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● O senhor fala de surpresa e
inovação narrativas, mas, em
Cannes, “Habemus Papam” foi
cobrado por ter uma narrativa
clássica, convencional. Como
encara essa cobrança?
Eu não vejo esse timbre clás-
sico, uma vez que eu trafego
dentro e fora do realismo indo
para além da direção que a
plateia espera. Não classifica-
ria isso como clássico, mesmo
tendo começo, meio e fim de-
finidos. Quando sou especta-
dor, gosto da surpresa. E tento
reproduzir isso quando filmo.

● Fala-se muito da decadên-
cia do cinema italiano, que
para muitos ainda é lembrado
pelas experiências neorrealis-
tas de Rossellini, De Sica e ou-
tros. O senhor é discípulo da
estética neorrealista?
Como espectador, eu admiro
o neorrealismo, mas, como
realizador, sinto-me mais pró-
ximo dos filmes de autor fei-
tos na década de 1960, até
maio de 68. Era uma época em
que os diretores filmavam
atentos à realidade e ao cine-
ma, rejeitando a tradição e
buscando uma nova forma de
influenciar as pessoas. Mi-
nhas influências maiores na
Itália são os irmãos Taviani,
Marco Bellocchio, Bertolucci,
Ermanno Olmi e Marco Ferre-
ri. Fora, eu incluo a Nouvelle
Vague, o cinema semidocu-
mental inglês, o novo cinema
da Polônia de Jerzy Skoli-
mowski e Polanski e o Cinema
Novo brasileiro.

● De Hollywood nada?
Sim. Os filmes de estúdio dos
anos 1930 e 40 eram aulas so-
bre roteiro e direção. Depois,
veio Cassavetes. Mas dos últi-
mos 40 anos, o grande expoen-
te do cinema americano é Mar-
tin Scorsese. Também gosto
muito de alguns filmes de Wo-
ody Allen, embora eu ache que

ele é mais escritor do que ci-
neasta. Faz filme baseado em
roteiro, coisa que faz muito
bem. É cinema de escritor.

● O senhor foi o último cineas-
ta italiano a conquistar a Pal-
ma de Ouro em Cannes: em
2001, com “O quarto do filho”.
De que modo sua carreira mu-
dou com a Palma?
Uma vez que eu consegui pro-
var que era possível sobreviver
na indústria italiana fazendo fil-
mes autorais, meu espírito per-
maneceu o mesmo. Em 1976,
quando fiz meu primeiro longa,
“Io sono un autarchico”, eu que-
ria fazer um longa em super-8,
para cineclubes. Dois anos de-
pois, lancei “Ecce bombo”, que
comunicava mais, mas não for-
çava a mão para isso, como se
acreditasse saber o que o públi-
co quer. Ninguém sabe. O me-
lhor é se esforçar para fazer um
filme bom. E já estou escreven-
do um novo longa, para 2013.

● Que episódio norteou me-
lhor seu olhar para o cinema
nessas quatro décadas?
A sua pergunta me faz lembrar
de Fellini e de nosso encontro,
no fim dos anos 1970. Eu me in-
comodava muito por saber que
Fellini não se importava em dar
atenção aos filmes de outros di-
retores. Ele não via filmes dos
outros. A cabeça dele estava
concentrada em seus próprios
projetos. Mas aí eu o conheci. E
descobri um sujeito que fazia
de sua vida uma arte de conta-
ção de histórias. Eu não posso
dizer que herdei algo dele. Seria
pretensioso. Mas desde o nosso
contato eu aprendi que não
existe satisfação maior do que
entrar num cinema onde seu fil-
me está sendo exibido e ver as
pessoas rindo com a história
que você conta. Essa satisfação
será ainda mais prazerosa se o
humor que você imprimiu bus-
cou sair do riso óbvio. ■

‘Incal’, de Moebius, chega às livrarias
Saga criada por desenhista francês e Jodorowsky é lançada na íntegra

O s fãs saudosos com
a mor te , anteon-
tem, do quadrinista
f r a n c ê s J e a n G i -

raud, o Moebius, encontram
nas livrarias brasileiras um
de seus mais aclamados tra-
balhos, fresquinho, recém-
saído da gráfica. A editora
Devir lançou na semana pas-
sada — coincidentemente
dias antes do anúncio do fa-
lecimento do ilustrador, aos
73 anos, de doença não reve-
lada — um livro de 308 pági-
nas com a saga completa de
“Incal”, feita por Moebius em
parceria com o chileno Ale-
jandro Jodorowsky.

Os quadrinhos de “Incal”
desenvolvidos pela dupla
foram lançados entre os
anos de 1981 e 1989. A his-
tória mostrava como a vida
de John Difool, um detetive
particular meio canastrão,
tinha sua rotina alterada
após encontrar um artefato
misterioso chamado Incal.
Como pano de fundo, eles
desenvolveram um univer-
so futurista e corrupto.

Para seus admiradores,
“Incal” foi a coroação de
Moebius como o maior ilus-
trador de ficção científica
do século. Ele foi um dos
criadores, em dezembro de
1974, da revista francesa
“Metal Hurlant”, a publica-
ção que deu or igem, em
1977, a uma versão america-
na reconhecida em todo
mundo, a “Heavy Metal”. Ba-
sicamente composta de his-
tórias em quadrinhos de fic-
ção científica e de terror, a
“Metal Hurlant” ajudou a
reunir e projetar nomes im-
portantes para a arte se-
quencial, como Richard Cor-
ben, Enki Bilal, Caza, Alain

Voss, Milo Manara, Berni
Wrightson e Frank Margerin.
Sua influência foi gigante na
cultura pop da época.

Para a “Metal Hurlant”, um
dos personagens mais famo-
sos criados por Moebius foi
Arzach, um guerreiro que
voava sobre regiões desérti-
cas montado numa espécie
de pterodáctilo.

Foi nesse contexto fantás-
tico, em que a imaginação
de autores e ilustradores
poderia fazer que qualquer
ideia, por mais insana que
fosse, se tornasse realidade,
que “Incal” nasceu. O texto
era de responsabilidade de
Jodorowsky, um chileno que
hoje está com 83 anos e tem
uma carreira respeitada no

cinema, no teatro, na litera-
tura, nos quadrinhos e em
estudos místicos — certa-
mente essas áreas devem
ter alguma relação que só
Jodorowsky compreende.

O traço, por sua vez, ficava
a cargo de Moebius. Depois, o
autor chileno ainda chegou a
escreveu histórias sobre o
que acontecera antes de Difo-
ol encontrar o Incal e também
algumas continuações, ilus-
tradas por outros artistas.

Processo contra Luc Besson
A série satirizava gover-

nos e igrejas. Na introdução,
Jodorowsky escreveu: “Con-
sidero ‘ Incal ’ uma trama
cláss ica e emocionante ,
uma espécie de enredo de

film noir a la Philip K. Dick,
que foi forçado até seus li-
mites”. Os traços de Moe-
bius tinham cores satura-
das, um tanto lisérgicas, e
caprichavam na conceitua-
ção de paisagens urbanas
futuristas e opressoras. Era
um enredo perfeito para o
cinema, mas “Incal” nunca
foi adaptado para as telas
como longa-metragem, ao
menos of ic ia lmente . Em
1997, seus criadores proces-
saram o diretor francês Luc
Besson, sob alegação de
que o filme “O quinto ele-
mento” roubava sua ideia
sem autorização. Moebius e
Jodorowsky, porém, perde-
ram o caso na Justiça. (An-
dré Miranda) ■

“INCAL”: a editora Devir lançou o volume poucos dias antes da morte de Moebius, ocorrida no sábado

Divulgação

Ecad admite que houve ‘erro operacional’
Superintendente de escritório diz que cobrança de blogs foi caso isolado e que pessoas físicas não são alvo do órgão
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N a semana passada, um assunto se espalhou pelas
redes sociais: a cobrança feita pelo Escritório
Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) a

dois blogueiros que inseriram vídeos de YouTube em seus
sites. A repercussão da notícia chegou à revista americana
“Forbes”; fez com que o Google, empresa que administra o
YouTube, se manifestasse contra a medida; e levou o Ecad
a anunciar que já havia suspendido a cobrança.

Em entrevista ao GLOBO, realizada anteontem, a supe-
rintendente executiva do escritório, Glória Braga, admite
que houve um erro de interpretação do Ecad para realizar
a cobrança e fala sobre a dificuldade de se gerar receita
com a internet.

O GLOBO: Como a senhora en-
xerga toda a repercussão que a
cobrança de direitos autorais
de blogs que inserem vídeos de
YouTube gerou?
GLÓRIA BRAGA: A discussão
sobre internet é polêmica. Mas,
para nós, trata-se de um fato
isolado. Nós cobramos de sites
e portais de empresas há mais
de três anos. No ano passado,
distribuímos valores significati-
vos. Mas é uma questão ainda
muito embrionária para todo
mundo, não apenas para o
Ecad, mas também para as en-
tidades estrangeiras. Estão to-
dos engatinhando com as mu-
danças. Por exemplo, o docu-
mento que temos com o Google
é uma carta de intenções, por-
que nem eles sabem muito qual
será o futuro daqui a dois ou
três anos. Fala-se em prazos ex-
perimentais, para que se tenha
um aprimoramento. Talvez, se
tivesse acontecido uma coisa
menor nossa, algo como “o
Ecad ter cobrado de um bar, e
não deveria ter sido feito desta
forma”, com certeza não daria
essa repercussão. Mas, com a
internet, começam os chavões
de que se está indo contra a li-
berdade de expressão. Mas não
é nada disso. Você fazer co-
brança de direito autoral de uti-

Gustavo Pellizzon

GLÓRIA BRAGA, superintendente do Ecad, justifica: “Os blogs têm se profissionalizado muito, às vezes parecem o site de uma empresa”

lizações de música, filmes ou
texto na internet não significa
que você quer cercear o direito
de qualquer cidadão em ouvir
música, em postar notícias.

● Qual é a norma hoje para se
cobrar de sites da internet?
Não há estratégia alguma de
captação de pessoas físicas.
Hoje nós cobramos de pes-
soas jurídicas que tenham
portais ou sites com uso de
música em streaming.

● Música publicada no site?
Música publicada no site. O que
aconteceu no caso dos blogs foi
um erro de interpretação opera-
cional. O foco não é esse. Só que
os blogs têm se profissionaliza-
do muito, às vezes parecem o si-
te de uma empresa. Esse Cali-
graffiti, inclusive, fala “você sabe
o que é branding?”. Ele oferece
serviço, tem anúncio. Então,
aquele blog de dois anos atrás
em que você escrevia sobre o
dia lindo, sobre a Praia de Copa-
cabana, em que você escrevia
quando queria, passava dois me-
ses sem escrever... Esse blog se
profissionalizou. Então, no dia 29
de fevereiro, nós suspendemos a
estratégia de captação de novos
usuários para reavaliar. Vamos
fazer um grupo de trabalho in-

terno para definir o que fazer.

● Quantos casos de blogs fo-
ram cobrados?
Foram apenas dois casos: A
Leitora e o Caligraffiti. Mas
eles não chegaram a pagar.

● O Google soltou uma nota na
sexta-feira, dizendo que o acor-
do entre eles e o Ecad não per-
mite a cobrança. O que a senho-
ra tem a dizer sobre isso?
O Google não entrou em contato
conosco. Nós temos uma parce-
ria saudável de quase dois anos.
Eles remetem as informações
dos usos e fazem os pagamen-
tos. Por isso, não entendemos a
pressa do Google em soltar
aquela nota. Talvez eles tenham
sido questionados pelos usuá-
rios. Mas nosso contrato com o

Google explica bem isso. Há uma
condição em que, se o Ecad qui-
ser cobrar, ele tem que notificar
o Google. Não está escrito que
estamos proibidos de fazer isso.

● Quando o Google começou
a pagar para o Ecad pelos di-
reitos das músicas no YouTu-
be, muitos usuários passaram
a reclamar da distribuição. A
senhora pode dizer quanto é
arrecadado do YouTube?
Quanto você acha que é?

● Em 2011, foram distribuídos
R$ 2,6 milhões de direitos da in-
ternet para os usuários. Seria
um quarto disso?
É muito menos.

● Um décimo?
Sim, é nessa ordem. E você ima-

gina quantas milhões de músi-
cas são executadas na internet?
Só que nossa cobrança é em ci-
ma da receita, e o grande desa-
fio da internet é justamente fa-
zer receita. Hoje os autores e
compositores não podem viver
dos direitos autorais da inter-
net, porque ela ainda não tem
um modelo desenvolvido de fa-
zer dinheiro. Nem o YouTube.

● As grandes gravadoras, as
chamadas majors, enviaram
uma carta para o Ecad dizendo-
se contrárias à cobrança dos
blogs. Qual era o teor da carta?
A carta foi enviada perto do
carnaval, tanto que no dia 29
suspendemos qualquer estra-
tégia de captação para reava-
liar. Eles perguntavam como
estavam sendo feitos determi-

nados tipos de cobrança. Va-
mos nos reunir com as grava-
doras para entender melhor o
que eles querem dizer, o que
pretendem. Para pensar em
conjunto como vai ser isso.

● Como é feita a distribuição do
que é arrecadado no YouTube?
Não só o YouTube, mas prati-
camente todos os sites nos
mandam uma lista de execu-
ções. Nossa regra é pagar para
aqueles que têm um rendimen-
to acima de R$ 1. Explicamos
isso aos titulares.

● Como está hoje a inadim-
plência de pagamentos de di-
reitos na internet?
Em rádio, que é a maior, está em
torno de 35%. Na internet é me-
nor, em torno de 20%. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 mar. 2012, Segundo Caderno, p. 3.




