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Quem viu aquele documentário recente sobre Glauber Rocha sabe que o grande cineasta aprontou 
um barraco carnavalesco em Veneza porque o seu filme inscrito não fora premiado. Ele liderou 
uma passeata do hotel onde estava hospedado até a porta do hotel onde o evento se realizava. 
 
Gostaria de relacionar esse fato com o escândalo patrocinado por Cláudio Assis na festa do Prêmio 
Tam para filmes nacionais. Pessoas que participaram do evento disseram que, de fato, foi um 
"barraco" poucas vezes presenciado em cerimônias desse tipo, geralmente marcadas por um bom 
comportamento que beira a chatice. Aliás, esse vinha sendo o caso do evento em questão. Estava 
uma chatice só e provalmente passaria quase em branco pelos grandes meios de comunicação. 
Não fosse o desempenho brilhante de Assis, que não só conseguiu, com seu barraco, incendiar a 
noite com uma atmosfera de discussão e polêmica, como fez com que não só o evento, mas o 
próprio cinema brasileiro, fosse capa de grandes jornais do país, como O Globo. 
 
Claro que boa tradição conservadora mandou a mídia alinhar-se automaticamente com a vítima. 
Afinal, Hector Babenco é uma figura fácil de se defender, ainda mais considerando que, 
juntamente com Cacá Diegues e o Barretão, constituem o trio parada dura que vem bloqueando 
as tímidas iniciativas do governo Lula de modificar a atual estrutura colonizada do cinema 
nacional. Todas as tentativas do governo, as quais contam (e isso a mídia não diz) com o apoio de 
vastos setores do cinema brasileiro, notadamente os jovens cineastas, de quebrar o atual 
monopólio das grandes redes de distribuição norte-americanas e o código vigente de patrocínio, 
que permite que as empresas se promovam com dinheiro público (comer com o pau dos outros, 
como diz um amigo meu), todas essas tentativas tem sido bombardeadas como "stalinismo" e 
"dirigismo cultural".  
 
Sendo assim, é natural que haja um aumento de tensão no meio cinematográfico, já 
naturalmente formado por gente exageradamente sensível, melindrosa, vaidosa, sentimental e 
impulsiva.  
 
O comportamento de Assis, que xingou Hector Babenco de "imbecil" para baixo, reflete essa 
tensão. Talvez ele tenha exagerado, mas foi justamente o seu impulso que tornou o evento 
inesquecível e o marcou. A vida seria insuportavelmente chata se não existissem pessoas como 
Assis. Esse tipo de extravasamento emocional é importante para canalisar ressentimentos de uma 
maneira pacífica. Melhor isso do que decidir lançar mísseis como EUA e Israel, ou explodir 
bombas, como Bin Laden e Cia. 
 
Cláudio Assis é um grande nome do cinema brasileiro, assim como Hector Babenco, só que esse 
último vem se revelando um reacionário empedernido. Tudo bem, Céline também foi um 
reacionário, até Dostoiésvki foi acusado de ser conservador (nesse caso injustamente). O que 
importa é que Carandiru, apesar do final recortado, é um bom filme, com grande apelo popular. 
Faz parte do mundo do cinema, um "barraco" de vez em quando. Cinema brasileiro, então, tinha 
que virar uma tradição: pelo menos um grande "barraco" em toda festa. Só assim, evitaríamos 
transformar nossas festas de cinema em eventos burocráticos, caretas, onde hipócritas de 
maquiagem pesada tentam fazer o Brasil esquecer seus problemas. 
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