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M E R C A D O  A U D I O V I S U A L

Além das fronteiras nacionais
Brasileiros empunham bandeira do cinema e da televisão no badalado “Ano do Brasil na França”

“O Casamento
de Romeu e
Julieta”, de
Bruno Barreto,
um dos filmes
brasileiros em
negociação no
“Marché du
Film”, evento
paralelo ao
Festival de
Cannes ;
abaixo “Som
do Brasil”,
produzido pela
TVE a atração
deverá ser
exibida pelo
Canal Plus

MÁRCIO RODRIGO

São Paulo

M ais de meio século se
passou desde que “O
Cangaceiro”, de Lima

Barreto ganhou o prêmio de
“Melhor Filme de Aventura”,
em Cannes. Entretanto, ao con-
trário da Companhia Cinemato-
gráfica Vera Cruz que nunca tra-
çou uma estratégia para promo-
ver filmes na pátria dos irmãos
Lumière, o Brasil vem desenvol-
vendo uma ação planejada para
apresentar suas produções au-
diovisuais. Tanto em película
quanto em vídeo.

Capitaneado pela Agência
Nacional de Cinema (Ancine) o
projeto consumirá até o final do
“Ano do Brasil na França” R$ 2
milhões e apresentará aos pro-
dutores de festivais cinemato-
gráficos daquele país mais de
200 títulos de filmes brasileiros
de diferentes épocas. Para coor-
denar a área de programas tele-
visivos, a agência conta com a
TVE Brasil, emissora educativa
do Rio de Janeiro, que acaba de
implantar um plano para incen-
tivar a venda da produção das
TVs educativas aos franceses.

Também nesta semana, com a
intermediação do Grupo Novo
de Cinema e TV, que comemora
uma década de atuação em Can-
nes, o Brasil participa do concei-
tuado “Marché du Film”. O mer-
cado reúne anualmente quase 9
mil participantes de 80 países,
realizando 1.500 projeções de
filmes para compradores do
mundo todo.

“Nossa seleção privilegiou a
diversidade dos títulos”, explica
Jom Tob Azulay, superintenden-
te de Assuntos Estratégicos da
Ancine. O processo de escolha
dos trabalhos se deu por duas
vertentes. Na primeira foram se-

a parceria de co-produção entre
os países. “O acordo, fruto de 2
anos de trabalho, será assinado
pelo presidente Lula em sua vi-
sita à França no dia 14 de julho”,
antecipa Azulay.

Paralelo ao Festival de Can-
nes, o Grupo Novo de Cinema e
TV, responsável por negociar
com o mercado externo mais de
US$ 1,5 milhão em filmes bra-
sileiros em 2004, participa do
“Marché du Film”, com 10 títu-
los, entre eles “O Casamento de
Romeu e Julieta”, de Bruno Bar-
reto, o campeão de bilheteria
“Cazuza — O Tempo Não Pá-
ra”, de Sandra Werneck, “Ben-
dito Fruto”, que estréia nesta se-
mana no Brasil, e os inéditos
“Soy Cuba, o Mamute Siberia-
no”, de Vicente Ferraz, e “O
Diabo a Quatro”, de Alice An-
drade, entre outros.

Os curta-metragens “Da Jane-
la do Meu Quarto”, de Cao Gui-

marães, “Vinil Verde” de Kleber
Mendonça Filho, e o “Lençol
Branco”, de Juliana Rojas e
Marco Dutra, todos da última sa-
fra, e apresentados em mostras
paralelas em Cannes, dedicadas
ao formato, também estão sendo
negociados pelo Grupo Novo.

“A meta é atingir US$ 500 mil
em vendas”, diz Tarcisio Vidi-
gal, presidente do Grupo Novo.
Para tanto, a empresa distribuirá
mais de 9 mil bolsas promocio-
nais, fará 23 projeções dos títu-
los selecionados e publicará
anúncios em revistas especiali-
zadas como a “Screen” e “Can-
nes Market Guide”, que circu-
lam durante o festival.

Enquanto o cinema colhe os
frutos de um trabalho de longa
data, as TVs educativas só agora
põe em prática planos para o
“Ano do Brasil...”. A estratégia é
fruto de uma parceria com a As-
sociação Brasileira dos Produto-

res Independentes de TV (ABPI-
TV) e da carioca TVE Brasil.

“Vamos privilegiar a produ-
ção independente”, revela Beth
Carmona, presidente da emisso-
ra. Mais de 80 horas de progra-
mação foram enviadas às televi-
sões francesas para apresentar a
produção brasileira. “Posterior-
mente, procuraremos às TVs pú-
blicas francesas para sentirmos a
receptividade aos nossos progra-
mas”, diz Beth. Até o momento,
somente o seriado musical “Som
da Rua” despertou o interesse do
Canal Plus, mas não há data de
estréia definida.

Mesmo com o sucesso da pri-
meira participação no Mercado
Internacional de Televisão
(MIPTV), maior evento do setor
no mundo, realizado em Cannes,
em abril passado, os negócios na
área ainda têm muito a ser ex-
plorados. Via de regra, só as
grandes emissoras abertas brasi-

leiras — principalmen-
te a Rede Globo e suas
telenovelas — realizam
volumes consideráveis
de vendas, não só na
França, com noutros
países. A melhor notí-
cia é que o Brasil será o
País- tema do próximo
MPITV, em outubro.

A  T V E  t a m b é m
prepara a revista se-
mana l  “Boulevard
Brasil”, que exibirá as
principais atrações do
“Ano Brasil na Fran-
ça”.“A intenção é exi-
bir o programa por
três meses”, diz Beth,
condicionando a per-
manência no ar até o
f inal do ano à con-
quista de novos patro-
cinadores. n

lecionados 108 filmes do perío-
do da Retomada. Os demais
compreende obras feitas desde a
década de 30.

O Brasil prepara os filmes le-
gendando-os, manda as listas
com as sugestões. A escolha fi-
nal é dos franceses. Somente no
“Forum des Images”, que acon-
tece em Paris até o dia 29, mais
de uma centena de filmes brasi-
leiros serão exibidos. “A reper-
cussão de nosso cinema junto à
imprensa de lá tem sido muito
positiva”, garante Azulay.

O superintendente frisa que
apesar de todo o resgate do ci-
nema brasileiro junto aos france-
ses, o ponto mais importante do
estreitamento de relações audio-
visuais do “Ano do Brasil na
França” é a reunião que ocorreu
em Cannes esta semana — com
a participação do ministro da
Cultura Gilberto Gil, e do secre-
tário do Audiovisual Orlando
Senna — em que produtores de
ambos os países e o Centre Na-
tional du Cinéma (CNC), órgão
da França responsável pelo fo-
mento a filmes, reestabelecendo

Nostalgia na Côte d’Azur

“Cinema, Aspirinas e Urubus”, de Marcelo Gomes

“Cidade Baixa, de Sérgio Machado

Fotos: Divulgação

“Deus e o Diabo na Terra do Sol”, de Glauber Rocha e “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte, ambos competidores em Cannes nos anos 60

Fotos: Divulgação

O s olhos franceses se
voltaram com maior
atenção para o cinema

brasileiro durante o Festival
de Cannes de 1962, quando
“O Pagador de Promessas”, de
Anselmo Duarte conquistou a
“Palma de Ouro”. Porém, foi
com a exibição de “Deus e o

Diabo na Terra do Sol”, de
Glauber Rocha, e “Vidas Se-
cas”, de Nelson Pereira dos
Santos, em 1964, que o con-
ceituado festival francês se
convenceu da importância do
cinema brasileiro.

Num cenário em que era im-
portante combater o modelo

industrial imposto pelos estú-
dios de Hollywood, a “câmera
na mão” somada a “estética da
fome”, proposta norteadora de
produção cinema novista sur-
gia como exemplar.

O Cinema Novo levava à te-
la um mundo “exótico”, per-
meado por preocupações so-
ciais que a Nouvelle Vague, de
“conteúdo fundamentalmente
pequeno burguês”, não conse-
guia captar, como afirmava na
época o crítico francês Guy
Hennebelle. Mais de quatro dé-
cadas se passaram e o Cinema
Novo segue como herança e re-
ferência do que seja o “legíti-
mo” cinema brasileiro para os
franceses. No ano passado,
Cannes rendeu homenagem
aos 40 anos desta estética “ge-
nuinamente” brasileira.

Neste ano, mesmo sendo a
maior parte dos filmes ofere-
cidos pela Ancine (ver matéria
acima) para o “Ano do Brasil
na França” do período da Re-

tomada, ou seja, de 1992 para
cá, os produtores culturais na
França ainda optam na maio-
ria das vezes por obras do mo-
vimento para exibir em seus
festivais. “Os franceses prefe-
rem os filmes dos anos 60”,
atesta Jom Tob Azulay, supe-
rintendente de Assuntos Estra-
tégicos da Ancine.

A escolha dos longas nacio-
nais “Cidade Baixa”, de Sérgio
Machado e “Cinema, Aspiri-
nas e Urubus”, de Marcelo Go-
mes, para participar da mostra
paralela “Um Certo Olhar”,
não deixa dúvidas do favoritis-
mo francês pelos filmes de he-
rança cinema novista. Enquan-
to a obra de Machado se passa
numa das áreas urbanas de
maior desigualdade social de
Salvador, a Cidade Baixa, que
empresta título à obra, o de
Gomes, transcorre no sertão
pernambucano, estado de ori-
gem do cineasta.

Novamente, a escolha pelo

“cinema verité”, movimento
surgido na Europa, do qual o
Cinema Novo é devedor, ve-
rificado pelo crítico brasilei-
ro B. J. Duarte em “Deus e o
Diabo na Terra do Sol”, na
ocasião de seu lançamento,
parece ter sido fator prepon-
derante para a decisão final
da Comissão de Seleção do
Festival de Cannes.

Os filmes de Machado e
Gomes, bem recebidos pelo
público da Côte d’Azur no

início desta semana, tem argu-
mentos originais para situa-
ções recorrentes. Contudo, os
franceses, até para romper
com aquele estigma de “exo-
tismo” que marcou boa parte
das relações culturais Brasil-
França desde a época colonial,
poderiam começar a buscar no
cinema brasileiro outras ima-
gens que não àquelas ligadas
ao sertão e aos problemas so-
ciais urbanos. n

(M.R.)

Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20, 21 e 22 maio. 2005. Fim de Semana, p. 4.




