
Filme de Zezé "salva" bilheteria nacional 
Laura Mattos 
 
"2 Filhos de Francisco" une fãs da dupla a quem não gosta do gênero musical e faz o maior 
público de obra nacional no ano. 
 
Aos 91, dona Anunciata precisa de um bom motivo para sair de casa. Anteontem, feriado de 7 de 
Setembro, colocou um gorro de pele e casaco para encarar o frio, pegou seu andador e foi ver "2 
Filhos de Francisco". Há mais de 50 anos não ia ao cinema. Levou a amiga Nina, 93, que, a seu 
lado, subiu lentamente as escadas da sala, com o apoio de sua bengala. 
 
Cálculos preliminares dos distribuidores apontam que ao menos 200 mil pessoas tenham escolhido 
o mesmo programa das "vovós" para o Dia da Independência do Brasil. Foi o melhor desempenho 
de bilheteria do filme sobre Zezé Di Camargo e Luciano desde a estréia, em 19 de agosto. 
 
"2 Filhos", dirigido por Breno Silveira, já atinge a marca de 1,85 milhão de espectadores, maior 
público do cinema nacional neste ano (o segundo colocado, "Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida", 
foi visto por 1,3 milhão até 6/6, último levantamento do Filme B). 
 
No próximo final de semana, "2 Filhos" deverá chegar a 2 milhões, segundo Rodrigo Saturnino, 
diretor da Columbia (responsável pelo lançamento). Poderá atingir 3 milhões no total e se 
consagrar como a "salvação" do mercado nacional, num ano de títulos fracos e queda de 
bilheteria. Até segunda-feira, será inscrito para concorrer à vaga de filme brasileiro indicado para 
a disputa do Oscar (leia texto abaixo). 
 
O "sonho" de Zezé também já pagou seu investimento, de R$ 11,8 milhões -R$ 6,3 milhões de 
produção e R$ 5,5 milhões de comercialização-, e gera lucro. A renda acumulada até anteontem 
era de R$ 13,5 milhões. 
 
Saturnino explica que o "segredo" é o filme não ter ficado restrito a fãs de música sertaneja. 
Segundo ele, o desempenho é bom em salas mais populares e nas de alto poder aquisitivo. "É um 
comportamento mais próximo a "Carandiru" e "Olga" do que a "Trapalhões" e "Maria" [padre 
Marcelo]." 
 
Zezé diz que temia o preconceito dos que os acham "brega". Por isso, conta, decidiu chamar 
Caetano Veloso para assinar com ele a trilha sonora -e colaborar com a divulgação. "A gente sabia 
que não podia apostar tudo num público direcionado, no segmento sertanejo", relata Luciano. 
 
A estratégia deu certo: "A maioria dos que já foram ver não são nossos fãs", avalia Zezé. 
 
É o caso do Leblon, bairro da elite carioca que preocupava os produtores, mas teve resultado 
"surpreendente". Em São Paulo não foi diferente. No feriado, esgotaram-se ingressos no shopping 
Pátio Higienópolis, freqüentado principalmente pela classe A/B. 
 
A professora de inglês Ana Carolina Monteiro de Barros, 31, aproveitou o dia de folga para assistir 
a "2 Filhos" no Higienópolis. 
 
Ela vai ao cinema uma vez por mês, em média, não gosta de música sertaneja, mas achou o filme 
"lindo". "É uma história de fé que reflete a realidade brasileira." 
 
A engenheira civil Luara Ducci, 49, habitué de cinema, foi ao Higienópolis ver o longa pela 
segunda vez. "Gostei tanto que trouxe minha mãe." Julieta, 73, gosta de Zezé e Luciano, como a 
filha. 
 
De volta ao cinema 



 
A história de Zezé Di Camargo e Luciano também está levando aos cinemas quem nunca sai de 
casa para assistir a um filme ou o faz com pouca freqüência. 
 
A balconista Agdelina Fernandes da Costa, 47, calcula que tenha ido ao cinema pela última vez 
"há uns 15 anos". Anteontem, estava na fila da sessão de "2 Filhos" do shopping paulistano Metrô 
Santa Cruz (onde há forte presença das classes média e média baixa). E ela nem é fã da dupla. 
"Soube que a história é bonita e decidi vir." 
 
Já o operador de máquinas André Luiz Oliveira, 25, que vai ao cinema "umas três ou quatro vezes 
por ano", foi ver o filme no Santa Cruz porque é fã de carteirinha. 
"Soube do filme porque o Zezé falou num show deles no ano passado", diz Oliveira, que tem 
todos os CDs dos sertanejos. 
 
A gerente financeira Lucinda Nunes, 60, só decidiu assistir ao filme porque é sobre a vida da 
dupla. "Tenho quatro CDs do Zezé e Luciano e já fui a shows deles, do Leonardo e do 
Chitãozinho", conta ela, que havia ido ao cinema pela última vez no início de 2005. 
 
As "vovós" do primeiro parágrafo desta reportagem também gostam de Zezé e Luciano e 
choraram com a saga dos meninos pobres que se tornaram famosos. 
 
"Só fiquei triste porque não gosto de ver o sofrimento das crianças", diz dona Anunciata, 91. 
Para dona Nina, 93, "o filme é maravilhoso". "Mostra que é preciso muito sacrifício para subir na 
vida", afirma ela, que se recordou de sua vida na fazenda. 
 
"O Zezé vai ler essa reportagem?", pergunta, animada. "Então diga que uma senhora de 93 anos 
está mandando os parabéns por ele ter reconhecido a importância dos pais e prestado a eles essa 
homenagem." Recado dado. 

 
 
Leia Mais 
 
Após sucesso em Gramado, dupla sonha com Oscar  
Da Reportagem Local 
 
Quem passa fome e se torna milionário não deve achar nada impossível. Protagonistas da saga de 
"2 Filhos de Francisco", Zezé Di Camargo e Luciano já sonham com o tapete vermelho do Oscar. 
 
As inscrições para a vaga de filme brasileiro a ser indicado na disputa hollywoodiana se encerram 
na próxima segunda-feira. No dia 22, sete críticos de cinema se reunirão no Ministério da Cultura 
(Brasília) para definir o título, num ano de poucos lançamentos e bilheteria decepcionante. 
 
"2 Filhos" será inscrito e deverá concorrer, entre outros, com "Jogo Subterrâneo" (Roberto 
Gervitz), "Quase Dois Irmãos" (Lúcia Murat), "Contra Todos" (Roberto Moreira), "Meu Tio Matou 
um Cara" (Jorge Furtado), "Dona da História" (Daniel Filho) e "Casa de Areia" (Andrucha 
Waddington). O escolhido não concorrerá necessariamente ao Oscar. Será o indicado do Brasil 
para tentar uma das vagas de candidato a melhor filme estrangeiro, e, na avaliação de 
especialistas, as chances brasileiras são as menores dos últimos anos. 
 
Apesar disso, a dupla é otimista e cita o sucesso que o longa obteve no Festival de Gramado. "Os 
produtores devem ter se arrependido de não terem inscrito o filme na competição", acredita Zezé. 
"Vou lembrar de cada passo que dei naquele tapete vermelho [de Gramado]. Andei bem devagar 
por dois motivos: havia muito tumulto, mas principalmente porque queria sentir o gostinho de 
cada centímetro", fala Luciano. 
 



Imagine, então, o gostinho daquele outro tapete vermelho? "Se o filme for o indicado do Brasil 
para concorrer, já estaremos felizes", pondera Luciano. 
 

 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 9 set. 2005, Ilustrada, p. E4. 
 


