
F oi nos últimos suspiros do século 19 que os brasileiros
experimentaram pela primeira vez a magia do cinema.
A apresentação da novidade, naquela tarde de julho de

1896, no Rio de Janeiro, deve ter sido surpreendente. Há quem
diga que nas primeiras exibições em Paris, menos de um ano
antes, o público correu assustado diante da chegada de um
trem que vinha na direção da câmera.
Por aqui, em 1898, a primeira filmagem abriu as portas
para novas experiências. Em 1911, a Photo Cinematogra-
phia Brasileira gera nossos primeiros filmes. Em 1930, um
jovem poeta de 22 anos insere seu nome na história. Mário
Peixoto dirige seu único filme, o até hoje cultuado Limite.
Humberto Mauro se consagra com Ganga Bruta, de 1933.
A estrutura que faltava vem com o advento das compa-
nhias cinematográficas. Ademar Gonzaga cria a Cinédia
em 1930 e privilegia as chanchadas, leves e descompromis-
sadas. Com elas, despontam atores inesquecíveis, como
Oscarito e Grande Otelo. A partir de 1941, a Companhia
Cinematográfica Atlântida lota cinemas com títulos como
Nem Sansão, nem Dalila, Matar ou Correr e Aviso aos Na-
vegantes. Ao fim da década, a Cinematográfica Vera Cruz
lança nomes como Mazzaropi e Lima Barreto.

A geração do Cinema Novo, na década de 1960, surge para
mudar o curso da história. Com o ideal de "uma câme-
ra na mão e uma idéia na cabeça", produz obras sobre as
disparidades brasileiras, abusando de narrativas ousadas
e uma estética realista. Influencia o mundo. Daí saíram
alguns dos melhores diretores que o País já teve: Leon
Hirszman, Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha,
Joaquim Pedro de Andrade.
As décadas seguintes são marcadas por uma sucessão
de altos e baixos. Subsídios federais e censura ditam
o fluxo das produções. Entre os sucessos, Eu Sei que
Vou Te Amar, de Arnaldo Jabor, e Central do Brasil, de
Walter Salles. Já na virada do terceiro milênio, Cidade
de Deus, de Fernando Meirelles, e Lavoura Arcaica, de
Luiz Fernando Carvalho, mostram a capacidade criati-
va dos nossos realizadores.
Apesar das dificuldades de produção, a filmografia nacio-
nal não deixa de se renovar, revelando novos talentos e obras
surpreendentes, como Cinema, Aspirinas e Urubus, de Mar-
celo Gomes; O Cheiro do Ralo, de Heitor Dhalia; Estamira,
de Marcos Prado; O Céu de Suely, de Karim Ainouz. Que
venham outros. E que o País nunca saia de cena.
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