
DISTRIBUIÇÃO DO
CINEMA NACIONAL

Segundo cineastas

e críticos, um dos maiores problemas da produção cinematográfica brasileira é fazer

o filme chegar até o espectador. Depois de driblar questões de ordem financeira -

obstáculo real na maioria dos casos -, o criador tem de iniciar outra batalha para

concluir a jornada iniciada na captação de recursos. A convite da Revista E, o

diretor Ugo Giorgetti e o coordenador-geral do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro,

Fernando Adolfo, analisam o tema.
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Distribuição: o lado certo da questão

Em primeiro lugar, acho que não cabe mais falar só
em cinema. Cinema é uma das faces do audiovisual,
que, aliás, já está, até tecnicamente, se confundindo
perigosamente com outras faces. "Filmes" podem
ser feitos em digital, filmes são editados em digital,
filmes são exibidos em digital. Sendo, portanto, um
produto audiovisual por definição, acho profunda-
mente impróprio falar ainda só de salas de cinema,
quando se pensa a distribuição. A sala de cinema é
apenas um dos lugares de circulação do produto au-
diovisual e, estou seguro, não o principal, sobretudo
quando se trata de cinema brasileiro. Qual é o lugar
de excelência então? Por onde os filmes brasileiros
deveriam ser distribuídos e depois exibidos? Onde
está o público brasileiro do audiovisual? Em minha
opinião, o público do cinema brasileiro está majori-
tariamente em casa e deveria, portanto, receber nos-
sos filmes pela televisão. Esse é o problema central

por Ugo Giorgetti

da distribuição no Brasil, pelo menos para uma parte
substancial de nossos filmes.

Olhamos freqüentemente para o lado errado da
questão. Ouço falar o tempo todo em ocupação de
salas pelo cinema estrangeiro, e a questão - a meu
ver, vital - da televisão fica sempre protegida, sempre
numa sombra confortável longe da polêmica e da dis-
cussão. É claro que as salas não devem ser abando-
nadas, mas salas convencionais de cinema morrem,
ou já morreram, no mundo todo, com exceção, tal-
vez, dos Estados Unidos. As salas de cinema não são
sombra do que foram no passado, quando o mundo
era inteiramente outro, quando não tinha sido sub-
metido às tremendas transformações dos últimos 25
anos. Mas nós ainda pensamos em cinema como se
estivéssemos em 1971. ótimo para a televisão, que
continua produzindo internamente toda a sua dra-
maturgia, ignorando solenemente a diversidade de
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EM PAUTA

pensamento no Brasil e impondo a todos um único
modo de pensar a vida, que sai da cabeça dos poucos
que se intitulam seus proprietários. É culpa deles?
Evidentemente, não. A culpa é nossa, dos artistas,
da imprensa e da academia, isto é, de quem pensa a
atividade. Continuamos a falar do velho cinema en-
quanto nosso público fica em casa. Não é possível
deixar de constatar as enormes mudanças de com-
portamento nas megalópoles que se constituíram
nas últimas décadas. Acho que nem a abertura de
uma sala de cinema em cada esquina faria com que
as pessoas saíssem de novo de casa para ver filmes
como faziam nos anos de 1950. As pessoas ficam
mais em casa e isso é um sólido dado do cotidiano
atual. Esperar que saiam para ver o que podem ver
em casa, inclusive com o recurso do DVD, me pare-
ce uma esperança sem qualquer fundamento. O que

é preciso é lembrar que a televisão - as televisões
- é uma concessão pública, o que implica não poder
reduzir a amplidão do pensamento artístico do país

à sua voz solitária e majestosa. E preciso que a te-
levisão se abra à pluralidade do país. Lembro que a
postura imperial - que nos submete, a todos, a uma
verdadeira ditadura cultural, suave, delicada, mas
maléfica como todas as ditaduras - é caso único no
mundo. Pelo menos nos países de ponta do Ocidente
do qual, mal ou bem, fazemos parte.

Sem a televisão como veículo transmissor e tam-
bém associado ao sistema de produção, o cinema bra-
sileiro vai eternamente tentar resolver um problema
que, colocado nos termos em que é posto hoje, não
tem o menor sentido. O problema está no terrível pri-
vilégio com que foi ungida a televisão brasileira e que
permite a ela, por uma espécie de direito divino, mos-
trar-nos apenas o que da vida lhe interessa. E claro
que, por trás da televisão, existe a publicidade que a
sustenta e que, em última análise, determina a progra-
mação. Para a maioria dos anunciantes, quanto mais
simples, quanto mais simplória e menos polêmica for
a programação, melhor. Sua intenção não é levantar
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"Em minha opinião, o público do cinema brasileiro está majoritariamente

em casa e deveria, portanto, receber nossos filmes pela televisão.

Esse é o problema central da distribuição no Brasil (...)"

problemas, mas vender produtos, e subliminarmente
nos mostrar como o mundo, do qual seus produtos
são parte importante, é belo. Por isso, a quase totali-
dade da programação de televisão é simplória, detes-
ta levantar qualquer questão mais profundamente, e
a rara programação mais qualificada é sempre atirada
em horários insólitos, como algumas minisséries real-
mente significativas.

Exatamente por meio da publicidade, porém, pode-
ria ser em parte corrigido esse problema. Permito-me
uma singela sugestão - aliás, de alguém que não pode
ser acusado de qualquer vezo estatista ou ditatorial,
e que por mais de 30 anos trabalhou na publicida-
de e, portanto, ao lado da chamada livre iniciativa e
do mercado: agindo como qualquer anunciante, com
direito a colocar seus comerciais onde lhe aprouver,
o Estado brasileiro poderia, por meio de empresas
como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, BNDES, entre outras, aplicar sua verba pu-
blicitária em programação que lhe conviesse, isto
é, que acrescentasse algo ao patrimônio cultural do
país, que fosse em suma - e no mínimo - entrete-
nimento inteligente. Isso não seria censura, mas sim
a utilização de seu legítimo direito de anunciante. E
lembro que, salvo engano, o Estado ainda é o maior
anunciante deste país. Creio que uma medida dessas
abriria imediatamente caminho para uma parceria
mais que necessária entre redes de televisão e am-
plos setores ligados ao audiovisual brasileiro. Desse
modo, a distribuição de filmes poderia se deslocar
um pouco da vertente das salas de cinema e dimi-
nuiriam procedimentos francamente absurdos, para
não dizer ridículos, de, por exemplo, toda a produção
de documentários brasileiros ser exibida em salas de
cinema, lugar na maioria das vezes completamente
inadequado para esse gênero de filmes. Isso a despei-
to do documentário ser um dos produtos mais signifi-
cativos da cinematografia nacional, tendo produzido
recentemente mais do que uma obra-prima. Obras
que, é claro, foram exibidas em salas de cinema,

Como outra sugestão de distribuição eficiente de
filmes, poderia se utilizar alguma verba, das várias
que o Estado põe à disposição do cinema, para o
financiamento de DVDs a preços realmente popu-
lares. Creio que alguma coisa deva ser feita para
vivificar esse mercado tão importante. Os mesmos

"gargalos" que asfixiam os filmes nas salas estran-
gulam o processo de distribuição de DVDs. Creio,
todavia, que é possível, por ser uma relativa novida-
de e, portanto, com privilégios e distorções não tão
arraigados como no circuito de salas, encontrar uma
solução criativa para que DVDs sejam distribuídos
com preços próximos do pirata. Se tanto dinheiro
é destinado a outras instâncias do cinema, por que
não empregá-lo também para estruturar maneiras
de fazer o DVD chegar ao público de modo mais efi-
ciente? DVD seria uma forma de distribuição impor-
tantíssima, uma vez que o Brasil inteiro já incorpo-
rou esse aparelho aos lares. É também uma idéia que
depende de uma visão do que se quer realmente do
cinema e, mais ainda, do que se quer do destino do
dinheiro público empregado nos filmes. Se a inten-
ção final é que os filmes sejam vistos pelo mesmo
público que os está pagando, não vejo como omi-
tir problemas de distribuição que mencionei e que
passam um pouco ao largo da antiga e desgastada
distribuição em salas de cinema. O que tinha sentido
no tempo da Vera Cruz não é exatamente aplicável
mais de meio século depois.

Sem dúvida, uma modificação desse tipo deveria cla-
ramente partir das televisões públicas. Elas deveriam
dar o exemplo e, feliz e aparentemente, estão come-
çando a se mover nesse sentido. Uma iniciativa atual
da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo me pa-
rece um bom exemplo de algo que preconizo para as
televisões. Foi realizado um edital público para a pro-
dução de quatro telefilmes em co-produção com a W
Cultura de São Paulo, onde serão exibidos. Escolhidas
as propostas, as primeiras providências para o início
das produções já foram tomadas e brevemente quatro
trabalhos de realizadores independentes poderão ser
vistos, na sua heterogeneidade e diversidade, por um
número de espectadores raramente atingido nas salas
de cinema do pais. Isso é ou não distribuir filmes na
inteira acepção da palavra?

Sei que há outras iniciativas de mesmo teor envol-
vendo a mesma TV Cultura e o Sesc, É um começo
animador, cujo final talvez seja a inclinação das re-
des de televisão abertas em direção de novas idéias
e novas propostas.

ÜGO GIORGETTl É CINEASTA.
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