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Os jovens diretores começam na balada e terminam com prêmios. Um pouco dessa virada tem 
a ver com a tecnologia digital, que baixou bastante o custo de produção. 
 
Imagine a cena: uma família tradicional à mesa de jantar, com um jovem um tanto agitado, 
mas naquele agito que é mais desconforto do que animação. Ele então cruza os talheres e diz, 
com a voz trêmula: "Vou estudar cinema". Pouco tempo atrás, a casa caía. Nas mãos de um 
bom roteirista, a história podia até virar um curta premiado, com um fim desses bem 
dramáticos. Hoje, não serve nem pra sessão da tarde. Cinema deixou de ser um delírio de 
gente romântica para se impor como uma carreira "promissora", para usar uma expressão que 
os pais de antigamente deviam repetir aos filhos no jantar. 
 
A cena agora seria assim: pessoas entrando e saindo da sala, entre elas, um jovem bem 
entusiasmado. Ele então gritaria: "Vou estudar cinema!" E o pessoal ia comemorar. Ou, ao 
menos, receber a notícia de um jeito tranqüilo. Foi assim na casa do Esmir Filho, da Caroline 
Leone, do Caio Polezi e da Katia Kreutz, quatro jovens que escrevem "cineasta" ao lado da 
profissão. Eles se juntam a muitos outros nos vários cursos de cinema abertos no país, exibem 
filmes em festivais aqui e no exterior e aproveitam um mercado bem aquecido.  
 
Os jovens diretores começam na balada e terminam com prêmios. Um pouco dessa virada tem 
a ver com a tecnologia digital, que baixou bastante o custo de produção. As câmeras 
diminuíram e ficaram baratas. Hoje, até máquina fotográfica e celular fazem vídeo. E o 
conteúdo todo pode ir para o computador e circular por aí, em sites especializados, como o 
You Tube, ou por e-mail mesmo. Geralmente é assim, por acaso, que os novos cineastas 
começam. Eles filmam umas baladas, umas tardes de bobeira com os amigos e, de repente, 
descobrem que têm talento para a coisa. 
 
E o bacana é que não faltam organizadores de festivais loucos atrás de boas descobertas. No 
mês passado, Esmir Filho, 23 anos, circulava por Cannes, território de gente grande no 
cinema. Não só em idade como em prestígio. E saiu da França com o prêmio de melhor roteiro 
da Semana da Crítica pelo curta Alguma Coisa Assim. O filme, feito com câmera digital, trata 
de dois jovens de 17 anos que estão descobrindo a própria sexualidade, alternando o ritmo 
acelerado das baladas na noite com momentos mais sossegados dos dois. Ao lado de Esmir, lá 
na terra do dito "cinema de arte", estava a mais jovem equipe desta edição do evento. 
Ninguém com mais de 25 anos trabalhou no curta.  
 
A Katia Kreutz, 24 anos, tira neste mês o diploma da Academia Internacional de Cinema, com 
sede em São Paulo. Mas já participou de uma mostra em Singapura, com o curta Artefato 
Violento, feito com câmera digital: "O filme é inspirado no conto A Missão, de Marçal Aquino, e 
fala de um espião que entra escondido em um prédio e acaba capturado e tratado como 
louco", diz a paranaense Katia. 
 
Outra que manda bem desde a estréia é Caroline Leone, também com 24 anos, e já formada 
pela Faap. Seu primeiro curta em película, Dalva, criado em 16 mm, ganhou tantos prêmios 
que, com o dinheiro, ela agora prepara o próximo, em 35 mm. "Será um filme simples, com a 
história de uma garota de 12 anos que sonha com o amor e a felicidade", diz ela. 
 
Direção, efeitos especiais: tem mercado para tudo 
 
Nem todo mundo que estuda cinema quer necessariamente assumir a cadeira da direção. E 
essa é outra boa notícia, já que o setor oferece uma montanha de possibilidades, nem sempre 
consideradas por quem pensa pela primeira vez na carreira. "O mercado precisa de um pessoal 
especializado para as mais diversas funções, algumas técnicas, como sonoplastia e efeitos. 
Quem investir nisso pode se dar bem", diz Flávia Rocha, à frente da AIC.  
 
O paulista Caio Polezi, 24 anos, que termina o curso de Audiovisual da Escola de Comunicações 
e Artes da USP no fim do ano, quer atuar justamente na pós-produção e conta que a 



tecnologia digital não ampliou só as chances para quem chega à universidade: "Jovens da 
periferia de grandes cidades estão mexendo com vídeo, ampliando suas perspectivas", diz ele. 
 
Muitas ONGs, como o Instituto Marlin Azul, de Vitória, descobriram mesmo no cinema uma 
forma de inclusão social e têm promovido oficinas em comunidades mais carentes. De início, a 
iniciativa não tinha nenhuma pretensão além de envolver os jovens em uma atividade gostosa. 
"Mas os filmes estão tão bons que, cada vez mais, integram os festivais de prestígio", diz 
Beatriz Lindenberg, coordenadora do Projeto Animação, fundado pela Marlin Azul em 2004. 
Desse jeito, muito em breve, mais gente falando português vai circular por aquelas cerimônias 
de tapete vermelho. Vai virar outra cena bem normal. Tão normal quanto anunciar para a 
família a decisão de estudar cinema.  
 
Curtas clássicos e inéditos na rede 
 
• portacurtas.com.br (portal com tudo sobre curtas-metragens) 
• curtase.org.br (Festival Luso-Brasileiro de Curtas-Metragens de Sergipe) 
• curtacinema.com.br (Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro) 
• kinoforum.org/curtas (Festival Internacional de Curtas de São Paulo) 
• festivaldecurtasbh.com.br (Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte) 
• cineesquemanovo.org (CineEsquemaNovo 2006 - Festival de Cinema de Porto Alegre) 
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