
té há pouco mais de duas
décadas, não havia mais que
meia dúzia de cursos de gra-
duação em cinema no Brasil.

Tampouco havia campo de trabalho e
demanda para a pequena quantidade
de profissionais formados, resultado
direto da falta de políticas públicas para
a produção cultural e da crise econômica
dos anos 80, o que culminou na extinção
das já combalidas Embrafilme e Funda-
ção do Cinema Brasileiro, em decreto
assinado em 1990 pelo então presidente
Fernando Collor de Mello na esteira de
um processo de desestatização.

Nos 18 anos após o fechamento das
únicas apoíadoras oficiais da produção
cinematográfica nacional, no entanto, o
mercado audiovisual brasileiro passou
por transformações que permitiram a

abertura de quase uma centena de cursos
superiores em cinema e audiovisual. A
rnais evidente é o reaparecimento de
uma indústria de cinema, que, desde o
início da chamada "retomada", em torno
de filmes que foram sucesso de públi-
co, como Carlota Joaquina, Princesa
do Brasil (1994), de Carla Camurati,
ou que obtiveram reconhecimento da
critica internacional, como Central do
Brasil (1998), de Walter Salles, ven-
cedor do Urso de Ouro no Festival de
Berlim, ampliou a aceitação do público
ao cinema nacional, conseguiu fazer
seus "blockbusters" e exportou atores
e diretores. Ao mesmo tempo, a evolu-
ção tecnológica permitiu que qualquer
pessoa, a um custo relativamente baixo,
pudesse filmar, editar e exibir - na in-
ternet - seu próprio filme.

Seja na ressaca da virada dos anos
1980 para os 1990 como hoje, a grande
peça de resistência do audiovisual, no
entanto, continua sendo os curtas-me-
tragens. Responsável por alguns dos
mais importantes festivais de cinema
brasileiro, o também diretor Francisco
César Filho, o Chiquinho, estima que a
produção brasileira seja de 400 curtas
por ano, sendo que pelo menos um
quarto desses filmes seja produzido por
universitários. "Essa grande produção
se deve ao advento das tecnologias
digitais e-proliferação de cursos. Mas
os cursos de cinema são também im-
portantes centros de produção audio-
visual, que transcendem o ambiente
universitário",: diz.

Para José Gozze, diretor do curso
de Cinema da Fundação Armando
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Álvares Penteado (Faap), um dos
pioneiros do país, a produção univer-
sitária está passando também por uma
melhora na qualidade. Na opinião de
Gozze, o fácil acesso a uma câmera
digital portátil e queda no custo da
gravação (já que hoje não é mais
necessário investir em metros de
rolo de filme) também influenciam
a visão dos jovens realizadores. "O
documentário, por exemplo, não tinha
tanta importância há dez anos. Hoje
documentário e ficção estão se mis-
turando", aponta.

O ambiente de formação universi-
tária aliado ao barateamento da pro-
dução também contribuem para for-
talecer o que Chiquinho considera
uma das principais características do
audiovisual feito pelos estudantes: a
busca pela experimentação estética. "Os
curtas (profissionais) hoje não são um
campo grande de experimentação, pois
há uma preocupação com a circulação
do filme. Na universidade ainda existe
experimentação", afirma.

Na Universidade Metodista de São
Paulo, a graduação na área audiovisual
criada em 2006 é chamada de Cinema
Digital. Segundo o coordenador do
curso, José Augusto de Blasiis, a idéia
foi "assumir o foco óbvio" de que a
produção por meios digitais tem custos
mais baixos - e que a realização não
precisa, necessariamente, ser voltada
para o cinema em seus moldes tradi-
cionais. "Com a película é muito mais
difícil fazer experiências", diz. Blasiis
conta que, no curso da Metodista, os
alunos geralmente já estão com um curta
finalizado no terceiro semestre.

s temas tratados pelos estu-
dantes e recém-saídos das
faculdades de cinema e au-
diovisual também passam

por mudanças. Para Chiquinho, esse é
um reflexo da realidade política e social
contemporânea. "Tanto no documen-
tário brasileiro quanto internacional, e
principalmente na produção de curtas,
houve uma virada no início dos anos

2000, talvez pelo 11 de Setembro", afir-
ma. Se antes a tendência era de curtas
em primeira pessoa, hoje as produções
procuram estabelecer um diálogo com
o público. "Os curtas mais interessantes
hoje são bastante posicionados do ponto
de vista político", diz.

Um exemplo dessa tendência é o
curta Alphaville 2007 D.C., do diretor
Paulinho Caruso, 24 anos, concluído
no ano passado corno trabalho final do
curso de Cinema na Faap. O curta foi
vencedor na categoria de melhor curta
em 35 mm do Festival de Gramado
de 2007 e já passou por cerca de 40
festivais ao redor do mundo. "Foi um
trabalho de conclusão levado muito
a sério", diz Paulinho, que também
atribui o bom desempenho do filme ao
diálogo que conseguiu estabelecer com
o público, principalmente nos festivais
brasileiros. "O filme trata da construção
da periferia rica de São Paulo e de como
a gente aceita a decadência da cidade,
pelo crescimento imobiliário desorde-
nado e, principalmente, pelo aumento
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da violência. E um filme político sem
ser panfletário", relata.

Para Chiquinho, um filme com as ca-
racterísticas de Alphavitte 2007D.C. só
poderia ser feito dentro do ambiente uni-
versitário, dada a ousadia e a linguagem.
Apesar disso, ele percebe que uma forte
característica da produção universitária
c a abordagem de temáticas mais "juve-
nis". "São temas próprios da angústia
de quem sai da juventude", afirma. O
próprio Paulinho sente falta de filmes
acadêmicos que tenham maior relação
com o público. "Talvez por ser urna fase
de formação, grande parte dos trabalhos é
feita para o próprio realizador, um retrato
subjetivo de forma poética, muitas vezes
hermético demais", observa.

Com o objetivo de direcionar a pro-
dução de curtas para um universo mais
politizado e consciente, Blasiis conta
que na Metodista prefere trabalhar com
matéria-prima da realidade brasileira.
"Só trabalho com temas brasileiros,
pois acho que temos, de modo geral,
um conhecimento muito baixo em
cultura, literatura e arte", afirma. E
completa: "Se deixar por conta (dos
alunos), o besteirol impera".

Formada há sete anos no curso de
Imagem e Som da Universidade Fede-
ral de São Carlos (UFScar), a diretora
de arte Monica Palazzo, 30 anos, foi
vencedora do prêmio de melhor direção
de arte na edição deste ano do Cine PE,
com o filme Nossa Vida não cabe num
Opala. Atualmente, ela está fazendo
seu décimo trabalho como diretora

de arte de um longa. Em março, sua
primeira experiência como diretora, no
curta Páginas de Menina, foi premiada
no Festival Internacional de Cinema
Queer de Melbourne, Austrália, que
continua rodando em outros festivais.
No filme, ela trata da aproximação in-
telectual e afetiva entre duas mulheres
na década de 1950, com uma preocu-
pação estética apurada.

O interesse de Monica se concentra
em temas que fazem parte de sua forma-
ção intelectual, moral e afetiva, embora
perceba uma grande diversidade nos
assuntos tratados por seus colegas de
direção - passo importante para a for-
mação de uma "nova cinematografia"
brasileira. "A produção universitária
é, sim, um espaço para experimentar,
para ousar, para errar, para se apoiar
nos ombros dos mestres e fazer uma
nova história. Mas enxergo espaço para
isso dentro do cinema 'profissional'
também, sobretudo o curta - apesar de
que temos hoje uma vasta produção de
longas diferentes entre si, que refletem
muito a geração de seus diretores - os
que vieram do documentário, do curta,
atores dirigindo", diz.

O boom dos cursos de cinema e
audiovisual nos últimos anos, no
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entanto, esbarra em um problema
semelhante ao que víve a produção
cinematográfica como um todo: o
mercado de exibição. De acordo com
Michael Ruman, professor do curso
de Audiovisual do Senac-SP e diretor
e montador de cinema, mais de 100
longas-metragens brasileiros estão
prontos atualmente, apenas aguar-
dando uma brecha para exibição. Isso
porque, embora a realização tenha
amparo financeiro em leis de renúncia
fiscal, o mercado exibidor brasileiro é
muito pequeno para suportar a concor-
rência com os filmes estrangeiros.

Para Ruman, a maneira de ser ho-
nesto com o aluno que pretende seguir
essa carreira é prepará-lo para outras
mídias, como a televisão e a internet.
"O mercado ainda não é grande o
bastante para acomodar os forman-
dos. Mas está havendo mudanças. A
internet, por exemplo, é muito mais
democrática que a televisão, qualquer
um pode abrir seu 'canal'. A tendência
é haver uma seleção natural entre os
profissionais", acredita.

Na opinião de Paulinho Caruso, que
hoje trabalha com publicidade em uma
das maiores agências do país e dirige
videoclipes, o boom dos cursos de
audiovisual já está diminuindo - um
reflexo da falta de mercado. "Se não
houver incentivo para absorver esse pes-
soal, se não houver meios de exibição,
como abertura de espaço na televisão,
toda essa formação será em vão", diz.
No caso de Monica Palazzo, a saída
foi unir-se a outros quatro colegas de
faculdade e abrir a própria produtora,
a Filmes de Abril (www.fílmesdeabril.
com.br), além de dar aulas na Escola de
Comunicação e Artes (ECA) da USP.
"O importante é que cineastas jovens
ganham prêmios com seus curtas e fa-
zem com que o cinema do Brasil ganhe
cada vez mais espaço", afirma. "Mas
não basta fazer curso de cinema: tem
que filmar". Para Paulinho, a "seleção
natural" citada por Ruman, é o que
conta. "Não basta a facilidade do meio.
Hoje, como antes, o que importa é ter
uma boa idéia e saber transmiti-la com
clareza", conclui.
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