
Na nova edição revista e ampliada do livro 

Cinema Brasileiro: Propostas para uma Nova 

História (Companhia das Letras, 2009, R$ 

26,50), o crítico Jean-Claude Bernardet abre um 

capítulo para falar sobre a figura do produtor 

cinematográfico. A partir do exemplo de Anatole 

Dauman - produtor francês responsável por 

viabilizar obras-primas de diretores da estatura 

de Alain Resnais (Hiroshima, Mon Amour), Robert 

Bresson (Mouchette), Nagisa Oshima (O Império 

dos Sentidos) e Wim Wenders (Asas do Desejo, 

Paris, Texas), Bernardet defende aquilo que 

irá chamar de "produtor criativo". Em lugar da 

tradicional imagem de burocrata normalmente 

associada aos produtores, Bernardet vislumbra 

um profissional dinâmico e propositivo, que 

"não se coloca a reboque dos diretores como 

simples administrador de produção ou agente 

que mobiliza recursos financeiros". Para 

comprovar sua tese, o autor descreve vários 

feitos de Dauman. Um deles conta que ele havia 

armado um acordo de coprodução com uma 

empresa japonesa, sem ter ainda um projeto 

de filme à vista. Pediu então ao diretor Alain 

Resnais que pensasse em algo para oferecer 

aos japoneses. Depois de alguns meses, Resnais 

apresentou um argumento sobre uma mulher 

francesa no Japão, com a atriz Emmanuelle Riva. 

Os japoneses aprovaram a proposta e logo a 

escritora Marguerite Duras seria contratada para 

escrever o roteiro de Hiroshima, Mon Amour. Ou 

seja, a partir de uma encomenda de Dauman 

Resnais revolucionaria a linguagem do cinema, 

assinando um dos filmes mais influentes de 

todos os tempos. 

Aquilo que nos toca diretamente nessa 

história toda é que em seu livro Bernardet vai 

buscar casos similares no cinema brasileiro, 

identificando em duas produtoras gaúchas, 

Nora Goulart e Sara Silveira, o mesmo espírito 

empreendedor de Dauman. E abre a elas um 

espaço generoso, permitindo que as experientes 

profissionais resumam em longos depoimentos 

alguns dos principais momentos de sua 

trajetória e discorram sobre suas estratégias 

de trabalho. Há 23 anos no mercado, Nora 

Goulart começou produzindo curtas (entre eles, 

o clássico Ilha das Flores, de Jorge Furtado) e já 

acumula sete longas-metragens no currículo, 

entre os quais os bem-sucedidos Houve uma 

Vez Dois Verões e O Homem Que Copiava, 

ambos de Furtado. Mas o diferencial mais 

importante é a atenção cada vez maior que 

Nora e seus sócios na produtora Casa de Cinema 

vêm dando às produções para a televisão. Hoje, 

a Casa de Cinema é uma das raras produtoras 

independentes a fornecer conteúdo para a Rede 

Globo. A recente adaptação de Decamerão - A 

Comédia dos Sexos, que Furtado dirigiu na serra 

gaúcha, e a minissérie Mulher de Fases assinada 

por Ana Luiza Azevedo, a ser veiculada em toda 

a América Latina, são exemplos do sucesso 

dessa estratégia, assegurando uma visibilidade 

inédita à produção audiovisual local. 

Sara Silveira, gaúcha radicada em São Paulo, 

há muitos anos, notabilizou-se pela parceria com 

o diretor Carlos Reichenbach, com quem realizou 

os longas Anjos do Arrabalde, Alma Corsária, 

Dois Córregos, Garotas do ABC, Bens Confiscados 

e Falsa Loura. Além dessa feliz parceria com 

Reichenbach, uma das mais ricas contribuições 

de Sara está relacionada a seu investimento 

em novos diretores. Graças a ela, nomes 

como Laís Bodansky (Bicho de Sete Cabeças), 

Marcelo Gomes (Cinema, Aspirinas e Urubus), 

Anna Muylaert (Durval DiscoS) e Esmir Filho (Os 

Famosos e os Duendes da Morte) estrearam 

no longa. Os bons resultados desses filmes de 

diretores estreantes no circuito internacional 

de festivais vêm estimulando Sara a produzir 

dois curtas-metragens por ano, "justamente 

pensando na renovação de talentos", segundo 

suas próprias palavras. Atualmente, dois desses 

seus afilhados - a dupla Juliana Rojas e Marco 

Dutra (do curta Um Ramo) - estão prestes a 

partir para o longa com Trabalhar Cansa, cuja 

produção Sara conseguiu levantar numa de suas 

frequentes viagens ao Festival de Cannes. 

Dois modelos de atuação que podem servir 

de inspiração para as dezenas de profissionais 

gaúchos que começam a chegar ao mercado, 

recém-saídos dos cursos de cinema. Afinal, 

nem todos eles serão diretores e precisam estar 

cientes de que, como Bernardet bem aponta 

em seu livro, ao lado de um grande cineasta há 

sempre um produtor competente. 
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