
ENTREVISTA6. meio&mensagem     13 DE NOVEMBRO DE 2006

Meio & Mensagem — Neste seu segundo longa-me-
tragem você parte para uma temática densa, que tem 
como pano de fundo a ditadura militar, ao mesmo 
tempo sem abandonar a direção de crianças, que é 
um marco na sua carreira. Você se adaptou bem a esta 
nova proposta?
Cao Hamburger — Acho que esse fi lme serviu para 
fazer a minha passagem para a produção de fi lmes 
voltados ao público adulto. Assim como o longa fala 
de um rito de passagem do menino, que de uma hora 
para outra precisa se tornar adulto, isso também 
pode ser interpretado de maneira equivalente no 
meu trabalho como cineasta. E o engraçado é que eu 
estava pronto para fi lmá-lo em 2004 e adiei o projeto 
por ter aparecido a oportunidade de fazer a série 
Filhos do Carnaval — da HBO e produzida pela O2. 
Foi importante essa experiência porque estava em 
um universo infantil e fi z depois um trabalho com 
temática adulta de sexo, drogas e crimes, o que foi 
crucial para me afastar um pouco do público infantil 
a fi m de amadurecer para esta nova produção. Pas-
sarei a trabalhar com esses dois tipos de públicos 
paralelamente daqui para a frente.

M&M — Depois do longa atual, quais são os projetos 
que virão?
Hamburger — Estou desenvolvendo dois projetos 
para cinema. Ambos se destinam ao público adulto. 
Ainda não posso entrar em detalhes, mas em um 
deles — uma parceria com a produtora norte-ame-

ricana Focus — estou trabalhando em conjunto 
com Fernando Meirelles. O outro é um tipo de fi lme 
muito pouco feito no Brasil: o thriller de suspense 
psicológico. A temática vai investigar um pouco a re-
lação do homem com a morte. Os dois estão em fase 
de produção de roteiro e começando a captação. O 
thriller tem um nome provisório de UTI e estamos 
prestes a fechar co-produção e distribuição com a 
Buena Vista Internacional. Eles também atuaram 
dessa maneira com O Ano em que Meus Pais Saí-
ram de Férias, e pretendo dar continuidade a essa 
aliança. Já com relação aos projetos de TV, também 
existem dois caminhando paralelamente. Estamos 
esperando um sinal verde da HBO para a produção 
da segunda temporada de Filhos do Carnaval, mas 
por enquanto não há perspectiva de quando vai de 
fato acontecer. Ainda há dois projetos, voltados ao 
público infantil, mas prefi ro mantê-los em sigilo.

M&M — Esses projetos serão realizados pela sua 
produtora?
Hamburger — Não. Não costumo trabalhar com uma 
produtora com equipamentos e infra-estrutura 
técnica, mantenho apenas um escritório de cria-
ção, a Cao Produções. Assim, procuro parceiros no 
mercado para desenvolver projetos, como é o caso 
da Gullane Produções ou da O2 Filmes. Existem 
desenhos diferentes de co-produção. Prefi ro atuar 
como co-produtora porque você acaba dividindo 
mais as responsabilidades.

M&M — Quais são as difi culdades que o produtor encon-
tra para fechar acordos de co-produção com as majors, 
como Warner, Columbia e outras presentes no Brasil?
Hamburger — A oferta de fi lmes brasileiros é muito 
grande. Há mais fi lmes do que salas e público para 
assisti-los. O ingresso é proibitivo para a maioria 
da população brasileira. O nosso longa de maior 
bilheteria foi o 2 Filhos de Francisco, que teve 5 
milhões de espectadores, o que não é nem 3% da 
população, de 190 milhões. Além disso, existem 
poucas salas. Trabalhamos para um público total 
de apenas 10 milhões de pessoas. Acho que esse 
é o grande problema do cinema nacional, porque 
o ingresso é caro para o povo, mas para o cinema, 
os exibidores e os distribuidores é um valor baixo. 
Uma equação difícil de resolver.

M&M — Com muitos parceiros de co-produção envolvi-
dos em um único fi lme fi ca difícil para o cineasta manter 
o direito autoral sobre a obra?
Hamburger — No Brasil, a questão do direito autoral 
ainda está em discussão. Não há muito uma regra 
defi nida sobre o assunto. Na Associação Paulista 
de Cineastas o assunto é pauta do dia. No mercado 
internacional, mesmo quando um diretor tem ape-
nas contrato ele tem garantido uma remuneração 
sobre o direito autoral. E no Brasil isso ainda não faz 
nenhuma diferença. O problema se dá nas cotas dos 
fi lmes. É necessária uma defi nição e uma reserva de 
direitos autorais na divisão dessas cotas. O longa é 
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“A famosa retomada do cinema 
nacional está dando certo. A safra 
de filmes tem sido variada e boa 
nos últimos anos. Espero que 
possamos aprimorar as políticas 
para a formação de uma indústria 
cinematográfica mais consistente, 
e a televisão tem um papel 
importante na sua constituição”

um produto que tem muitos sócios geralmente: os 
co-produtores, que são muitos, as leis de incentivo, 
que também atuam sobre as cotas. Tudo é muito 
dividido e por isso o direito autoral precisa ser 
colocado nessa divisão, e aqui essa questão ainda 
precisa fi car mais clara.

M&M — Como você vislumbra o caminho que começa a 
se abrir para a veiculação de produções independentes 
nas emissoras de TV?
Hamburger — Ainda é muito pequena a produção 
para TV. O ideal é que cerca de 50% da grade seja 
formada por produções independentes, como 
acontece em outros países com defi nição até por 
lei que impede a empresa de fazer e veicular o 
próprio produto. Mas aqui nunca existiu isso, e 
as emissoras acabaram aprendendo a produzir, 
o que fazem muito bem, como é o caso da Rede 
Globo. Mas acho que a própria Globo já percebeu 
que há produtos realmente de boa qualidade e 
com viés comercial vindos dos produtores inde-
pendentes. Mas o volume dessas produções ainda 
é muito pequeno, algo como duas ou três séries 
por ano. Na TV a cabo com o artigo 39 da Lei do 
Audiovisual (que incentiva esses canais a in-
vestir em produção independente) já houve o 
Mandrake, o Filhos do Carnaval e ainda tem mais 
um, que será produzido pela Gullane. Acho que é 
o caminho certo. É bom para o mercado, por ter 
acesso a uma programação diversifi cada, é bom 
para as emissoras e é bom para os independentes. 
Há uma fresta, mas ainda falta empurrar a porta. 
Mesmo a O2 — uma produtora privilegiada, que 
fez Cidade dos Homens e ainda lançará, na Globo, 
a série Antônia, em 2007 — produz apenas duas 
horas e meia de série por ano para a Globo, o que 
é ridículo. Fez também a série para a HBO, mas 
ainda é muito pouco quando se pensa em merca-
do. Apesar disso, já há produtoras que estão se 
estruturando e apostando em uma demanda maior 
nesse segmento.

M&M — Na TV, você iniciou carreira com a produção do 
programa Castelo Rá-Tim-Bum, na Cultura, que resul-
tou em um longa-metragem para cinema dirigido por 
você. O que falta para a televisão brasileira deixar de 
importar atrações e passar a investir em produções 
independentes nacionais?
Hamburger — Acho que se trata de uma questão 
de percepção empresarial. Quando o Castelo 
Rá-Tim-Bum veio ao ar e fez um baita sucesso, a 
Cultura conseguiu ganhar dinheiro com ele. Com 
isso, ficou provado que programa infantil de alta 
qualidade é viável comercialmente. E daí houve 
um movimento nesta seara com iniciativas da 
Globo, da Record e do SBT. Neste último cheguei 
a fazer um programa com a Disney chamado Dis-
ney Cruj, veiculado em 1997. É fato que houve 
um movimento em que as televisões acreditaram 
no exemplo do Castelo Rá-Tim-Bum, mas não é 
fácil fazer. As novelas, por exemplo, também são 
difíceis de produzir, mas as emissoras precisaram 

aprender. A Globo demorou em aprender a fazer 
novela, tentou muito até atingir a excelência, mas 
é preciso decisão para investir na área. É isso que 
faltou para a programação infantil deslanchar no 
Brasil. As emissoras desistiram desses progra-
mas, e agora de novo voltamos umas casinhas 
para traz e não vejo uma programação infantil de 
boa qualidade na TV, tirando algumas atrações da 
Cultura, como o Cocoricó. Recentemente fizemos 
Um Menino Muito Maluquinho, baseado na obra 
do Ziraldo, mas bem diferente do personagem 
das revistas em quadrinhos e dos desenhos ani-
mados. A TVE encomendou um programa para 
mim e para a Ana Muylaert e criamos esse pro-
grama. Ganhamos um prêmio no Japão por conta 

dele. Mesmo assim, ainda são pouquíssimas as 
iniciativas, e a produção independente poderia 
até ajudar nisso.

M&M — Você disse, em entrevista recente, que quanto 
mais promíscua for a relação entre TV e cinema melhor. 
Como classifi ca essa relação promíscua?
Hamburger — Ela pode ser dada de várias maneiras. 
Temos o caso do Auto da Compadecida, uma série 
de televisão muito boa. Com o mesmo material foi 
editado um longa-metragem que também fi cou 
muito bem no cinema. O exemplo de Cidade de 
Deus/Cidade dos Homens, começou na TV com o 
especial Palace 2, que serviu de laboratório para o 
longa-metragem e depois voltou para a televisão 
com Cidade dos Homens e agora de novo para o 
cinema com o longa Cidade dos Homens. Agora te-
mos o fi lme da Tata Amaral, o Antônia, que vai virar 
série na Globo e até obrigou os produtores a adiar o 

lançamento do fi lme. Há muitas possibilidades, que 
precisam ser pensadas para acontecer. O cinema 
traz um cuidado, uma qualidade que é muito boa 
para a TV e esta, por sua vez, traz a agilidade e a 
exposição, além da linguagem que vai se formando 
a partir dessa troca de experiência.

M&M — A política de incentivo do Governo para as 
produções independentes é capaz de constituir um 
mercado de cinema no Brasil?
Hamburger — A famosa retomada do cinema nacio-
nal está dando certo. A safra de fi lmes tem sido 
variada e boa nos últimos anos. Espero que pos-
samos aprimorar as políticas para a formação de 
uma indústria cinematográfi ca mais consistente, e 

a televisão tem um papel importante na sua cons-
tituição, o que precisa ser mais bem explorado.

M&M — Que infl uencias da publicidade se traduzem no 
trabalho autoral que você faz atualmente?
Hamburger — Um pouco da experiência do set de 
fi lmagem e um pouco de contar a história em 30 
segundos, o que é um desafi o. A minha geração de di-
retores passeou por várias mídias e formatos. É uma 
geração que se formou multimídia. Estou sempre em 
busca de outras mídias. Estou trabalhando com a O2 
em publicidade e outros projetos. Daí apareceu Fi-
lhos do Carnaval e parei de fazer publicidade. Depois 
emendou o longa e estou meio distante do mercado. 
Dirigir comerciais foi muito importante para as equi-
pes e a infra-estrutura. Como o cinema brasileiro teve 
muitos altos e baixos, a publicidade foi crucial para 
manter o parque de equipamentos formando equipes 
de técnicos, hoje bastante competentes.
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