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Mera transposição de programas de TV para o cinema, como 'Os normais', põe em risco a 
linguagem da produção nacional, duramente conquistada, e gera euforia sobre aumento de 
público nas salas de exibição  
 
A excepcional performance de bilheteria de uma dúzia de filmes com o selo Globo Filmes 
(produções desta ou associadas) está alimentando a ilusão de que o cinema brasileiro, enfim, tem 
garantidas a continuidade de sua evolução e a coroação dos esforços do período - 
cronologicamente impreciso - que se apelidou de ''retomada''. A prova do milagre seria 
estatística: o número de ingressos vendidos para filmes nacionais deve chegar perto de 25% do 
movimento total de bilheteria do mercado até o último dia deste ano. Ora, cerca de 80% da prata 
da casa não participa dessa festa, até porque quase todos os filmes prontos ou em fase de 
finalização estão condenados ao ineditismo ou a lançamento em um número falimentar de salas.  
 
De 2002 para 2003, a adesão de público teria dobrado ou triplicado. Mas a história registra 
avanços similares entre os anos 70 e 80, seguidos de semi-paralisia, antes mesmo do desmonte 
dos mecanismos de fomento pelo governo Collor. Muito antes do ''caçador de marajás'', a 
qualidade já caíra a níveis abissais, levando de roldão, aparentemente para sempre, a estima do 
''público cativo'' da produção pátria.  
 
Poucos filmes, como o excelente O homem que copiava e o bom Durval Discos, apresentaram 
originalidade e fabulação realmente inventiva entre os lançados comercialmente este ano. Em 
2002, tivemos três filmes com enorme efervescência de linguagem - Cidade de Deus, Madame 
Satã e O invasor - além do singular Deus é brasileiro e dos fascinantes documentários em longa-
metragem Ônibus 174, Edifício Master e Janela da alma.  
 
É preciso chamar a atenção sobre o efeito hipnótico dos números. Na década de 50, a Vera Cruz 
(São Paulo) embarcou na idéia de grandes estúdios produzindo ''cinema brasileiro para o mundo'' 
e confiou nos bons ofícios de duas distribuidoras americanas: primeiro, a Universal; depois, a 
Columbia. Somente a consagração de bilheteria do precursor O cangaceiro, de Lima Barreto, 
despertou a Columbia de sua (suspeita) letargia. O cangaceiro, vendido para esta empresa para 
pagamentos de dívidas, de fato rodou o mundo.  
 
Quando o seu potencial de lucro parecia exaurido, foi negociado com terceiros nos Estados 
Unidos, onde acabou circulando em salas de segunda linha com pôsteres que ostentavam uma 
equipe de nomes anglo-saxões, em lugar dos atores e técnicos brasileiros. E Lima Barreto, o 
sonhador, morreu na maior pobreza.  
 
Que maravilhas lançamos em 1982 para conseguir vender 35% do total de ingressos da 
temporada? A pornochanchada vivia o final de seu ciclo de rentabilidade, mas as telas nos 
brindaram com Engraçadinha (grosseira refilmagem do folhetim de Nelson Rodrigues - muito 
melhor na minissérie da Globo), Pecado horizontal, o apelativo Rio Babilônia, Tessa, a gata 
(lesbianismo da especialista Cassandra Rios), Karina, objeto de prazer, Amor, estranho amor 
(uma obra menor de Khouri, com o tema do incesto), entre outros.  
 
Como registrou o pesquisador Nuno César Abreu, a área de produção paulistana conhecida como 
Boca do Lixo ''era responsável por cerca de 60 dos 90 filmes brasileiros produzidos anualmente, 
em média, na década de 70, realizando todos os gêneros possíveis na pornochanchada: o filão da 
comédia erótica, o porno-drama, o porno-horror, o porno-policial e até mesmo porno-
experimental - como alguns filmes de Carlos Reichenbach, verdadeiras experiências de 
linguagem'' (Enciclopédia do Cinema Brasileiro).  
 



Nada salvou desse ''sucesso'' o cinema nacional: o ciclo saturou o público e injetou na população 
um desgosto profundo em relação à produção nativa. Coisas eróticas (assinado por um Raffaele 
Rossi), que inaugurou o filão do sexo anatomicamente explícito, custou míseros cruzeiros e 
amealhou 4 milhões de espectadores. Temporariamente o ''gênero'' foi encarado como um prato 
de sobrevivências, solução ''de mercado''.  
 
Sobre Os normais, da Globo Filmes, o primeiro produto para os circuitos totalmente rodado no 
Projac, vale dizer que não é cinema, ao contrário de Casseta & Planeta - A taça do mundo é 
nossa, que pelo menos se apresenta com um roteiro laboriosamente construído para a tela 
grande. Os normais, canibal de bilheteria, é um programa de televisão reciclado em película 
cinematográfica e esticado em metragem longa, com certos recursos fílmicos já usados na telinha 
pela série homônima. Até 25 minutos, seu tempo regulamentar na TV Globo, a sitcom não satura.  
 
Nas salas de cinema, com o ''estilo'' de improviso - a interpretação escancaradamente posada 
para as câmeras e a multiplicação de palavrões - o resultado é desastroso para quem tem alguma 
experiência de cinefilia. É constrangedor que a TV Globo, que contribuiu historicamente para 
romper a resistência dos brasileiros ao nosso idioma falado nas telas, esteja levando para os 
circuitos uma impostação de sitcom.  
 
Não é tão surpreendente a atração de público. Afinal de contas, além de toda a avalanche de 
propaganda na rede de TV, a película Os normais se beneficiou de uma espécie de trailer 
impensável por qualquer produtor estranho à Globo Filmes: os dois anos de apresentação 
eletrônica da série.  
 
Em nenhum outro país uma produtora de TV invade o espaço do cinema com versões de sua 
programação normal. Seria absurdo criticar a priori a adaptação de um programa como A grande 
família (que tem uma origem clássica na telinha), por exemplo. O insólito - até então inimaginável 
- é saber que os circuitos poderão ser ocupados a intervalos regulares, por transposições de 
qualquer espécie de empreendimento televisivo, do inenarrável Zorra total até o inócuo Malhação.  
 
O incrível poderio imagético da TV Globo, o seu marketing 24 horas por dia ao dispor da irmã 
Globo Filmes e suas décadas de ação sobre o imaginário brasileiro constituem algo comparável ao 
confronto Pentágono versus Afeganistão para os produtores ''de raiz'' , de nosso cinema, para 
aqueles que encarnam 80 anos de luta contra o dumping de Hollywood.  
 
Há que alertar para um risco maior: o de mutilação da linguagem cinematográfica, especialmente 
do acervo de linguagem construído (sobretudo a partir do Cinema Novo) nesse antigo território 
das capitanias hereditárias. A presença opressiva de Hollywood representa colonização cultural 
desde a década de 1920, mas não ameaça a relação vital das platéias com a linguagem 
cinematográfica.  
 
Vale registrar que a TV Globo já sofreu na pele a intromissão de outra linguagem. Basta lembrar 
os surtos de veleidades cinematográficas que abalaram o ibope da telenovela Esperança.  
 
Continuação 
 
Secretaria do Audiovisual vê final feliz  
 
Orlando Senna festeja em Congresso de Fortaleza os números do cinema em 2003  
Rodrigo Fonseca 
 
O secretário do Audiovisual, o cineasta baiano Orlando Senna, 63 anos, afirma que 2003 fechará 
com final feliz para o cinema brasileiro. O sorriso que ostentou durante sua breve passagem pelo 
5º Congresso Brasileiro de Cinema (CBC), encontro iniciado no sábado, em Fortaleza, e que reúne 
até quinta-feira delegados de diferentes instituições de classe em seminários e debates, se escora 



em estatísticas. Mais precisamente, no crescimento de 6% para 20% na ocupação de telas por 
filmes nacionais, aumento proporcional a uma média de 20 milhões de ingressos vendidos que 
representam a melhor média da indústria nacional desde a década de 70. Mas Senna sabe que 
ainda existem nós a serem desatados quando se fala em cinema no Brasil. Nesta entrevista, mais 
do que um balanço das vitórias, ele aponta os problemas que enfrentará em 2004.  
 
- Como fecha o saldo do setor audiovisual em 2003?  
 
- Foi um ano excepcional sob todos os pontos de vista para o cinema, já que há 25 anos não 
acontecia nada igual. Registramos uma performance de ocupação de telas que passou de 6% para 
20%. Possivelmente, estaremos fechando o ano com 25% do mercado ocupado por filmes 
brasileiros. Em 2002, somamos 7 milhões de espectadores. Este ano, vamos fechar com 20 
milhões. Esse crescimento se deve a uma qualidade ascendente das produções. Em segundo 
lugar, aparece a visibilidade dada aos filmes nacionais pela TV. Evidentemente, estou me 
referindo só a alguns longas que estavam relacionados com a TV Globo e também com 
distribuidoras internacionais. Essa associação favoreceu bilheterias altas.  
 
- A saída para o desenvolvimento de uma indústria brasileira está então na televisão?  
 
- Se se deseja consolidar uma indústria de cinema, temos de almejar a presença do capital 
privado. Nenhuma grande indústria se faz apenas de recursos governamentais. E isso, no caso do 
Brasil, tem a ver com os filmes médios e não com os de baixo orçamento ou os blockbusters. E é 
o filme médio, que o pessoal chama de ''os sem Globo'' ou ''os sem major'', que merecem 
atenção. Nenhuma cinematografia é forte sem um sistema de distribuição que comporte o filme 
médio.  
 
- O que é considerado filme médio pela Secretaria do Audiovisual?  
 
- São filmes que não são nem Carandiru nem Rogério Sganzerla. Essa classificação refere-se ao 
tipo de produção. Há três segmentos. Primeiro é o filme de baixo orçamento, o BO, que vai até R$ 
800 mil e tem uma relação segura com seu segmento de mercado. Julinho Bressane nunca teve 
prejuízo, eu acho. Os filmes dele são baratos e têm público. No outro lado, vem o blockbuster ou 
os filmes de grande e até de média produção, com lançamento apoiado por uma grande 
distribuidora internacional e visibilidade na TV. É o caso dos grandes êxitos do ano, entre eles 
Carandiru e produtos televisivos como Os normais. Cidade de Deus e Casseta & Planeta não têm a 
ver, mas estão no mesmo continente. No meio estão os filmes que não podem se comportar como 
os de baixo orçamento, que se comprometem com o avanço da gramática cinematográfica, nem 
como os de grande porte. E são esses filmes do meio que necessitam de um tratamento 
diferenciado de distribuição. Um dos filmes médios que mais sofreram este ano foi Apolônio Brasil. 
Amarelo manga também. Se eles tivessem o apoio de uma grande televisão ou de uma 
distribuidora internacional poderiam ter o mesmo desempenho de Cidade de Deus, por exemplo.  
 
- Em 2003, discutiram-se políticas de fomento, hegemonia da Globo Filmes, remodelação da 
Ancine. Qual o verdadeiro foco do governo Lula?  
 
- Nos últimos 100 anos de cinema, o governo brasileiro só se preocupou com a produção. Agora, 
o que mais importa é a distribuição e a exibição. Sempre soubemos como produzir. Com ou sem 
lei de incentivo. A questão é ter onde exibir. Havendo maior espaço, haverá maior produção. Essa 
é a importância do casamento entre o cinema e a TV, que verificamos este ano. As produções que 
nos deram uma renda maravilhosa este ano tiveram esse desempenho porque contaram com um 
lançamento similar ao de um filme americano médio.  
 
- E a meta do governo é realmente de 100 filmes por ano, conforme o ministro Gilberto Gil disse 
em agosto?  
 



- A meta do governo é a produção e a exibição de 100 filmes por ano até o fim do mandato de 
Lula. Isso parte de um projeto maior de transformar o Brasil numa potência audiovisual. A 
dificuldade é abrir brechas em um mercado ocupado. O importante agora é repensar a questão da 
obrigatoriedade da cota de telas para filmes brasileiros. Estamos mais ou menos com 35 dias por 
ano. E isso deve dobrar imediatamente.  
 
- E como a Motion Picture, que regula a exibição da produção americana no país, reagiu a essa 
conquista?  
 
- A Motion Picture está muito feliz com o Brasil, suponho. Afinal de contas, usa dinheiro público 
para fazer co-produções em que o retorno é deles. Qualquer um ficaria feliz com isso.  
 
- Qual será o orçamento para o setor Audiovisual em 2004?  
 
- O Audiovisual tem parcela significativa do orçamento do MinC, que teve, de 2003 para 2004, 
aumento de 70%. O orçamento para o Ministério inteiro é de cerca de R$ 120, R$ 127 milhões. 
Não estou seguro ainda quanto aos números. Mas, proporcionalmente, haveria 70% de aumento 
para o Audiovisual. Além disso, esperamos que a loteria cultural dê um aporte ao MinC e à 
Secretaria. Há também o aumento do teto de arrecadação das leis de incentivo, de R$ 54 milhões 
para R$ 150 milhões em 2004.  
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