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Apesar do impressionante sucesso de "Dois Filhos de Francisco", de Breno Silveira, que levou 
ao circuito exibidor mais de 5,3 de milhões de espectadores em 2005, segundo dados da Filme 
B, o cinema nacional continua vendendo ingressos aquém do esperado. O segmento 
representou apenas 12% do total de todos os filmes exibidos no Brasil no ano passado. 
Debates organizados na Universidade Federal Fluminense discutiram os principais caminhos 
que podem ser trilhados por realizadores, distribuidores e exibidores para que o cinema 
brasileiro conquiste definitivamente seu lugar no mercado.  
 
Em busca de seu público 
 
Entre os realizadores cinematográficos, hoje é comum a existência de um discurso saudosista, 
do tempo em que os "filmes brasileiros arrastavam multidões aos cinemas". Ao apresentar o 
longa-metragem "Tapete Vermelho", de Luiz Alberto Pereira, no Cine PE no final do mês 
passado, o ator Matheus Nachtergaele, um dos grandes expoentes da chamada Retomada, 
lembrou que filmes do humorista Amácio Mazzaropi "chegaram a levar mais de 6 milhões de 
pessoas às salas exibidoras".  
 
O que o ator não levou em conta ao evocar os números obtidos não só pelas comédias de 
"Mazza", mas também por grande parte dos filmes produzidos durante o período das 
chanchadas, entre as décadas de 30 e 50, é que no quesito diversão popular envolvendo 
imagens em movimento e som, naquele período dois fatores fundamentais ainda não afetavam 
as bilheterias dos filmes brasileiros: a presença maciça da televisão nos lares e a invenção do 
Cinema Novo, como estética influenciadora de boa parte dos diretores que surgiriam no País 
durante aqueles constestatórios anos 60.  
 
Em artigo publicado na "Revista da USP" de setembro de 1993, o cineasta e hoje presidente da 
Agência Nacional de Cinema (Ancine), Gustavo Dahl recorda o "divórcio das massas" 
promovido pelo Cinema Novo. Na visão do diretor, o hermetismo intelectual dos filmes daquele 
período foi um dos motivos responsáveis por afastar o público das salas de exibição.  
 
O resultado deste distanciamento além de levar o cinema brasileiro a se aproximar do sexo, 
como nas chanchadas, para de certa maneira tentar trazer de volta seus espectadores, levou o 
público cada vez mais a ficar em casa em frente a seus recém-adquiridos aparelhos de TV, que 
exibiam um conteúdo nacional mais palatável a seu gosto ou a procurar nos cinemas os 
grandes blockbusters para a alegria dos distribuidores americanos por aqui instalados.  
 
Historicamente, portanto, a reconquista do público perdido tem sido o maior desafio da classe 
cinematográfica desde a Retomada do cinema, ocorrida em meados dos anos 90. A novidade é 
que, neste momento, não só diretores se indagam sobre qual o melhor caminho para se 
conquistar espectadores. Exibidores, que antes sempre estiveram estreitamente ligados aos 
distribuidores por interesses comerciais, vivem também esta agonia, principalmente devido à 
invasão dos DVDs que cada dia mais colabora para o decréscimo no número de pessoas que 
diariamente freqüentam as pouco mais de duas mil salas de cinema existentes no Brasil.  
 
Na última semana no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, o Cine 
Tela Brasil - projeto itinerante criado por Laís Bodanzky e Luiz Bolognesi que já esteve em 61 
cidades, mostrando filmes nacionais a mais de 140 mil pessoas - reuniu para o "Cinema 
Brasileiro Debate" nomes como os dos cineastas Sandra Werneck, que lança hoje (5) seu 
documentário "Meninas", Domingos de Oliveira e figuras-chave hoje para o funcionamento 
comercial do cinema brasileiro como Diler Trindade, dono da produtora Diler Associados e 
Carlos Eduardo Rodrigues, diretor-executivo da Globo Filmes. Na pauta um assunto indigesto, 
porém inevitável: o mercado brasileiro e seu desejado público.  
 
Levantamento da Ancine dá conta que atualmente mais de 170 longas estejam em andamento 
no Brasil.  



Destes, 75 estão prontos. Embora somente em abril dez longas nacionais tenham entrado em 
circuito comercial, restam mais de seis dezenas de produções na fila de lançamento, sendo 
que o destino de boa parte deles certamente será a não exibição.  
 
Se o ministro da Cultura, Gilberto Gil, não conseguiu atingir a meta de chegar ao último ano 
do governo Lula com 100 longas por ano, a produção estabilizou-se em 40 produções.  
 
Em busca de seu... 
 
Definitivamente, o problema não é mais o fazer filmes. Salvo um coro de "descontentes", que 
sempre reclamará das dificuldades da captação de recursos, e do risco de o artigo 1 da Lei do 
Audiovisual - aquele que garante a renúncia fiscal por parte das empresas investidoras em 
cinema - expirar em 31 de dezembro caso o Congresso não vote sua renovação para que valha 
até 2016, a produção, como indicam os números, está bastante aquecida.  
 
A grande questão continua sendo a mesma formulada por Paulo Emílio Sales Gomes nos anos 
60: como trazer o público de volta ao cinema brasileiro? Uma indagação que só encontrará 
uma resposta satisfatória a partir do momento em que produtores, distribuidores e exibidores 
conseguirem orquestrar seus interesses de modo que fechem o ciclo que hoje impede que o 
setor cinematográfico no Brasil e para os filmes brasileiros exista de fato como um mercado.  
 
Em grande parte o diretor Domingos de Oliveira tem razão ao afirmar que "distribuidores e 
exibidores só pensam em dinheiro". A visão exacerbadamente comercial destas duas partes é 
justamente o que falta ao realizador brasileiro: na maioria dos casos, ele nunca pensa que seu 
filme, por mais aspirações artísticas que tenha, deve ser um produto a ser lançado nas salas 
de exibição. Além de gerar uma "frustração no cineasta", que não consegue fazer que seu 
trabalho chegue ao grande público, como observa Leopoldo Nunes, representante da Ancine no 
debate promovido pelo Cine Tela Brasil, a parca ou por muitas vezes nenhuma bilheteria 
obtida pelos filmes prontos que não são lançados não permite o fechamento das contas das 
produções, que em última instância são patrocinadas por dinheiro público advindo de renúncia 
fiscal. Uma situação que pode levar o contribuinte brasileiro mais pragmático e menos amante 
da arte a perguntar por que afinal se fazem filmes no País se não é para exibi-los.  
 
Figuras como a do documentarista e professor da UFF Sérgio Santeiro, que interrompeu a 
primeira noite de debates do Cine Tela Brasil, bradando contra os representantes da Columbia 
Pictures, a rede exibidora UCI, e a Globo Filmes ali presentes, que eles "massacram o cinema 
brasileiro há anos" e representam a maneira mais equivocada de tentar encontrar uma solução 
para os impasses entre as três partes.  
 
Cabelos longos e desgrenhados, como um hippie que emergiu dos anos 60, sem ter a menor 
consciência de que para o bem e para o mal o mundo e as relações socioculturais mudaram, 
Santeiro é um exemplo de como um realizador brasileiro não deve agir se quiser que o cinema 
produzido nesta terra conquiste cada vez mais espaço junto ao respeitável público.  
 
Se exibidores e, principalmente, distribuidores são encarados como "inimigos", a última 
década atestou que a melhor maneira de vencer a batalha pelo cinema brasileiro é negociar 
com os "adversários" e mostrar que o filme nacional tem qualidade para ser exibido tanto em 
"cinemas de arte", quanto nas salas multiplex de shopping centers.  
 
"O brasileiro gosta de conteúdo nacional", afirma Carlos Eduardo Rodrigues, da Globo Filmes, 
lembrando que 83% da grade apresentada pela TV Globo é feito aqui mesmo. "O desafio agora 
é descobrir qual o conteúdo que o público julga mais adequado ao cinema", observa ele. 
Rodrigues fala com a autoridade de quem conseguiu com projetos de co-produção ou apoio em 
lançamentos vender mais de 5,3 milhões de bilhetes com "Dois Filhos de Francisco", de Breno 
Silveira, a maior bilheteria de 2005 e de toda a Retomada, ou levar, em parceria com a Fox, 
mais de 3,5 milhões de pessoas a assistirem a "Se Eu Fosse Você", de Daniel Filho, o maior 
sucesso dentre todos os longas nacionais lançados neste ano.  
 



"O cinema brasileiro tem potencial para atingir 80% de participação do mercado", diz Diler 
Trindade, comparando a situação do setor ao da área musical. "No início dos anos 90, 80% do 
setor fonográfico era ocupado pela música estrangeira e os 20% restante para a música 
nacional. Hoje a relação é exatamente ao contrário", diz. O otimismo de Trindade, porém, não 
se reflete nos resultados atuais do cinema brasileiro.  
 
Dados da Filme B, empresa especializada em números e estatísticas sobre o setor, indicam que 
os filmes brasileiros tiveram uma participação de mercado de 12% no ano passado, uma perda 
de dois pontos percentuais em relação a 2004. Na relação com o público os números são mais 
graves: apenas 10,7 milhões de pessoas foram conferir uma produção nacional em 2005, o 
que representa uma queda de 35% em relação a 2004. Se os números não mentem, 
exibidores, produtores e distribuidores americanos, que cada vez mais investem em produções 
nacionais via artigo 3 da Lei do Audiovisual, terão que trabalhar mais em conjunto para o bom 
desempenho do cinema brasileiro.  
 
Leia mais 
 
A longa história dos curtas 
Geraldo Veloso 
  
O cinema nasceu curto. O tamanho das bobinas de negativo proporcionavam o limite da sua 
duração. Os filmes curtinhos que Thomas Edson colocava em seus kinetoscópios mostravam 
lutas de box, bailarinas e o "primeiro beijo do cinema". Os irmãos Lumière, na primeira 
exibição do cinematógrapho, em 1895, apresentaram nove curtas-metragens que se tornaram 
antológicos. Seus seguidores (ou contemporâneos) não fizeram diferente: Méliès (o mágico 
que incorporou o "truque" às possibilidades narrativas) e, pouco depois, todos os outros (entre 
eles Chaplin e Griffith) filmavam pequenas anedotas.  
 
Depois que W.Griffith consagrou o longa-metragem (em "Nascimento de uma Nação") e o 
público "aceitou" a extensão da narração, a tendência industrial do cinema deixou o curta- 
metragem para trás. Mas o curta não sumiu. A avant garde consagrou o formato. Os ingleses, 
quando adotaram o cinema como instrumento de propaganda e reflexão, usaram e abusaram 
do curta-metragem sob a batuta do John Grierson, auxiliado, primeiro, por Flaherty e, depois, 
pelo brasileiro Alberto Cavalcanti. Alain Resnais fez curtas antológicos. Hollywood nunca 
abandonou o curta. Cansei de ver os famosos shorts antes das sessões de cinema, antes do 
filme principal, o que criava um suspense delicioso que introduzia o filme. Por sua vez, o 
público, muito mais numeroso e popular, na época, adorava o modelo de exibição dos filmes.  
 
Curtas como "Aruanda", de Linduarte Noronha; "Arraial do Cabo", de Paulo César Saraceni e 
Mário Carneiro; e "Maioria Absoluta", de Leon Hirszman, sucederam as experiências de 
Joaquim Pedro de Andrade ("O Mestre de Apipucos" e "O Poeta do Castelo") ou de Lima 
Barreto ("Painel" e "Santuário"). E foi uma reunião de curtas em "Cinco Vezes Favela" que deu 
o tom de uma geração que viria a se tornar o núcleo do Cinema Novo nos anos 60.  
 
Hoje, o curta-metragem é um gênero. Um desafio narrativo. Um formato, para uns, necessário 
e exclusivo. A produção de curtas, no Brasil, é exuberante. Novos desafios de difusão estão 
postos. O curta, portanto, merece, necessita e urge por uma reflexão sobre a sua viabilidade.  
 
Os festivais que reúnem os curtas-metragens têm de pautar, além da sua exibição, seja 
segmentada por assunto, tema, gênero, nacionalidade ou outra manifestação qualquer, as 
formas de amadurecimento de sua apresentação para o público.  
 
O Brasil hoje, tem uma invejável coleção de dispositivos de apoio à produção de curtas-
metragens, fornecidos pelo poder público aliado à iniciativa privada (leis de incentivo federal, 
estaduais e municipais, editais, premiações e outros).  
 
 
 



O Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que este ano chega à sua 8 edição, busca 
pautar os temas que preocupam o setor de realização: o mercado do curta, as suas possíveis 
manifestações expressivas, autores os mais diversos, os "gêneros" - animação, documentários, 
ficção e a experimentação - entre outros fenômenos.  
 
As inscrições para o festival deste ano chegaram ao número de mil produtos audiovisuais de 
curta-metragem. Sessenta países mandaram filmes. Mais de meio milhar vieram do Brasil 
(mais de 140 filmes se inscreveram só de Minas Gerais - o estado sempre se destacou na 
produção de vídeos, desde o final dos anos 60, em número e qualidade).  
 
Vinte mil pessoas visitam e se acotovelam nas nossas salas de exibição, em busca desse painel 
de filmes do mundo inteiro. Nunca o público da cidade teve acesso direto a tal volume de 
informação sobre a produção mundial de curtas-metragens.  
 
O festival, no entanto, precisa crescer. Precisa ir em busca da sua vocação de formador de 
olhares sobre o mundo e de criador de soluções de sobrevivência do gênero. Apoios de 
empresas vêm sendo dados de forma decisiva para que isto aconteça. As leis de incentivo se 
tornam essenciais para esta ação de apoio.  
 
O nosso festival coroa uma vocação para o pensamento cinematográfico que sempre floresceu 
em Minas Gerais. Paulo Emílio Sales Gomes, em antológico artigo publicado no suplemento 
literário do "Estadão", nos anos 50, fala na "primazia mineira" do pensar cinematográfico.  
 
O mundo empresarial, hoje muito sensível ao fenômeno cultural, em Minas Gerais, é 
pulverizado e de difícil acesso. Os grandes interesses, os grandes blocos empresariais, estão, 
principalmente, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O festival, assim como a classe dos curtas-
metragistas brasileiros, precisa de apoios e parcerias que descubram as vantagens de investir 
neste formato, hoje vencedor e com tantas reverberações do passado, tantas ações efetivas 
no presente e com um potencial de se tornar um dos mais importantes gêneros para 
desenvolvimento do cinema brasileiro e, porque não, mundial. Viva o curta-metragem!  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5, 6 e 7 maio 2006, Fim de Semana, p. 1, 2. 


