuidora especializada em curtas e
que vários deles são exibidos antes dos
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A lei está
em vigor, diz
o Ministério
Público. Caiu
em desuso,
rebate Dahl



Plural
longas-metragens. Na França, o
formato tem espaço em algumas sa-
las de arte. "O que tem se tornado
mais comum são os programas te-
máticos, que reúnem vários curtas."

É o que faz o Curta às Seis, que
existe há quatro anos e voltou às te-
las no último dia 18 de agosto. Pa-
trocinado pela Petrobras e apoiado
pela ABD e pela Associação dos
Operadores de Multiplex, o progra-
ma alcançará, este ano, 20 cidades.

"Esse projeto mostrou-se um
dos caminhos para o curta encon-
trar o espaço de exibição. Não
adianta querer escoar essa produ-
ção por decreto", afirma Adhemar
de Oliveira, dono do circuito Es-
paço de Cinema, idealizador do
Curta às Seis. "O projeto dá certo
porque é feito de forma livre, com
acordo de todas as partes. A pre-
sença do público tem sido cres-
cente. Mas é um trabalho de cate-
quese, de ir formando o público.
Essa é uma platéia que existe em
festivais, mas não no cotidiano."

No domingo 20, CartaCapital en-
controu cerca de 15 es-
pectadores na sessão do
Espaço Unibanco de São
Paulo. O estudante Júlio
César Fortes pinçou os
curtas no roteiro de pro-
gramas gratuitos da cida-
de. "Vim porque era de
graça." Já o auditor Sérgio
Slak é um habitue. "Já vi
muita coisa boa. E, se for
meio chato, a gente sabe que dura pou-
co." Ainda assim, cinco espectadores
saíram antes do fim da sessão. É o medo
dessa reação que deixa os exibidores de
cabelos em pé.

nemark. "Tudo o que a
gente não precisa ago-
ra é de algo que afaste
o público do cinema.
Por que não cobrar a
exibição na tevê?"

Na própria ABD,
anuncia-se um racha.
"Impor certos filmes ao
público é prejudicial
não só para o curta, mas

para o cinema brasileiro", diz Marcos Fá-
bio Katudjian, presidente da ABD-SP.
"Mas duvido que a ABD desista disso."

Quem corre por vias paralelas tam-
bém tende a achar a briga pouco opor-

tuna. Samir Abujamra, de um gru-
po chamado A Organização, que
faz um festival de curtas no Cine
Odeon, no Rio, provoca: "A gente
não faz simpósio nem discute o fu-
turo do cinema. A burocracia atra-
palha o cinema brasileiro". Na
mostra do grupo, entra de tudo. A
quem não quer esses filmes nem
de graça, um aviso: o espectador
que fica até o fim da sessão recebe
um real de prêmio.

O tom debochado tem sido tam-
bém o segredo dos maiores suces-
sos do YouTube, como Tapa na
Pantera (reportagem na sessão Bra-
siliana) ou Os Efeitos da Maconha,
com o ministro Gilberto Gil. Mas
essa é apenas uma das pontas da
produção. Em outra ponta, estão
os trabalhos feitos em 35 milíme-
tros, não raro reconhecidos ao re-
dor do mundo, como O Sol Alaran-
jado, de Eduardo Valente, premia-
do em Cannes.

"O curta-metragem é o espaço
para o surgimento de novos talen-

tos", define Eliane Costa, gerente de pa-
trocínios da Petrobras, que, além de in-
vestir no Curta às Seis, lança editais para
a produção de filmes nesse formato e
mantém o site www.portacurtas.com.br,
importante espaço de difusão. "A nossa
idéia é dar oportunidade a jovens direto-
res e, ao mesmo tempo, formar platéias."

Em 2005, foram produzidos cerca de
200 curtas-metragens em 35 milíme-
tros no Brasil. Parte disso vem das esco-
las de audiovisual, parte tem caráter ex-
perimental e parte é cinema de primei-
ra. Quantos deles chegaram ao público
é difícil dizer. Mas impô-los a quem vai
assistir Superman não faz sentido. •

"Minha família possui cinemas há 40
anos. Na década de 80, teve espectador
que chegou a quebrar a cadeira da sala
de tão irritado que ficou com o curta
que viu", lembra Paulo Celso, dono de
uma pequena rede de cinemas no inte-
rior de São Paulo. "Já temos de cumprir
cota de tela. Mais uma exigência acaba-
ria com o nosso negócio."

Os grandes também se queixam. "A
obrigatoriedade não tem mais sentido.
Temos condições de achar outras formas
de escoamento dos curtas", reforça Val-
mir Fernandes, presidente do Grupo Ci-
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QUADROS. Oliveira exibe

curtas, mas ataca a

obrigação. Laffitte lidera a

briga pela regulamentação

A lei reaviva
"traumas" como
o filme sobre o
casal de pombos
da Cinelândia
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