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Sapo de Fora

Meio & Mensagem — Você já foi convidado 
para trabalhar com publicidade?
Jeferson De — Não. É uma coisa que me 
interessa muito. Eu acho muito falha a 
comunicação em relação às classes C e D, 
onde eu filmei. As marcas se comunicam 
muito pouco com os homens e isso é 
mais precário com as mulheres, que são 
quem realmente decide. Eu acho que 
esta deficiência pode ser suprida por 
articuladores que venham desta classe 
e que apontem caminhos.

M&M — O que falta para esta comunicação 
se tornar eficiente?
De — Eu acho que falta às pessoas que 
vêm destes espaços se comunicarem. 
Tem muita gente falando a nosso res-
peito sem ter o mínimo de chão para 
isso. Só por pesquisa, dados de gráfi-
co. Nada substitui a história pessoal. 
A minha mãe, a minha tia, a minha 
prima não são assim. O que acontece? 
Estes dados de pesquisa precisam ser 
interpretados e, às vezes, isso não 
ocorre da forma correta. Por vezes, 
eu me sinto único, embora saiba que 
existem muitas pessoas espalhadas. 
Eu filmei em um bairro, o Capão Re-
dondo, onde as pessoas têm certeza de 
que o que existe lá é só violência. Isso 
não é verdade. Algumas lojas, redes e 
magazines já entenderam isso. Os ban-
cos já entenderam. Mas eu acho que 
ainda precisam de uma comunicação 
mais eficiente.

M&M — Isso não esbarra na falta de 
oportunidades?
De — Eu acho que esta categoria está 
surgindo agora, porque ficou muito 
mais fácil você fazer uma universidade 
hoje. A gente não tem, praticamente, 
pessoas (de classes populares) formadas 
em Marketing, Jornalismo, Cinema... Isto 
é uma coisa muito recente. Não existe 
um publicitário das classes populares que 
tenha 60 anos. É claro que há exceções. 
O que está acontecendo, neste momento 
da nossa história, é que esta turma está 
deixando de ser exceção. Neste momen-
to, por exemplo, o Jeferson De é quase 
uma exceção. É o cara com pai torneiro 
mecânico e mãe dona de casa que chegou 
à Universidade de São Paulo (USP). Hoje, 
existe um número grande de jovens vindos 
das classes C e D pensando em como se 

posicionar dentro da área de comunicação, 
em relação ao público de onde eles vieram. 
A minha área (cinema), por exemplo, é 
consumida, em um primeiro momento, só 
pelas classes A e B; depois o filme vai pas-
sar na Globo, vai chegar ao DVD e, aí sim, 
as classes C e D poderão ver. Mas estas 
classes não frequentam o cinema na pro-
porção que elas, potencialmente, têm de 
consumir. Estas classes consomem muito 
mais do que as pessoas imaginam. Con-
somem pagode, compram, infelizmente, 
DVDs piratas, mas se tivessem uma sala de 
cinema no seu bairro, eu acho que lotaria. 
Com preços populares, é óbvio.

M&M — Você tem uma ligação muito forte 
com a questão étnica. Qual a sua visão so-
bre a participação dos negros na publicida-
de brasileira?
De — Quando a gente fala em cultura ur-
bana, significa negro. Isso é calça larga, 
tem a ver com grafite, com pichação, 
música pop que é produzida, basicamen-
te, por negros norte-americanos. Agora, 
quando falamos em música brasileira, 
temos o samba. E o que é o samba? É 
uma música afro-brasileira. No Brasil, 
a dificuldade é saber quem é branco. 
Negro é praticamente todo mundo. No 
filme, eu brinco um pouco com isso. 
Quando eu coloco o Caio Blat, eu quero 
discutir a “branquitude”. Os negros estão 

o certo, no momento certo da história do 
Brasil, com esse acirramento das cotas 
de negros e brancos, o esgotamento da 
periferia dando tiro na violência. Ao mes-
mo tempo, a qualidade do filme é boa, a 
narrativa é bem construída, conta com a 
qualidade dos atores e grande capacidade 
técnica de captação. 

M&M — Bróder é um filme do gênero “fave-
la”, ao qual se atribui certa monopolização 
da produção nacional, principalmente no 
mercado internacional. O que Bróder apre-
senta de diferente, de novo?
De — Ele se insere na história nova, mes-

mo sendo filmado na periferia. Trata 
desse assunto que, mesmo sendo mui-
to retratado, ainda não se esgotou. É 
como se mandássemos o Woddy Allen 
não gravar mais em Nova York. É um 
assunto inesgotável, sempre há algo 
novo. E Bróder é isso: trata-se de uma 
história dentro da periferia. 

M&M — Qual o grande desafio da ca-
deia cinematográfica nacional a ser 
equacionada: produção, distribuição 
ou exibição?
De — Na produção estamos nos saindo 
até razoavelmente bem, com o núme-
ro de filmes produzidos, mas na ques-
tão de distribuição ainda há uma série 
de mecanismos que o Manuel Rangel 
(diretor-presidente da Ancine), o 
governo brasileiro e, principalmente, 
os sindicatos de produtores e direto-
res de cinema estão de olho. 

M&M — Você é favorável a reserva de co-
tas para filmes nacionais?
De — É um tema delicado, não sei 

se precisamos, necessariamente, desse 
remédio. Não sei se é um remédio para 
curar a falta de exibição, mas o que me 
assusta é o número minúsculo de salas 
de cinema. Por exemplo, no município 
de Arujá (SP), que deve ter uns 100 
mil habitantes, não tem cinema. E tem 
público consumidor de cinema, porque 
tem mais de dez bancas de DVDs pira-
tas, com filmes nacionais. A reserva de 
mercado pode funcionar dentro de um 
conjunto de ações. Isoladamente, não 
resolve o problema do cinema brasileiro. 
Mas esta é opinião de um menino que 
esta chegando agora para trabalhar no 
cinema brasileiro (risos). 

“Eu só existo porque antes de  
mim veio o Cidade de Deus”
Jeferson De, diretor de Bróder – filme aclamado pela crítica e pelo público em Berlim e vencedor do 38º Festival de 
Gramado –, aguarda ansioso pelo lançamento do longa, com pré-estreia na Mostra Internacional de Cinema em São 
Paulo, que começa no dia 22. Nesta entrevista, o cineasta paulista critica as campanhas direcionadas às classes C e 
D e fala sobre o gênero “favela” e o cinema nacional
Marcos Bonfim

Jeferson De: “Eu acho muito falha a comunicação em relação às classes C e D. 
Não existe um publicitário das classes populares que tenha 60 anos”
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muito acostumados a estar na frente das 
câmeras – seja na Marquês de Sapucaí, 
na Copa do Mundo ou na novela. Para 
mim, já deu. Começamos esta década 
com vários negros à frente da câmera, 
em Cidade de Deus e, neste momento 
da história, com o 5 Vezes Favela e o 
Bróder, estamos terminando com ne-
gros atrás das câmeras. Isso aponta um 
caminho que queremos participar, do 
processo de construção do audiovisual, 
da comunicação. Não quero que ninguém 
mais fale por mim. Eu quero falar do 
meu jeito. O que a gente tinha até en-
tão? Um monte de pessoas, não negras, 

falando sobre os negros. Isso é válido. 
Eu só existo porque antes de mim veio 
o Cidade de Deus.

M&M — Desde antes das gravações, Bróder 
tem espaço de destaque na mídia. A que 
você credita esta repercussão?
De — Temos uma história documentada na 
imprensa brasileira, desde o roteiro até o 
prêmio em Gramado. Posso estar errado, 
mas acredito que é porque o filme é bom 
(risos). Ele tem um diálogo fortíssimo 
com quem vive nas cidades brasileiras, 
está inserido em um contexto mundial. É 
uma história universal – você não precisa 
ser favelado nem jovem para se inserir no 
contexto do filme. Talvez, esse filme seja 
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