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O cinema brasileiro dos anos 80 costuma despertar uma certa prevenção, um certo desconforto. 
Talvez haja a impressão de que, entre tantos estilos, não havia lá muita personalidade - e o 
paternalismo da estatal Embrafilme contribuía para colocar em questão a autonomia criadora dos 
cineastas. Talvez porque o período acabou sendo contaminado, retroativamente, pela maneira 
como terminou. Da mesma forma como os arroubos autoritários de Fernando Collor não deixaram 
saudades, parecia que a produção de filmes anteriores ao seu governo, e cujos mecanismos foram 
esfacelados por ele, também não iria fazer muita falta.  
 
Não bastasse a crise econômica dos anos 80, que não poupou o mercado cinematográfico 
brasileiro (a queda progressiva no número de espectadores atingiu tanto os filmes nacionais 
quanto os estrangeiros), havia a crise de projetos, de propostas, já que junto com os tempos de 
ditadura militar foi embora também todo um programa ideológico que norteava boa parte do 
cinema brasileiro desde os anos 60. De uns anos pra cá, com a ajuda do tal distanciamento, se 
torna cada vez mais necessário voltar a ver esses filmes, restabelecer as conexões entre os 
projetos e deles com o que veio antes e o que viria depois.  
 
Um bom estímulo para essa revisão acontece agora com a mostra "CineMAM - Anos 80", que 
começa no próximo dia 23 e se estende até 24 de maio (com exibições também na PUC, de 25 de 
março a 29 de abril). Seguindo o mesmo túnel do tempo da exposição "2080", com trabalhos dos 
principais artistas plásticos que surgiram na década de oitenta, o MAM programou uma 
contrapartida cinematográfica, exibindo 13 longas e mais dois curtas realizados no mesmo 
período.  
 
Como o próprio número de filmes selecionados indica, não se trata de uma mostra exaustiva. 
Mesmo assim, faz falta a presença de algum representante da produção carioca dedicada ao 
público jovem ("Bete Balanço"," Menino do Rio"), combinação de música e cinema que fez bonito 
nas bilheterias. Para compensar, a mostra escalou dois episódios de "Armação Ilimitada", a série 
que trouxe uma vitalidade pop mais do que necessária para a televisão, ainda emperrada pelos 
ranços da linguagem radiofônica/teatral.  
 
Do Rio de Janeiro, aparecem também na programação "Um Trem para as Estrelas", de Cacá 
Diegues, e a curiosidade "Cinema Falado", único filme dirigido até agora por Caetano Veloso. Fica 
claro que a mostra optou por privilegiar a produção paulista do período. É um critério - o outro 
parece ter sido deixar de lado o cinema documentário. Mas seria necessário, ainda por cima, que 
a representação carioca fosse tão pouco empolgante? Por que não exibir "Inocência", "Nunca 
Fomos tão Felizes" ou "Cabra Marcado para Morrer", que estão entre os melhores filmes da 
década?  
 
Se a produção paulista se sobressai como o destaque, dentro dela o que ganha maior atenção é o 
"cinema da Vila", como ficou conhecido o grupo de jovens realizadores, em geral com formação 
universitária em cinema (pela ECA/USP) e que tinha como reduto o bairro paulistano da Vila 
Madalena. Cineastas como André Klotzel, Wilson Barros e Chico Botelho estréiam no longa-
metragem durante os anos 80, depois de uma produção significativa de curtas - da qual a mostra 
"Anos 80" acertadamente exibe dois títulos. O grupo imprimiu sua marca a ponto de haver uma 
identificação imediata entre seu projeto cinematográfico e a idéia do que foi o cinema brasileiro 
dos 80. Isso porque tal projeto se contrapunha ostensivamente à mais forte tradição de cinema 
moderno no Brasil, que vinha do Cinema Novo e do Cinema Marginal.  
 
O jovem cinema paulista propunha um intenso diálogo com os gêneros cinematográficos, não 
mais para desconstrui-los e sim dentro de uma perspectiva de admiração e curtição - numa 
estratégia que gerou encantos (o gênero caipira revisitado em "A Marvada Carne") e excessos (os 
clichês do filme policial em "Cidade Oculta", legítimo representante do "néon-realismo" brasileiro). 



O discurso político, as radicalizações de estilo, dão lugar a uma fragmentada rede de citações, 
referências, fetiches da história do cinema e da cultura pop, numa constante sedução 
metalingüística - tudo sem deixar o desejo de conquistar o público.  
 
Enquanto isso, realizadores de uma geração anterior não tomam o caminho da negação, mas 
apostam em desdobramentos de propostas que já vinham desenvolvendo, como se pode conferir 
no filmes a serem exibidos de Carlos Reichenbach [ver ao lado texto sobre "Filme Demência"], 
Hector Babenco e João Batista de Andrade. Com "Pixote, a Lei do Mais Fraco", Babenco leva 
adiante as estratégias de "Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia", de 1977, e volta a acionar 
linguagem clássica e gênero policial para orquestrar uma obra-prima sobre violência e desamparo. 
João Batista, por sua vez, incorpora na ficção "O Homem que Virou Suco" toda a rica experiência 
de seus trabalhos anteriores como documentarista, com a mesma preocupação em investigar as 
estruturas de poder em atuação no universo urbano paulista. A cidade de São Paulo (e seus 
personagens) desponta como a grande protagonista, vista sob olhares diversos, desde a 
estilização dos jovens realizadores até a câmera documental de João Batista, passando pela 
crônica urbana do publicitário Ugo Giorgetti.  
 
Vale chamar a atenção também para o avanço, ao longo dos anos 80, da produção de filmes 
dirigidos por mulheres, que merece destaque na mostra com a exibição de dois títulos: "A Hora da 
Estrela", de Suzana Amaral, e "Parahyba, Mulher Macho" (produção carioca filmada no Nordeste), 
de Tizuka Yamasaki. Na década seguinte, o "cinema de mulheres" ganharia maior espaço e 
reconhecimento.  
 
Nada como uma década depois da outra... Olhando algumas experiências tão conformistas 
engendradas pela política neoliberal sobre o cinema brasileiro a partir da chamada retomada, dá 
para perceber como a produção dos anos 80 pode trazer valiosos exemplos, talvez nem sempre 
de acertos mas certamente de apostas e riscos que fazem falta. Vai ver esse é o grande 
desconforto que os filmes do período trazem para o espectador atual.  
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