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Mais antigo evento dedicado à Sétima Arte produzida no País, em suas 41 edições, o Festival 
de Brasília do Cinema Brasileiro se tornou uma referência para toda a classe cinematográfica e 
uma espécie de prévia do que os espectadores brasileiros verão nas salas do circuito de "arte" 
no ano seguinte. Tradicionalmente realizado em novembro, o festival, ao longo de sua história, 
ganhou fama de politicamente engajado e de privilegiar para suas mostras competitivas filmes 
que cultuam uma estética mais experimental e, portanto, que quase como uma regra, devem 
renegar os cânones da produção hollywoodiana.  
 
O que sempre funcionou como uma espécie de "selo de qualidade" do festival, fazendo com 
que cineastas guardassem seus filmes para terem première nacional em Brasília - um dos 
quesitos de peso para que o filme seja selecionado pelo evento - tornou-se nesta última 
edição, encerrada terça-feira (25), uma espécie de "camisa-de-força" que acabou por exibir na 
tela do Cine Brasília uma mostra competitiva com filmes que, com muita boa vontade, podem 
apenas ser considerados medianos ou "mornos".  
 
Para o bem e para o mal, evidentemente, a mostra competitiva de longas-metragens em 35 
mm, composta por seis concorrentes, teve exceções como "Filmefobia", de Kiko Goifman, 
merecido vencedor do candango de melhor filme (ver texto abaixo) ou o aborrecido e 
pretensioso "Siri-Ará", de Rosemberg Cariry, que só levou um Candango coletivo para suas 
atrizes, provavelmente por falta de opção do júri.  
 
No frigir das películas, o que se viu foram longas-metragens, e mesmo curtas - que já tiveram 
na história do cinema brasileiro períodos muito inventivos -, que não empolgaram a platéia e 
causaram um certo tédio à imprensa de vários estados brasileiros presentes ao evento. Como 
ocorreu no último Festival de Recife, os participantes da votação do prêmio da crítica 
chegaram a cogitar a hipótese de não premiarem nenhum longa, mas desistiram da idéia e 
deram sua láurea para "À Margem do Lixo", de Evaldo Mocarzel.Marcada pela presença de 
documentários, a mostra competitiva exibiu um desfile de visões unilaterais e muitas vezes 
panfletárias dos diretores, como assumiu o próprio Mocarzel sobre seu filme - a terceira parte 
de uma tetralogia sobre diversos grupos de excluídos sociais da capital paulista.  
 
Do "romântico" "Ñande Guarani", do brasiliense André Luís da Cunha (ver texto na página ao 
lado) ao "looongo" "docudrama" - filme que mescla ficção e documentário em sua composição 
"Tudo Isto me Parece um Sonho", de Geraldo Sarno, com 150 minutos de duração, o que o 
Festival de Brasília exibiu foram produções em que sobram boas intenções dos realizadores, 
mas falta um cinema que busque uma comunicação mais estreita com o público a fim de 
conquistá-lo.  
 
Assim, trabalhos como "O Milagre de Sta. Luzia", do realizador estreante no cinema Sérgio 
Roizenblit, peca pela falta de foco ao tentar exibir num mesmo documentário os maiores 
sanfoneiros do Brasil, ao mesmo tempo que traz detalhes da biografia de Dominguinhos e quer 
mostrar, como afirma seu diretor, uma "viagem para se tentar entender a grandeza do Brasil". 
Com tamanhas intenções, o resultado é uma divagação em que nem mesmo a narração na tela 
de Dominguinhos consegue coser com precisão todas as questões que o diretor quer tanger.  
 
Mais escolado, Evaldo Mocarzel merecidamente levou por seu documentário sobre os catadores 
de materiais recicláveis nos lixos paulistanos o prêmio de melhor fotografia, num trabalho 
primoroso de Gustavo Hadba e André Lavenère. Todavia, Mocarzel, como André Cunha faz com 
os guaranis, só dá voz aos catadores, ignorando, por exemplo, os inúmeros políticos e 
instituições criticados em seu filme. Ao contrariar o velho preceito de que "é preciso sempre 
ouvir os dois lados de uma questão", o documentário do cineasta ganhou de um jornalista 
brasiliense o ferino apelido de "telecurso para catadores". O público, porém, adorou o filme e 
concedeu "À Margem do Lixo" o Candango de júri popular.  
 
No quesito falhas e problemas nada superou "Siri-Ará". Com título herdado de uma das 
possíveis palavras que batizaram o Estado do Ceará, o longa de ficção desperdiça o genial 



argumento histórico sobre Dom Pero Coelho, que em 1603 adentrou o sertão em busca de um 
suposto Eldorado, para fazer um filme "alegórico" e com influências assumidamente 
glauberianas, como declarou Cariry. Ocorre que o cineasta não tem nem a inventividade de 
Glauber Rocha, nem levou em consideração que se passaram quase quatro décadas desde que 
o pai do Cinema Novo realizou seu clássico "O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro". 
O resultado foi pungente: praticamente metade da platéia abandonou o Cine Brasília durante a 
projeção ocorrida na sexta-feira passada (21) e o diretor teve que apresentar durante o 
tradicional debate na manhã seguinte uma verdadeira "bula" para tentar explicar seu filme 
para cinéfilos com indisfarçáveis caras de enfadados.  
 
Estimativas da Filme B - principal empresa que analisa o mercado cinematográfico no País -, 
dão conta de que o cinema brasileiro deve fechar 2008 com um dos menores market shares da 
última década. Nossas produções, com sorte, deverão abocanhar algo em torno de 7% dos 
ingressos vendidos no circuito exibidor. Se o Festival de Brasília é uma amostragem do que 
deveremos assistir nas telas em 2009, as expectativas definitivamente não serão melhores. 
Sobrarão longas e, seguramente, faltará público para nossas produções mais uma vez.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28, 29 e 30 nov. 2008, Fim de Semana, p. D4. 


