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A bandeira branca voltou a tremular no setor cinematográfico brasileiro. Após muita polêmica e 
opiniões divididas entre cineastas e produtores em torno da vinculação da Agência Nacional de 
Cinema (Ancine) ao Ministério da Cultura (MinC), foi decidido, por consenso, em reunião realizada 
no Rio de Janeiro - e presidida pelo secretário do Audiovisual, Orlando Senna -, que essa medida 
seria a melhor forma de tornar eficiente a política nacional de cinema pretendida pelo ministro 
Gilberto Gil.  
 
As discussões sobre o assunto esquentaram em março, quando o produtor Luiz Carlos Barreto 
enviou uma carta ao ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, manifestando o desejo de vários 
cineastas - entre eles Nelson Pereira dos Santos, Hector Babenco e Sérgio Rezende - de transferir 
a Ancine para a alçada do MinC. O Sindicato da Indústria Cinematográfica (SIC) discordou da 
atitude de Barreto e defendeu a manutenção do órgão no Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio (MDIC). Depois da mediação do ministro, parece que os ânimos se 
acalmaram.  
 
"As divergências sobre essa questão são coisa do passado", garante Orlando Senna. O único 
ponto que ficou em aberto, diz ele, está relacionado às modificações da Medida Provisória 2.228-
1/2001, que criou a Ancine e se refere à questões como a divisão de atribuições entre a 
Secretaria do Audiovisual e a Ancine, as taxas que a agência deveria cobrar sobre remessas de 
lucros de empresas cinematográficas estrangeiras (outro foco de polêmica) e à organização do 
universo audiovisual com as duas instituições no mesmo ministério.  
 
A divisão de tarefas entre a Ancine e a Secretaria do Audiovisual se tornou uma dor de cabeça 
para o MinC quando a agência foi criada, em 2001. Inicialmente, a Ancine seria responsável pela 
política industrial e econômica do cinema, enquanto a secretaria cuidaria dos aspectos culturais do 
setor. Porém, havia o risco de invasão de território alheio, o que acabou acontecendo no fim do 
último governo. "Houve alguma pressa ao se transferir certas atribuições da Secretaria do 
Audiovisual para a Ancine, no fim do ano passado", lembra o secretário.  
 
Depois dos debates com cineastas e produtores, Senna diz que as atribuições de ambos os órgãos 
estão "bem definidas e claras na cabeça da pessoas". "Costumo dizer que a secretaria e a Ancine 
são, respectivamente, o espírito e o corpo. Enquanto nós cuidamos da cultura do audiovisual e 
suas ramificações, a agência cuida do mercado. Um está relacionado à materialidade e o outro à 
linguagem, à criação e formação de profissionais, ao patrimônio audiovisual brasileiro."  
 
A verdade é que a transferência da Ancine para o MinC é a primeira tentativa de tirar a agência do 
estado de inércia em que se encontrava desde sua criação. Nascida como um órgão regulador do 
cinema brasileiro, o Ancine jamais saiu do lugar, principalmente em virtude da escassez de 
verbas. "Estamos tentando resolver essa situação no menor tempo possível. Após a instalação 
plena da Ancine, vamos pensar num desenho definitivo para o órgão. A idéia é reunir todas as 
sugestões, impressões, reivindicações do setor e fazer um trabalho de adequação à nova 
estrutura do MinC. O processo está em andamento", diz Senna. As primeiras idéias de mudanças 
já devem surgir no fim de maio, quando um grupo de trabalho integrado por representantes do 
setor enviará ao MinC um texto com sugestões da classe.  
 
Mas algumas prioridades do MinC já estão definidas. Ao defender a vinculação entre a Ancine e 
sua pasta, o ministro Gilberto Gil garantiu que pretende promover, por meio da agência, ações 
para integrar a televisão e o cinema. Há até a possibilidade de o órgão ser rebatizado de Agência 
Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav). "Essa relação com a TV é essencial para 
existência do cinema brasileiro. Mas seria prematuro adiantar haverá transformações na estrutura 
da Ancine", afirma o secretário do Audiovisual.  
 



Passados cem dias de governo, a Secretaria do Audiovisual aguarda a reestruturação do MinC 
para colocar em prática projetos que devem mudar a política que ditou os rumos do mercado 
cultural nos últimos anos. A Lei do Audiovisual está na mira e deve sofrer ajustes em breve, assim 
como a Lei Rouanet. "Essas mudanças estão relacionadas à centralização da aplicação dos 
recursos incentivados, dos quais 80% vão para a região Sudeste", explica Senna.  
 
"Queremos também recuperar o espírito inicial dessas leis, que é direcionar recursos para a 
produção cultural independente em todo o Brasil. Nos últimos anos, grandes empresas empregam 
seus recursos incentivados em suas próprias instituições culturais", critica o secretário. "Isso foi 
um desvio das intenções iniciais da legislação e que precisa ser corrigido. A idéia não é proibir que 
essas empresas façam isso, e sim reduzir essa prática. O ideal é que parte desses recursos seja 
destinada à produção independente."  
 
O antigo problema do orçamento reduzido é outro entrave para as pretensões da Secretaria do 
Audiovisual. Para Senna, o ministério terá de apelar para a imaginação, até o fim. "Estamos 
inventando fontes de recursos. Já está em andamento, por exemplo, a criação da Loteria Cultural, 
que vai produzir recursos (estimados em R$ 200 milhões) para o ministério, e o entendimento 
entre os ministros Gil e (Luiz) Gushiken para que 50% dos recursos incentivados das empresas 
estatais venham para o MinC."  
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