
Uma tentativa de pôr fim à incomunicabilidade 
 
Desde 2007, o governo do Chile investiu mais de US$ 10 milhões na produção, 
comercialização e divulgação internacional do audiovisual daquele país. Órgãos como o 
Conselho Nacional da Cultura e das Artes (Cnca) trabalham numa política contínua para o 
desenvolvimento do cinema local, sendo que somente até o final deste ano aproximadamente 
25 novos filmes chilenos devem estrear no País.  
 
Apesar de uma produção extensa para os padrões latino-americanos, os filmes do Chile 
dificilmente chegam aqui e, ao mesmo tempo, os longas-metragens produzidos no Brasil quase 
nunca são exibidos por lá. No final do mês de agosto, um evento promovido pela Embaixada 
do Chile no Brasil e pelo ProChile - instituição que tem por meta estreitar as relações 
comerciais do país andino como outros da América Latina - em parceria com as salas de 
cinema Reserva Cultural, exibiu em São Paulo seis dos títulos que compõem o novíssimo 
cinema chileno.  
 
Filmes como "Mala Leche", de León Errázuriz, "1973 Revoluciones por Minuto", de Fernando 
Valenzuela, "Fuga", de Pablo Larraín e "Padre Nuestro", de Rodrigo Sepúlveda, lotaram as 
salas do Reserva Cultural, numa prova da curiosidade brasileira pelos filmes do país vizinho. 
"O cinema chileno está vivendo um momento de alta desde a retomada democrática nos anos 
90", afirma Carlos Monge, adido cultural do Chile no Brasil.  
 
Cinéfilo, Monge comenta que a produção em seu país cresceu mais de dez vezes nos últimos 
18 anos. "Somente o fundo de fomento ao audiovisual do CNCA investiu mais de US$ 3 
milhões no audiovisual em 2007", orgulha-se o adido.  
 
Se a produção cresceu devido ao fomento, o mesmo não se pode dizer da distribuição de 
longas-metragens chilenos no exterior. Exceto em ocasiões como a do festival promovido no 
Reserva Cultural, ou em eventos dedicados aos cinéfilos, como o Festival do Rio e a Mostra de 
Cinema de São Paulo, por exemplo, dificilmente um filme daquele país ganha espaço no 
circuito comercial brasileiro.  
 
Da mesma maneira, Monge é categórico ao afirmar que os chilenos têm interesse em conhecer 
o cinema produzido pelos países vizinhos, como Brasil, Argentina, Peru, entre outros, mas 
encontram dificuldades. "Salvo em grandes estréias, como ocorreu em maio com ‘Tropa de 
Elite’, que teve muita propaganda em seu lançamento, dificilmente temos acesso aos filmes 
brasileiros no Chile", revela. "Lá só chegam películas que pertencem às grandes 
distribuidoras", diz.  
 
O adido atribui esta "situação de incomunicação total em que vivem os países sul-americanos" 
quando o assunto é cinema ao domínio dos mercados desta região pelas produções 
hollywoodianas. Ele observa que, como no Brasil, o mercado de exibição de seu país também é 
dominado pelas bandeiras de salas multiplex, como o Cinemark, que também ajudam a 
monopolizar o circuito de exibição.  
 
"Temos que fazer um Mercosul cultural", defende Monge como maneira dos países desta parte 
do mundo não apenas conhecerem as cinematografias uns dos outros, mas também como 
forma de ao menos tentar barrar minimamente a plena hegemonia norte-americana nos 
cinemas desta região. Uma tarefa difícil, mas necessária se os países quiserem ter uma 
indústria audiovisual bem desenvolvida nos próximos anos.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10, 11 e 12 out. 2008, Fim de Semana, p. D8. 


