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Na história do cinema brasileiro, poucos momentos podem rivalizar com a virada
do milênio e os primeiros anos do século XXI quando se trata da importância do documentário. Essa relevância se expressa não apenas no número recorde de produções,
impulsionado pelos meios digitais, mas também no surgimento de inovações que fizeram o documentário brasileiro contribuir para a renovação do próprio formato.
Se até os anos 1950, grosso modo, o cinema documental parecia vocacionado
para educar o mundo e, nas décadas de 1960 e 1970, para ajudar a mudar o mundo,
será lícito dizer que o documentário do século XXI pretende compreender o
mundo. A grande maioria dos documentaristas em ação está sendo movida pela
curiosidade em relação ao Outro – essa entidade que a antropologia legou ao documentário como fruto de um longo casamento. Um Outro que pode ser famoso
ou anônimo, representativo ou singular, performático ou corriqueiro. Um Outro
que pode até ser o próprio documentarista, por um momento auto-observado e tematizado como um eu-outro. A irrupção das subjetividades pode ser considerada
um traço definidor desse período.
Isso compreende a valorização das histórias privadas e das micropolíticas do
cotidiano (questões raciais e étnicas, relações interpessoais etc.), bem como a legitimação da subjetividade, antes tão reprimida no cinema documental. Tratou-se
de fazer a crítica ao modelo do documentário sociológico reinante nos anos 1960
e 1970, acusado de reduzir individualidades a ferramentas de um discurso generalizante. Mencione-se ainda a incorporação da mentira e da performance como
campo de interesse e de expansão da atitude documentária.
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A subjetividade é hoje praticada no documentário brasileiro não mais como
pura organização de linguagem (de narrativa e de narração), natural em todo e
qualquer filme, nem como excentricidade ocasional. Ela se manifesta numa variedade de procedimentos, relacionada tanto a quem documenta como a quem é documentado. Enquanto nos filmes de Eduardo Coutinho o subjetivo era encarnado
no Outro, diversos trabalhos trazem o próprio realizador no papel desse eu-outro
a serviço de um tema que o extrapola. Já no estilo de observação radical de alguns
documentaristas, a subjetividade está no espaço entre o diretor e os personagens,
representada pela imposição de uma maneira de olhar e um estilo de apresentar.
Eduardo Coutinho, João Moreira Salles e Andrea Tonacci, com os filmes Jogo
de cena (Eduardo Coutinho, 2007), Santiago (João Moreira Salles, 2007) e Serras da
desordem (Andrea Tonacci, 2006), causaram um choque epistemológico na consciência dos realizadores e dos espectadores de documentários, abrindo grandes
praças de dúvida e largas avenidas para uma combinação cada vez maior e mais
significativa com a linguagem da ficção. Realizadores como Joel Pizzini, Kiko
Goifman, Gabriel Mascaro, Marcelo Pedroso, Cao Guimarães, Maria Augusta Ramos e Carlos Nader semearam procedimentos inventivos e colheram o reconhecimento como grandes criadores.
Pode-se afirmar que, no período de 2000 a 2016, o documentário não apenas
se expandiu e se renovou como também contaminou a ficção mais criativa feita no
país. Isso nos levou ao ponto em que as interações entre encenação e registro do real
assumem as formas mais variadas, complexas e intrigantes. É quase uma condicionante de contemporaneidade. Criou-se no documentário e nos filmes fronteiriços
um campo de experimentação e risco, nisso sobrepujando de certa forma um cinema de ficção que se direciona mais e mais para o resultado comercial. O novo caráter subjetivista, aliado a uma maior liberdade no uso de recursos baratos, atraiu para
o documentário uma leva de jovens realizadores saídos de universidades, cursos e
oficinas de cinema. Daí a vitalidade que o cinema documental vem demonstrando
entre nós, ainda que modestamente traduzida em retorno de bilheteria.
No mercado, uma oferta regular de documentários musicais, biográficos, esportivos e históricos encontrou seu espaço. Com níveis de invenção variáveis,
esses filmes mantiveram certo diálogo com o espectador médio e cumpriram a
missão cultural e informativa do cinema.
No entanto, foi principalmente na afirmação de uma cultura, através de uma
rede de interesses não exatamente mercadológicos, que o documentário brasileiro se firmou mais que como moda, como ambiente de forte interação entre
arte e sociedade. Não só os filmes e vídeos, mas também o crescente surgimento
de livros especializados, mostras, seminários, cursos, teses acadêmicas etc., de
norte a sul do país – tudo isso forma uma massa crítica extraordinária em torno
do documentário.
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RAÍZES
As raízes do documentário brasileiro contemporâneo se plantaram ao longo dos
anos 1990, com alguns filmes que apontaram caminhos a serem trilhados posteriormente. Vale a pena citar alguns.
Tendo já diluído a fronteira entre documentário, ficção e ensaio em Ilha das flores (1989), Jorge Furtado lançou, em seguida, o curta-metragem Esta não é sua vida
(1991), que incorporava uma série de procedimentos inovadores. O documentarista desprezava o extraordinário e escolhia o banal (a vida de uma dona de casa do
subúrbio de Porto Alegre), assumia a limitação de todo documentarista – exposta
já no título – quanto a fornecer uma representação abrangente do mundo, refletia
sobre o seu ofício e expunha claramente a situação-filme.
Diferentes mesclas de documentário e ficção se apresentaram em títulos
como Crede-Mi (Bia Lessa e Dany Roland, 1996), O cineasta da selva (Aurélio Michiles, 1997), e Cruz e Souza: o poeta do Desterro (Sylvio Back, 1999). Já os filmes
construídos domesticamente a partir de imagens da internet ganharam impulso
considerável a partir da iniciativa de Marcelo Masagão em Nós que aqui estamos
por vós esperamos (1999).
Os perfis de astros da música popular brasileira e o tema da violência urbana, dominantes nas décadas seguintes, tiveram precursores de peso, respectivamente, no curta Nelson Sargento (Estevão Ciavatta Pantoia, 1997), no média
A guerra dos meninos (Sandra Werneck, 1991) e no programa de TV Notícias de uma
guerra particular (João Moreira Salles), que, mesmo sem nunca ter sido lançado
em salas comerciais, ganharia status de clássico do documentário brasileiro.
O Cinema Direto ou de observação começava a ser praticado por aqueles
que seriam seus dois principais cultores nas décadas seguintes. Maria Augusta
Ramos, formada na Holanda, realizou em 1996 seu primeiro filme brasileiro,
Brasília, um dia em fevereiro. Por sua vez, João Moreira Salles utilizou o método
em um dos episódios do tríptico Futebol (1998), feito para a televisão a cabo.
Mas foi no polo oposto ao Cinema Direto que se localizou a semente mais frutífera desse período. Com o sucesso inesperado de Santo forte (1999), Eduardo Coutinho instaurou de vez o seu cinema de encontros, baseado numa simples e franca
interlocução entre o diretor e seus personagens colhidos em esferas específicas do
Brasil popular. Santo forte resgatava o valor da entrevista, até então desgastada pelo
uso didático ou jornalístico, e promovia no documentário brasileiro um salto da era
do modelo sociológico para outro mais interessado nas individualidades e mais próximo de um interesse antropológico pelas manifestações do cotidiano. O filme relançou a carreira do realizador e coroou um trabalho que vinha de Cabra marcado para
morrer (1981-1984), Santa Marta, duas semanas no morro (1987) e Boca de lixo (1992).
Cabe, ainda, destacar alguns títulos representativos de uma tendência importante dos anos 2000, que são os documentários de redes de pessoas. Neles, o que
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importa não é tanto o indivíduo, mas as relações e similaridades entre os sujeitos.
Criaturas que nasciam em segredo (Chico Teixeira, 1995), por exemplo, abordava a
vida de cinco anões residentes em São Paulo. Socorro nobre (Walter Salles, 1992)
documentou o contato epistolar e o subsequente encontro entre o escultor Frans
Krajcberg e uma presidiária baiana.

RETORNO GRADUAL ÀS TELAS
De um ponto de vista cronológico, pode-se afirmar que o documentário brasileiro do século XXI teve início na noite mesmo de Ano Novo de 2000, no morro
da Babilônia, Rio de Janeiro. Enquanto os habitantes da favela comemoravam
a virada do milênio e os fogos do réveillon explodiam na praia de Copacabana,
Eduardo Coutinho e cinco pequenas equipes mapeavam o morro, registrando
preparativos, festas, esperanças e histórias pessoais da comunidade. Em Babilônia 2000 (Eduardo Coutinho, 2000), o diretor radicalizou seu dispositivo
(ou “prisão”, como chamava), concentrando a captação do material em uma
só noite e um só lugar. Assim como dividiu o comando do trabalho com outras equipes, Coutinho renunciou também ao direcionamento das entrevistas.
Deixou-se levar pela, digamos, vocação artística do pessoal da favela. As pessoas cantam, discutem a maneira de se apresentar diante da câmera e, por vezes,
até determinam a hora de interromper a gravação.
Essa abertura ao imprevisto das conversas, combinada com o rigor espaçotemporal no campo pesquisado, caracterizou também o filme seguinte de Coutinho, Edifício Master (2002). Nele, os moradores de um prédio residencial de
Copacabana recebem a equipe em seus apartamentos para responder a perguntas
muito simples sobre a vida, o bairro, seus hábitos, ocupações e desejos. No que
muitos consideram a obra-prima dessa fase de sua carreira, o realizador chega
próximo do material do melodrama e, ao valorizar o momento da entrevista em
detrimento de seu sentido mais generalizante, acaba abrindo espaço para a autofabulação dos personagens. Nisso estão as sementes da fase seguinte, em que Coutinho trabalha as interseções entre ficção e documentário.
A partir de Babilônia 2000, os filmes de Coutinho passaram a ser produzidos
pela VideoFilmes, tendo João Moreira Salles como um misto de mecenas, consultor e amigo inseparável. A nova situação garantiu estímulo, conforto e regularidade para os seus projetos, fixando uma equipe que incluía o diretor de
fotografia Jacques Cheuiche e a montadora Jordana Berg. Propiciou também
uma sutil troca de influências entre os dois cineastas. Por outro lado, esse modelo de documentário vai exercer forte ascendência sobre documentaristas
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mais jovens, como Evaldo Mocarzel, João Jardim e Andrea Pasquini (Os melhores anos de nossas vidas, 2003) e vai se refletir nos filmes de alguns colaboradores
de Coutinho desta e de outras fases. São os casos da diretora de produção Beth
Formaggini, com Nobreza popular (2003), e da ex-assistente Theresa Jessouroun,
com Samba (2001), Os Arturos (2003) e Fim do silêncio (2008); e da pesquisadora e
assistente de direção Cristiana Grumbach, com Morro da Conceição (2005).
Ainda no ano 2000, certas tendências do documentário contemporâneo foram
reforçadas por filmes como O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas (Paulo
Caldas e Macelo Luna, 2000), A negação do Brasil (Joel Zito Araújo, 2001) e Branco
(Edmundo Dan, 2000). No primeiro, dirigido por Paulo Caldas e Marcelo Luna,
combinavam-se dramaticamente os filões do documentário musical com o filme de
favela. Em foco, dois jovens nascidos na periferia de Recife. Um deles é matador profissional que descansa o vasto currículo numa cadeia. O outro, baterista do grupo de
rap Faces do Subúrbio, ostenta um discurso social e uma visão pastoral do hip hop.
Em comum entre eles, além da origem, a necessidade de responder com algum tipo
de vigor a um contexto de miséria e degradação das relações humanas. O filme representa uma conciliação do documentarismo tradicional brasileiro com novas formas de apreensão do real nascidas do music video e do documentário pessoal.
A negação do Brasil, arrazoado sobre o deficit de representação dos afrodescendentes na televisão brasileira, introduziu no cenário cinematográfico o nome do
diretor Joel Zito Araújo. Ativo debatedor da questão racial e muito envolvido com
o cinema africano, ele voltaria ao tema com o longa Raça (Joel Zito Araújo e Megan
Milan, 2013), em que aborda três fronts da luta pela afirmação dos negros: a popular,
a política institucional e a mídia.
O curta Branco, de Edmundo Dan, José Roberto Mesquita e Marcelo Rodrigues,
causou impacto em festivais e seminários com sua falsa entrevista concedida por
um perigoso bandido em seu esconderijo. Suposto “distribuidor de ideias para a
comunidade”, Branco diz-se leitor de Nietzsche, cita Deleuze e outros filósofos,
sempre com o pretexto de justificar seu papel no mundo. Apropria-se exageradamente do discurso acadêmico, deixando entrever a fabricação por gente de universidade. Provocativo, capaz de impressionar e convencer espectadores menos
avisados, o filme chamou a atenção para o formato do mockumentary como dispositivo para debate e reflexão.
A situação geral dos documentários brasileiros no ano 2000 era ainda bastante retraída. Dos 24 filmes nacionais lançados em cinemas naquela temporada,
apenas três eram de não ficção. Inexistiam fontes de financiamento significativas
e regulares, senão um edital específico do Ministério da Cultura e o programa Rumos, do Itaú Cultural. Cabe, aliás, destacar a importância desse programa para a
renovação da cena documental brasileira desde que surgiu, em 1997. A cada dois
anos, o Rumos seleciona projetos de documentários de longa ou média metragem,
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além de webdocs, com ênfase na criatividade e na diversidade. Assim foram viabilizados filmes de ponta como 33 (Kiko Goifman, 2003), O prisioneiro da grade de
ferro (Paulo Sacramento, 2003) e Diário de Sintra (Paula Gaitán, 2007), bem como
trabalhos de várias regiões do país. Invisíveis prazeres cotidianos (Jorane Castro,
2004), retrato de Belém do Pará pela ótica de seus blogueiros, e Eu vou de volta
(Cláudio Assis e Camilo Cavalcante, 2007), dos pernambucanos Cláudio Assis
e Camilo Cavalcante, road-doc sobre emigrantes, também são alguns resultados
dessa ação estimuladora.
A televisão, por sua vez, permanecia refratária à produção independente.
As parcerias de exceção eram mantidas com o Núcleo de Produção de Documentários da TV Cultura e o canal GNT, este conduzindo editais próprios de
coprodução para a faixa GNT.Doc. As condições de acesso à internet ainda não
facilitavam a circulação por esse meio.
À margem do mercado, contudo, a movimentação era mais animadora. O Festival É Tudo Verdade realizava sua quinta edição, contando com sete longas, dois
médias e quatro curtas selecionados para a competição nacional. Desses 13 filmes,
seis eram perfis biográficos, indicando a predominância quantitativa desse tipo de
documentário na produção contemporânea. A partir dessa plataforma, os anos seguintes têm sido de franca expansão.
O primeiro sucesso relativo de público do período veio com Janela da alma
(João Jardim e Walter Carvalho, 2001), documentário poético e filosófico sobre
deficiências da visão. A qualidade dos depoimentos de celebridades como o escritor José Saramago, os cineastas Wim Wenders e Agnès Varda, as atrizes Marieta
Severo e Hanna Schygulla, o músico Hermeto Pascoal e o fotógrafo cego Evgen
Bavcar ajudou a popularizar o filme, mas o bom desempenho junto ao público
deveu-se também a um trabalho cuidadoso de exibições prévias ao lançamento,
em mostras, festivais, eventos do meio acadêmico e debates com psicanalistas.
A repercussão boca a boca ampliou a demanda pelo filme em salas de todo o país,
resultando num total de público superior a 140 mil espectadores, número que só
viria a ser superado por documentários musicais e esportivos.
Janela da alma exemplifica o formato de documentário de rede de pessoas,
muito utilizado nos primeiros anos do século XXI. Um tema ou característica
comum direciona a escolha dos personagens, cujas presenças se tornam complementares para um painel geral. O carioca Sérgio Bloch, por exemplo, dedica-se a
documentar a vida urbana por meio de personagens que trabalham na rua: carroceiros em Burro sem rabo (1996), vendedores em Olho da rua (2000), profissionais
que atuam em bicicletas e veículos de tração em Tudo sobre rodas (2005), Sobre rodas Brasil (2007) e na série de TV Sobre Rodas América Latina (2014), gravada em
cinco países. O curta Na boca do povo (2009) originou a telessérie homônima, de
2012, e despertou em Bloch uma militância pela legalização da gastronomia de rua.
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Outro destaque de 2001 nesse formato foi O fim do sem fim (2001), de Lucas
Bambozzi, Cao Guimarães e Beto Magalhães, diretores formados em Minas
Gerais. O documentário trata de ofícios e profissões anacrônicas ou em vias de
extinção em várias partes do país. Os aspectos da criatividade e da finitude permitiram aos realizadores uma abordagem poética que frequentemente se avizinha da videoarte, campo de interesse do trio. Essa aproximação de formatos se
tornou, mais tarde, constitutiva da carreira de Cao Guimarães.
Podemos citar outros exemplos do gênero “rede de pessoas” no período. Carrego comigo (2001), de Chico Teixeira, enfoca vários pares de gêmeos univitelinos e
as peculiares relações entre eles. Em O chamado de Deus (2000), José Joffily investiga as motivações espirituais de seis noviços cristãos. Língua: vidas em português
(2002), do moçambicano-brasileiro Victor Lopes, sai em busca de lusofalantes
em seis países de quatro continentes. Rio de fevereiro (2003), de Paschoal Samora,
reúne personagens exóticos do Carnaval carioca. Morte densa (2003), de Kiko Goifman e Jurandir Müller, coleta depoimentos de presidiários que mataram entes
queridos. Já Henri Gervaiseau flagra paulistanos vivendo a difícil mobilidade urbana no longa Em trânsito (2005).
No polo oposto dessa estrutura coral, a carioca Sandra Kogut realizou em 2001
um filme seminal para o documentário em primeira pessoa no Brasil. Originária
da videoarte dos anos 1980 e 1990, então morando na França, ela estreou no longa
com Um passaporte húngaro (2001), no qual registra seu próprio périplo em busca da
cidadania húngara, nacionalidade de seus avós. Às voltas com a burocracia consular
e com as memórias de sua família de imigrantes, Sandra se beneficia da leveza e do
intimismo possibilitado pelas novas câmeras digitais, bem como de uma nova disposição do público, brasileiro e internacional, para admitir questões pessoais do
documentarista como assunto dos filmes.
Quase simultaneamente surgiram diversos vídeos de investigação familiar, modelo que o crítico Jean-Claude Bernardet chamou de “documentários de busca”,
nos quais a pesquisa era simultânea à filmagem. Tempo sul (Cezar Migliorin, 2001)
mostra descobertas do diretor a respeito de seus familiares durante uma viagem à
fronteira do Brasil com o Uruguai. Notas do céu e do inferno (2000), do consagrado experimentalista Arthur Omar, apresenta-se como um videodiário sobre a virada
do milênio, a partir de uma cirurgia sofrida pelo diretor, o seu cotidiano doméstico e reflexões sobre a própria obra. Carlos Nader, em Concepção (2001),
investiga semelhanças entre ele, sua mãe, sua mulher e seu filho bebê. Nessa
época, o crítico, curador e gestor Marcelo Ikeda dava início, no Rio, a seus vídeos
caseiros, lacônicos e pessoais, em que dialoga com as vanguardas internacionais. Seu primeiro longa, Em casa, só veio a ser feito em 2005. Cabe citar ainda a
continuidade das videocartas do mineiro Éder Santos, que vinham sendo realizadas desde a década anterior, e o curta O chapéu do meu avô (Julia Zakia, 2004),
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que revisita em chave intimista o mote do clássico documentário Chapeleiros
(Adrian Cooper, 1983).
Repercussão especial nesse segmento teve o longa 33, de Kiko Goifman, lançado em 2003. Aos 33 anos, o diretor se concedia 33 dias para tentar localizar sua
mãe biológica, que nunca conhecera. A busca foi documentada em estilo de filme
noir, com entrevistas de parentes, parteiras e detetives, além de contribuições
do público por meio da internet. Como em Um passaporte húngaro, também a
investigação pessoal descortina uma série de temas ligados à formação familiar
brasileira e à natureza dos documentários. Inquirições a respeito de genética e
bioética, aliás, são frequentes na obra de Goifman, do vídeo Clones, bárbaros e replicantes (codireção de Caco Souza, 1994), Morte densa, Território vermelho (2004),
Filmefobia (2008) e Olhe para mim de novo (codireção de Claudia Priscilla, 2011).
Um caso particular de documentário familiar foi Rocha que voa (Eryk Rocha,
2002), no qual o diretor Rocha abriu mão de explorar sua condição de filho de
Glauber Rocha ao analisar as interações do pai com o cinema e os ideais revolucionários latino-americanos. O parentesco, não explicitado no filme, transparece
apenas na inquietação do estilo e numa proposta estética que se poderia tomar
como um glauberianismo atualizado para a era do vídeo digital. Revelação do documentário político-poético, Eryk Rocha voltou mais tarde à temática política em
Intervalo clandestino, enquete popular realizada durante a campanha eleitoral de
2006, e Pachamama (2008), road movie sobre a permanência dos mitos e as novas
configurações políticas no Brasil, Bolívia e Peru.
Seguindo por outra temática, o Festival de Brasília de 2001 dividiu o Candango
de melhor filme entre a ficção Lavoura arcaica (Luiz Fernando Carvalho, 2001) e
o documentário Samba Riachão (Jorge Alfredo, 2001). O perfil do malemolente
sambista baiano, cujo nome dá título ao filme, conferia no evento um destaque ao
cinema documental que, desde 1988, só tinha cabido a Santo forte, em 1999. Apesar
da carreira modestíssima que teve depois nos cinemas, Samba Riachão estimulou
o subgênero dos perfis de músicos populares. Em 2001, o samba foi tema de pelo
menos três filmes dignos de nota. O média-metragem Ensaio geral (Arthur Fontes e Flávio Pinheiro, 2000), feito para a TV, mostra os preparativos da escola
de samba Mocidade Independente de Padre Miguel para o desfile de 2000, sublinhando o caráter industrializado do Carnaval. O longa Imperatriz do Carnaval
(Medeiros Schultz, 2001) aborda momento semelhante da Imperatriz Leopoldinense. Já o média Samba, de Theresa Jessouroun, faz um contraponto, mostrando
a Mangueira fora do Carnaval, nas rodas de samba e no dia a dia do morro, quando
o samba não é convertido em megaespetáculo para consumo globalizado. Vale citar
aqui o vigoroso painel do trabalho da escola de samba Portela como flagrado no
modelo do Cinema Direto por Nelson Hoineff em 82 minutos (2015), centrado na
preparação do desfile do Carnaval daquele ano.
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Logo após a virada do milênio, a conexão entre documentários e música se fortalecia em várias frentes. Eventos musicais geravam – ou pelo menos planejavam
gerar – DVDs documentais, fosse uma festa hip hop, fosse a gravação de um CD
ou uma turnê de shows. Em 2002, Djavan encomendou um DVD que registrasse,
entremeado a depoimentos seus, os shows de seu CD Milagreiro e uma viagem a
Angola. No mesmo ano, Andrucha Waddington dirigiu o DVD Longo caminho, do
grupo Paralamas do Sucesso, que continha ensaios e gravações de um novo CD.
Waddington dirigiu quase simultaneamente Viva São João! (2002), painel sobre
as festas juninas dominado pelo business musical e pela figura de Gilberto Gil,
onipresente nos documentários da produtora Conspiração nessa época.
Gradativamente, os documentários começavam não só a disputar prestígio
com os filmes de ficção mas também a diversificar as formas em que apareciam
no circuito alternativo. Disponível on-line entre outubro e dezembro de 2001, a
segunda edição do Brasil Digital – Festival de Cinema Brasileiro na Internet apresentava sete curtas documentais em competição. No mesmo ano, na televisão, os
documentários de viagem de Luís Nachbin renovavam o gênero, trocando os clichês turísticos por uma abordagem das humanidades em cada lugar.
Para a faixa Retratos Brasileiros, do Canal Brasil, Joel Pizzini realizava perfis
diferenciados com personalidade autoral: Um homem só (2000), sobre o ator
Leonardo Villar; O evangelho segundo Jece Valadão (2001); Paulo José: um autorretrato brasileiro (2002); e Elogio da luz (2004), sobre Rogério Sganzerla, codirigido
por Paloma Rocha. Um dos mais originais e talentosos documentaristas de sua
geração, Pizzini fez o antológico curta Glauces: estudo de um rosto (2001), ensaio
poético-experimental construído com imagens e sons de filmes da atriz Glauce
Rocha. Com feições semelhantes, ele homenageou também a atriz Helena Ignez
em Helena zero (Joel Pizzini, 2006). Ainda no capítulo dos perfis de artistas, cumpre mencionar o requintado Onde a terra acaba (Sérgio Machado, 2002), sobre
Mário Peixoto, e a realização de Limite (Mário Peixoto, 1930-1931).
Já o ano de 2002 foi carimbado por dois impactos na área documental. Do ponto
de vista temático, a tragédia urbana brasileira teve um de seus retratos mais agudos
em Ônibus 174 (José Padilha e Felipe Lacerda, 2002). A trajetória de Sandro do Nascimento, de criança favelada a sobrevivente do massacre da Candelária e, enfim,
sequestrador de um ônibus (evento que terminou com a morte dele e de uma refém), chegou às telas como uma dolorosa radiografia da consciência social no país.
O fraco desempenho nas bilheterias brasileiras (pouco mais de 30 mil ingressos)
contrastou com um enorme sucesso crítico nacional e internacional. O filme colecionou prêmios em festivais e organismos de várias partes do mundo, chegando a
aparecer na lista dos 12 semifinalistas concorrentes ao Oscar da categoria.
Contabilizando os lançamentos de documentários em salas exibidoras, de
três filmes em 2000, o número saltou para 11 em 2002, muito embora só três deles
Documentário contemporâneo (2000-2016)

483

tenham ultrapassado a marca de 30 mil espectadores. Isso não impediu o jornalista Amir Labaki, diretor do Festival É Tudo Verdade, de comemorar o sucesso
relativo de alguns filmes e afirmar que “cai por terra, assim, o estigma do documentário como gênero impopular e elitista”1. Em março de 2002, Labaki dava
início à publicação de uma coluna semanal sobre a cultura do documentário no
jornal Valor Econômico.
No quesito bilheteria, o destaque foi Surf adventures: o filme (Arthur Fontes,
2001), que superou a barreira de 200 mil espectadores. Escorado em belas imagens e trilha sonora envolvente, teria uma continuação dirigida por Roberto
Moura, Surf adventures 2: a busca continua (2008). Os filmes sobre esportes, aliás,
foram os campeões de público entre os documentários do período. Segundo um
estudo conduzido pela produtora Helena Sroulevich em 20102, dos 178 documentários lançados em circuito entre 1995 e 2009, apenas 6,6% se referiam prioritariamente a esportes, enquanto sua participação na renda correspondia a mais de 25%,
seguidos dos filmes sobre música (21,7%) e documentários biográficos (17,5%).
Os documentários sobre futebol atraíram um público considerável aos cinemas, tiveram grande audiência na TV e foram sucesso em camelôs de DVDs
ao longo da década. Clubes como Fluminense, Bahia, Internacional, Santos, São
Paulo e Corinthians foram temas de filmes que, em grande parte devido à ênfase
colocada nas respectivas torcidas, transformaram salas de projeção em eufóricos
similares de estádios. Craques ganharam perfis documentais significativos, como
Pelé com Pelé eterno (Aníbal Massaini Neto, 2003), Zico com Zico (Elizeu Ewald,
2002) e Ademir da Guia com Um craque chamado Divino (Penna Filho, 2005).
O mitológico Fla × Flu teve um filme só para ele, Fla × Flu, 40 minutos antes do nada
(2013), assim como uma célebre partida entre Grêmio e Náutico foi relembrada
em Inacreditável: a batalha dos aflitos (Beto Souza, 2006).
Outras modalidades esportivas, inclusive as radicais, foram documentadas em
quantidade tal que sugeriu a criação de vários festivais e mostras dedicados ao subgênero. O mais duradouro tem sido o Cinefoot – Festival de Cinema de Futebol,
criado no Rio de Janeiro em 2010 e depois estendido a várias capitais brasileiras.
A filmagem de esportes tem desafiado a capacidade técnica dos documentaristas
brasileiros. Entre os resultados mais interessantes podemos citar o longa Dalua
Downhill (Rodrigo Pesavento, 2012), derivado de uma web serie sobre a modalidade de skate ladeira abaixo, e Extremo Sul (Monica Schmiedt e Silvestre Campe,
2003-2004), relato de uma escalada frustrada ao monte Sarmiento, na Argentina.
Os sucessos e fracassos das seleções brasileiras de voleibol foram abordados com
emoção por Helena Sroulevich em Ouro, suor e lágrimas (2014).
As conexões entre esporte, história e política deram relevo especial a filmes
como 1958: o ano em que o mundo descobriu o Brasil (José Carlos Asbeg, 2007), análise dos efeitos da Copa de Mundo de 1958; Democracia em preto e branco (Pedro
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Asbeg, 2014), sobre a chamada democracia corintiana e suas relações com a redemocratização do país e a explosão do rock brasileiro nos anos 1980; e Geraldinos
(Pedro Asbeg e Renato Martins, 2015), manifesto contra a eliminação da “Geral”,
antigo setor popular do Maracanã.
Um dos realizadores veteranos que continuaram em plena atividade depois
dos anos 2000, Vladimir Carvalho deu prosseguimento, com Barra 68: sem perder
a ternura (2000), a uma trilogia de longas sobre as relações entre política e cultura
em Brasília iniciada com Conterrâneos velhos de guerra (1990) e concluída com Rock
Brasília: era de ouro (2011). Ao recuperar a história da invasão da UnB pelo exército
em 1968, Carvalho retoma com grande destreza uma filmagem do acontecimento
feita por Hermano Penna, ampliando assim seu já brilhante repertório de descobertas e usos criativos de material de arquivo. Fiel a sua escolha da não ficção e
sempre oscilando entre Brasília e seu Nordeste natal, ele dirigiu também O engenho de Zé Lins (2006), perfil biográfico apaixonado do escritor paraibano José Lins
do Rego, e ainda Cícero Dias, o compadre de Picasso (2016), sensível investigação sobre a vida do pintor brasileiro entre Pernambuco e Paris.
Revelação dessa época foi o jornalista Evaldo Mocarzel com sua trilogia de
longas sobre pessoas à margem da sociedade organizada de São Paulo: moradores de rua em À margem da imagem (2003), participantes do movimento de
ocupações de prédios em À margem do concreto (2005) e catadores de papel em
À margem do lixo (2008). Nesses filmes, o diretor demonstra influências de Eduardo Coutinho e Jean Rouch, baseando-se na entrevista, expondo o aparato de
filmagem e procurando engajar os personagens na discussão do próprio filme e
da apropriação de sua imagem.
Sem dúvida o mais prolífico documentarista do período, Mocarzel consolida
distintas fases em sua produção dos anos seguintes. Ainda no formato participativo, trabalhou temáticas variadas como o parto tradicional em Mensageiras da luz:
parteiras da Amazônia (2004), famílias – como a dele – com portadores de Síndrome
de Down no multipremiado Do luto à luta (2005) e jovens em situação de risco na
periferia em Jardim Ângela (2007), entre outros assuntos. A partir de Quebradeiras (2010), média-metragem etnográfico sobre quebradeiras de coco de babaçu,
ele foi abandonando gradativamente a entrevista, concentrando-se no modelo
de observação e investindo mais no cuidado com as imagens. Antártica (2013) é
um filme de expedição que reflete essas escolhas. Paralelamente, Mocarzel – que
também é dramaturgo – manteve uma estreita colaboração com grupos de teatro
e dança de São Paulo e Rio. Disso resultaram mais de vinte experiências de diálogo
entre o processo criativo teatral e o vídeo digital, a exemplo de BR-3 (2009), Vila
Verde (2011), Hysteria (codireção de Ava Rocha, 2012), Assombrações do Recife Velho
(2012), São Paulo Companhia de Dança (2012), Dizer e não pedir segredo (2012) e um
projeto de perfil experimental da atriz Vera Holtz.
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ANOS DOURADOS
Entre 2003 e 2008, o documentário brasileiro contemporâneo viveu sua melhor
fase, com filmes diversificados e marcantes, maior domínio dos processos digitais
na produção, surgimento de novas fontes de patrocínio, crescimento da circulação,
valorização crítica sem precedentes e atenção redobrada por parte dos meios acadêmico e editorial. A narrativa documental ganhou a preferência dos estudantes de
cinema e dos realizadores emergentes. Uma grande excitação tomou conta do setor,
na medida em que o documentário se afinava cada vez mais com o cinema experimental e a videoarte. Festivais como É Tudo Verdade e Forum Doc BH registraram
forte crescimento em volume de programação e de público. Já em 2003, Jean-Claude
Bernardet tinha reeditado o seu fundamental livro Cineastas e imagens do povo.
O movimento rumo à relativização da autoria ganhava impulso significativo com
o êxito de O prisioneiro da grade de ferro (Paulo Sacramento, 2003). A partir de uma
oficina de vídeo com presidiários do Carandiru, o processo de realização se dividiu
entre a equipe e os detentos. Nascia, assim, um registro íntimo e penetrante da vida
na prisão, conduzido em parte pelos próprios personagens. O filme venceu o festival
É Tudo Verdade e teve destaque nos festivais de Veneza, Montreal e Amsterdã (International Documentary Film Festival, o mais importante da modalidade).
Outro caso, este de grande visibilidade momentânea, foi Falcão: meninos do
tráfico (MV Bill e Celso Athayde, 2006), produzido pela Central Única das Favelas com a pretensão de expor o assunto através de vozes locais. O que prevaleceu,
porém, foi uma edição sensacionalista veiculada em programa dominical de TV.
Nesse processo de compartilhamento da autoria, vale mais destacar o trabalho de Vincent Carelli e seu projeto Vídeo nas Aldeias, que desde 1986 vem instrumentalizando povos indígenas para a expressão audiovisual. Já constituído como
ONG, o projeto promove intercâmbio cultural entre aldeias, participa de ações reivindicatórias dos índios e forma cineastas indígenas. Seus filmes fazem sucesso e
angariam simpatia em mostras e festivais no Brasil e no exterior. Como resultado
desse processo e de seus desdobramentos, surgiram quatro longas-metragens
de primeira linha, todos bastante premiados. O próprio Carelli assinou Corumbiara (2009), que recolhia ecos de um massacre de índios ocorrido 24 anos antes,
e Martírio (2016), em codireção com Ernesto de Carvalho e Tatiane Almeida, crônica solidária da luta dos Guarani-Kaiowá pela retomada de suas terras. As hiper
mulheres (Carlos Fausto, Leonardo Sette e Takumã Kuikuro, 2011) mesclou ficção
e documentário em torno da preparação de um ritual feminino na tribo kuikuro.
O mestre e o divino (Tiago Campos Torres, 2013) mapeou a longa relação entre o missionário alemão Adalbert Heide e o cineasta xavante Divino Tserewahú.
Os movimentos sociais contam nessa época com uma ferramenta solidária nos
documentários. Exemplo disso é o longa A voz da ponta: a favela vai ao Fórum Social
Mundial (Fernando Salis e Daniela Broitman, 2003), que acompanhou a viagem
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de 23 líderes comunitários do Rio de Janeiro ao evento em Porto Alegre. Daniela
Broitman voltou ao tema com Meu Brasil (Daniela Broitman, 2005), enquanto Salis prosseguiu nessa linha com Nós em rede (Fernando Salis e Felipe Ribeiro, 2004),
codirigido por Felipe Ribeiro, sobre o intercâmbio entre líderes comunitários brasileiros e ativistas do Harlem, de Nova York. Em todos esses casos, o tom assertivo
e politicamente correto sobrepuja a complexidade das questões em jogo, o que
não impediu que o subgênero prosperasse.
O documentário de observação ganhou várias contribuições de ponta em
2003 e 2004. João Moreira Salles, em Nelson Freire (2002), filma apresentações e
momentos privados do maior pianista clássico brasileiro em diversas partes do
mundo. O tímido Nelson Freire põe à prova o dispositivo de não interferência do
Cinema Direto, o que acaba destacando tanto o seu recato pessoal quanto seu brilhantismo artístico. O contrário ocorre com Luiz Inácio Lula da Silva em Entreatos
(2004), no qual Salles acompanha a campanha do político para o segundo turno
das eleições presidenciais de 2002. Expansivo e carismático, Lula não se amolda
ao formato da “mosca na parede” e frequentemente transforma sua participação
em conversas e performances bem-humoradas. Inspirado no Cinema Direto americano, Entreatos concentra-se nos bastidores e lances privados da campanha, desprezando os eventos públicos. Mesmo assim, deixou registro privilegiado de um
momento histórico no Brasil contemporâneo e algum material para futuras reflexões sobre o governo do Partido dos Trabalhadores.
Por sua vez, Maria Augusta Ramos captou, em Justiça (2004), audiências de
processos criminais no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi até as celas e as
casas de alguns dos envolvidos. Sem que ninguém se dirija à realizadora ou à câmera, o filme põe a nu a dimensão teatral das audiências e a forma autoritária com
que são tratados os réus pobres acusados de pequenos crimes. Posteriormente,
Maria Augusta levou adiante essa abordagem, formando uma trilogia com Juízo
(2007) e Morro dos Prazeres (2013).
Juízo se passa também no ambiente judicial, mas foca apenas audiências com
meninos e meninas pobres acusados de roubo, tráfico ou homicídio. Disposta a
contornar a proibição de filmar o rosto dos menores, a diretora utiliza um recurso
ousado: monta os planos dos réus de costas e grava contracampos com dublês dizendo as falas dos personagens reais. Uma edição milimétrica de imagens e sons
produz uma ilusão de continuidade plena. Já em Morro dos Prazeres, Maria Augusta
flagra a nova realidade de uma favela ocupada por Unidade de Polícia Pacificadora,
reunindo cenas de batidas, convivência entre policiais e moradores e conversas
que expõem as contradições desse modelo de intervenção do Estado.
Ainda no campo do Cinema Direto, o artista visual Cao Guimarães ganhou
as competições nacional e internacional do É Tudo Verdade de 2004 com o radical
A alma do osso (2004). Nele, o diretor observa o dia a dia de um eremita residente
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numa caverna de Minas Gerais e obcecado por tarefas aparentemente sem sentido.
Já Estamira (Marcos Prado, 2004), logra estabelecer um pacto de cumplicidade e,
ao mesmo tempo, de não interação entre a câmera e uma catadora de lixo exuberante em sua imaginação contaminada pela esquizofrenia. O silêncio do eremita e a
prolixidade de Estamira são duas faces de um mesmo tipo de personagem alheio ao
mundo da normalidade e fascinante para documentários do gênero.
Cao Guimarães prosseguiu no veio observacional com Andarilho (2007), filme
sobre as ideias, murmúrios e silêncios de homens que passam a vida deambulando
pelas estradas de Minas. Mais uma vez em seu trabalho, a captação documental vai
conviver com um desejo de mise-en-scène satisfeito nos enquadramentos estudados, na luz requintada e na ambientação sonora a cargo do duo mineiro de músicos
experimentais O Grivo.
A contribuição e a inspiração de O Grivo, aliás, são fundamentais para o refinamento sonoro dos documentários brasileiros na década de 2000. É quando se
estabelece na área a figura do desenhista de som, que pode ou não abranger as funções de captador, editor, mixador e autor da trilha musical. O som direto é retrabalhado para a criação de novos padrões sonoros, juntamente com os sons agregados
durante a pós-produção. No processo, ruídos, falas e música tendem a se equiparar na criação de paisagens sonoras sofisticadas, que reivindicam o mesmo caráter artístico e experimental das imagens documentais. A voz tende a perder sua
centralidade como material informativo em benefício de um amálgama de sons de
naturezas diversas.
Além de uma parceria extensa e consistente com Cao Guimarães, O Grivo concebeu a banda sonora de diversos documentários mineiros marcados pela chama
da invenção. Destacam-se aí Aboio (Marília Rocha, 2003); A falta que me faz (Marília
Rocha, 2009); A arquitetura do corpo (Marcos Pimentel, 2008); a trilogia de curtas de observação de metrópoles Pólis (Marcos Pimentel, 2009), Urbe (Marcos
Pimentel, 2009) e Taba (Marcos Pimentel, 2010); Trecho (Helvécio Marins Jr. e
Clarissa Campolina, 2005); e Girimunho (Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campolina, 2011).
A ênfase nas paisagens sonoras caracteriza ainda o trabalho de desenhistas de
som como Aurélio Dias, especialmente em Margem (Maya Da-Rin, 2007), Estrada
Real da cachaça (Pedro Urano, 2008) e Pachamama, e Ricardo Reis, em 500 almas
(Joel Pizzini, 2004). Evaldo Mocarzel desenvolveu uma parceria criativa com os
músicos eruditos contemporâneos Thiago Cury e Marcus Siqueira. Em filmes
como À margem do lixo, Quebradeiras, Encontro das águas (Evaldo Mocarzel e Bruno
Torres, 2008) e Antártica, o diretor encomendou paisagens sonoras e experimentações musicais inspiradas pelo ambiente documentado.
O som é a partitura que rege 500 almas, filme-ensaio etnopoético sobre os
vestígios da cultura dos índios guató no Brasil central. Joel Pizzini conjuga a
488 NOVA HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO | VOLUME 2

documentação de índios remanescentes com depoimentos de antropólogos e pesquisadores que descobriram a resistência de uma nação indígena julgada extinta.
No filme, convivem os formatos da catalogação (de palavras, flora e paisagens),
da entrevista, da representação ficcional e da cena teatral. Trata-se de um exemplo proeminente do impulso de invenção que animava o documentário brasileiro
em meados da década de 2000. Aboio, vencedor nacional do É Tudo Verdade de
2005, também se vale das experimentações visual e sonora para sintonizar-se com
os cantos dos boiadeiros.
Convém aqui ressaltar os primeiros rebentos particularmente expressivos de
um projeto iniciado em 2003 por iniciativa do então secretário do audiovisual do
Ministério da Cultura, o documentarista Orlando Senna. O DOCTV propunha-se
constituir uma rede de formação, produção e circulação de documentários que
contemplasse as diversas regiões do país. A estratégia era integrar a produção independente com as redes de TV pública, que entravam no projeto como coprodutoras minoritárias, em conjunto com recursos federais. A partir da segunda edição,
em 2004-2005, a rede foi ampliada por carteiras estaduais, resultando na viabilização de 61 documentários de média metragem (52 minutos) nas duas temporadas.
Alguns títulos dessa produção inicial foram especialmente marcantes e tiveram influência decisiva nos respectivos cenários regionais. O mineiro Acidente
(Cao Guimarães e Pablo Lobato, 2006) apresentou um perfil poético e minimalista de pequenas cidades do estado. Ajudou a consolidar certos tipos de experiência que caracterizam o documentário mineiro contemporâneo. Entre elas, a
rarefação do aspecto narrativo em troca de uma lógica mais lírica; a atenção a uma
fenomenologia do contato entre homens e natureza; a tematização de acontecimentos miúdos, corriqueiros ou levemente excêntricos; e, por fim, a convivência de
estéticas do documentário, da videoarte e das texturas mais evocativas do Super-8.
O cearense As vilas volantes: o verbo contra o vento (Alexandre Veras, 2005) é um
ensaio documental sobre os efeitos dos ventos e das marés nas vilas de pescadores do litoral norte do estado e a memória que delas conservam seus habitantes.
As novidades formais, envolvendo a criação de imagens e sons, despertaram admiração e mereceram avaliações como esta do crítico Marcelo Ikeda:

A ampla repercussão de As vilas volantes, considerado um protótipo de excelência do concurso DOCTV, mostrou para uma jovem geração de Fortaleza que o
futuro estava ali, que era possível realizar uma obra de grande potencial estético através de um modo de produção particular, sem grandes equipamentos
ou recursos, essencialmente guiado pela afetividade3.
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Das duas primeiras edições do DOCTV, vale ressaltar ainda o retrato de Brasília
em Vladimir Carvalho, conterrâneo velho de guerra (Dácia Ibiapina. 2004); o documentário Eretz Amazônia (Alan, Rodrigues, 2004), sobre a migração de judeus africanos
para o Norte do Brasil no século XIX; a discussão do preconceito racial a partir de
uma tradicional partida de futebol em Preto contra branco (Wagner Morales, 2004);
e o estudo do líder pescador Manuel Olímpio Meira, que inspirou Orson Welles em
It’s all true, realizado pelo cearense Firmino Holanda em Cidadão Jacaré (2005).
Nas edições subsequentes, confirmava-se a diversidade de propostas e cenários cobertos pelo projeto. Em 2007, o Ceará continuou na linha de frente com o
ensaio urbano impressionista Sábado à noite (2006), de Ivo Lopes Araújo, fotógrafo que então se tornava o preferido do novo cinema de invenção brasileiro, e
também com o “road movie parado” Uma encruzilhada aprazível (Ruy Vasconcelos
de Carvalho, 2006), filmado num entroncamento rodoviário do sertão. No Alto
Xingu, o cineasta indígena Aiuruá Meinako registrou a cultura de sua tribo em
Mapulawache: festa do pequi (2007). Em Belém do Pará, Priscilla Brasil abordou a
expectativa de reabertura de um garimpo em Serra Pelada: esperança não é sonho
(2007). No Rio Grande do Norte, Paulo Roberto Laguardia homenageou a cineasta
potiguar Jussara Queiroz em O voo silenciado do jurucutu (2007). No Rio Grande do
Sul, Frank Coe e o animador Otto Guerra se juntaram para documentar as ideias e
realizações do ecologista José Lutzenberger em Lutzenberger: forever Gaia (2006).
Em São Paulo, Kiko Goifman experimentou acompanhar o trajeto de um office boy
de casa ao trabalho em um único plano-sequência, em Handerson e as horas (2007).
A quarta edição do DOCTV, exibida em 2009, trouxe documentários como
Fora de campo (Adirley Queirós, 2009), abordagem de jogadores de futebol que
nunca saíram do anonimato, trabalho que revelou o nome do realizador brasiliense Adirley Queirós, nesse caso em codireção com Thiago Mendonça. Lançou
também Mudernage (Marcela Borela, 2010), revisão histórica do modernismo
goiano nas artes plásticas; Depois rola o mocotó (Debora Herszenhut e Jefferson Oliveira, 2009), com um efusivo tratamento do papel das lajes na dinâmica social das
favelas e da periferia cariocas; e O rei do carimã (Tata Amaral, 2009), investigação
sobre uma acusação de crime de estelionato que pesava contra o passado do seu pai.
Esses e vários outros documentários produzidos pelo DOCTV fizeram carreira
fora das TVs, em mostras e festivais, sendo muitos deles premiados. Alguns deram
origem a longas-metragens distribuídos em cinemas, como são os casos de Morro
do Céu (Gustavo Spolidoro, 2009), cativante retrato de um jovem do interior do
Rio Grande do Sul, Avenida Brasília Formosa (Gabriel Mascaro, 2009), passeio pela
fronteira entre o documentário e a ficção na periferia de Recife, e o já mencionado
Acidente. Todos foram lançados em DVD.
O modelo do DOCTV expandiu-se em 2007 para uma edição latino-americana,
na qual foram produzidos 14 médias-metragens em 14 países. O representante
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brasileiro foi Jesus no mundo maravilha (Newton Cannito, 2007), controvertido
perfil de três ex-policiais ambientado num parque de diversões. Em 2010, houve
uma edição ibero-americana (curiosamente sem Portugal e Espanha) com outras
14 produções. Do Brasil saiu Laura (Fellipe Gamarano Barbosa, 2011), protagonizado por uma pitoresca imigrante brasileira que vivia como “penetra” em Nova
York. Esse mesmo filme também rendeu um longa comercial, intitulado O filme
de Laura (2011). Ainda em 2010 foram exibidos os nove documentários da edição
DOCTV CPLP, produzidos em países lusófonos. O exemplar brasileiro desse lote
foi Exterior (2010), de Matias Mariani e Maíra Bühler, coleta de experiências de estrangeiros detidos numa prisão de São Paulo. A interrupção do programa, a partir
de 2012, deixou uma lacuna bastante sentida entre os documentaristas brasileiros.
Retomando nossa linha do tempo, voltamos a 2004, quando o Instituto Marlin
Azul e o Ministério da Cultura criaram o projeto Revelando os Brasis para incentivar a formação e inclusão audiovisual de moradores de municípios com até 20 mil
habitantes. Em cinco edições, o projeto ensejou a realização de 180 “histórias” de
curta metragem, a maioria delas em registro documental.
O ano de 2004 pode ser considerado o ano do boom do documentário no Brasil.
A abertura do mercado para o cinema não ficcional foi estimulada por grandes sucessos internacionais, como Fahrenheit: 11 de setembro (Michael Moore, 2004) e Sob
a névoa da guerra (Errol Morris, 2003). Ao longo do ano foram lançados comercialmente 17 longas documentais brasileiros, equivalendo a um terço do total de estreias nacionais. Nas telas havia filmes de realizadores veteranos, novos e novatos.
Eduardo Coutinho, por exemplo, trazia Peões (2004), resgate de memórias de exmetalúrgicos que dividiram com Lula o movimento operário do ABC paulista na
virada dos anos 1970-1980. O filme foi realizado para formar um díptico com Entreatos, conjugando passado e presente de um fenômeno político. Outro veterano,
Silvio Tendler, apresentava Glauber, o filme: labirinto do Brasil (2003), biografia do
cineasta baiano cujo eixo eram as filmagens do seu funeral, feitas por Tendler e até
então inéditas. Nelson Pereira dos Santos lançava Raízes do Brasil (2003), seu primeiro documentário de longa duração, na verdade dois filmes sobre a vida pessoal
e intelectual de Sérgio Buarque de Holanda.
Não faltaram polêmicas, como a que envolveu A pessoa é para o que nasce
(Roberto Berliner, 2005). Exemplo de documentário de convivência, em que
realizador e personagens passam longos períodos juntos e muitas vezes convivem dentro da cena, o filme de Berliner acompanhou – e mesmo precipitou – a
descoberta pelo show business de três cantoras cegas provenientes das ruas da
Paraíba. Surgiram acusações de exploração das condições especiais das três irmãs, por conta de cenas de nudez e pela revelação, diante da câmera, da paixão
de uma delas pelo diretor. Cargas semelhantes pesaram contra Estamira, apontado por alguns como estetização da miséria e da loucura. Sobraram respingos
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do gênero até para o riso dos espectadores com as histórias e fobias contadas
em Edifício Master. Independentemente de julgamentos e opiniões, o fato é
que a ética e a estética do documentário geravam debates acalorados na imprensa, na academia e em mesas de bares.
O desempenho desses filmes nas bilheterias esteve longe de corresponder a
sua participação no número de estreias, mas alguns trabalhos antenados com uma
expressão contemporânea tiveram público razoável. São exemplos Fala tu (Guilherme Coelho, 2003), estrelado por três rappers da periferia do Rio de Janeiro,
e Fábio fabuloso (Pedro César, Ricardo Bocão e Antônio Ricardo, 2004), original
perfil de um surfista com sotaque dos cordéis nordestinos.
As locadoras e livrarias receberam como nunca títulos ligados ao documentário. Os DVDs de Nelson Freire e Edifício Master ratificaram a estrutura modular
dos filmes fornecendo uma opção randômica, em que o disco aciona aleatoriamente a ordem dos módulos. Quatro livros sobre o assunto foram editados
naquele ano: Espelho partido: tradição e transformação do documentário, de Silvio
Da-Rin, a coletânea Documentário no Brasil: tradição e transformação, organizada
por Francisco Elinaldo Teixeira, O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo, de Consuelo Lins, e Humberto Mauro e as imagens do Brasil,
de Sheila Schvarzman. Coutinho ganhou ainda, em Portugal, a edição de Eduardo
Coutinho: o homem que caiu na real, de Carlos Alberto Mattos.
O mesmo ânimo se prolongou pelos cinco anos seguintes. Em 2005, um relativo sucesso de público reafirmou o apelo das biografias musicais. Vinicius (Miguel
Faria Jr., 2005) foi visto por mais de 270 mil espectadores nos cinemas antes de se
tornar um êxito no formato DVD. Dois anos antes, Meu tempo é hoje: Paulinho da
Viola (Izabel Jaguaribe, 2002) tivera performance acima da média tanto no cinema
quanto na comercialização de DVDs.
Esse subgênero seguiu frequentando as estatísticas de documentários mais vistos a cada temporada, cabendo citar entre os exemplos mais significativos: Diário
de Naná (Paschoal Samora, 2005), com Naná Vasconcelos; Cartola: música para os
olhos (Lírio Ferreira e Hilton Lacerda, 2006); Fabricando Tom Zé (Décio Matos Jr.,
2006); O homem que engarrafava nuvens (Lírio Ferreira, 2008), sobre Humberto
Teixeira; Sistema de animação (Guilherme Ledoux e Alan Langdon, 2008), com o baterista catarinense Lourival José Galiani; Herbert de perto (Roberto Berliner e Pedro
Bronz, 2009), sobre Herbert Vianna e os Paralamas do Sucesso; Simonal: ninguém
sabe o duro que dei (Claudio Manoel, Micael Langer e Calvito Leal, 2007); Um homem
de moral (Ricardo Dias, 2009), sobre Paulo Vanzolini; Waldick, sempre no meu coração (Patrícia Pillar, 2009), com Waldick Soriano; Titãs: a vida até parece uma festa
(Branco Mello e Oscar Rodrigues Alves, 2008); Dzi Croquettes (Raphael Alvarez e
Tatiana Issa, 2009); Filhos de João: mundo novo baiano (Henrique Dantas, 2008), sobre Os Novos Baianos; Marcelo Yuka: no caminho das setas (Daniela Broitman, 2011);
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Jorge Mautner: o filho do holocausto (Pedro Bial e Heitor d’Allincourt, 2012); Raul, o
início, o fim e o meio (Walter Carvalho, 2011), sobre Raul Seixas; Olho nu (Joel Pizzini,
2012), com Ney Matogrosso; Cauby: começaria tudo outra vez (Nelson Hoineff, 2013);
Dominguinhos (Mariana Aydar, 2012); Yorimatã (Rafael Saar, 2014), com a dupla
Luhli e Lucina; Cássia Eller (Paulo Henrique Fontenelle, 2014) e Zirig Dum Brasília,
a arte e o sonho de Renato Matos (André Luiz Oliveira, 2014). Em 2015, Miguel Faria Jr.
repetiria o sucesso popular de Vinicius com o seu Chico: artista brasileiro (2013).
A simpatia exercida pela música popular e o carisma de seus personagens, aliados à curiosidade pela vida das celebridades, vêm alimentando esse interesse pelas biografias musicais. Os filmes se compõem geralmente de entrevistas, material
biográfico de época e cenas de performance musical. Assim, é excepcional o caráter de A música segundo Tom Jobim (Nelson Pereira dos Santos e Dora Jobim, 2011),
que não traz depoimentos nem informações sobre a vida do compositor, mas somente uma bem editada coletânea de clipes com interpretações de clássicos jobinianos por artistas de várias partes do mundo. O resultado emocionou plateias.
Caminho peculiar tomou também Eryk Rocha no seu Jards (2012), que flagra Jards
Macalé no ato de criar suas performances e oferece um contraponto audiovisual à
inquietação do músico.
Esse subgênero inclui ainda filmes sobre eventos, movimentos e gêneros: Coisa
mais linda (Paulo Thiago, 2005), que resenhou a bossa nova, enquanto Tropicália
(Marcelo Machado, 2012) e Futuro do pretérito: tropicalismo now (Ninho Moraes
e Francisco César Filho, 2012) abordaram respectivamente a história do movimento e suas repercussões mais atuais. Uma noite em 67 (Renato Terra e Ricardo
Calil, 2010) levantou as muitas histórias por trás da noite decisiva do III Festival
da Música Popular Brasileira, realizado pela TV Record em 1967, época em que a
MPB passava por uma profunda transformação.
Pertencem também a essa temática o já citado Rock Brasília; o mergulho no
funk propiciado por Sou feia, mas tô na moda (Denise Garcia, 2005); o recorte do
hip hop paulista em Universo paralelo (Cobra, Maurício Eça e Teresa Eça, 2000);
o encontro de Marisa Monte com velhos sambistas cariocas em O mistério do samba
(Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor, 2008); o painel da música romântica
brega criado em Vou rifar meu coração (Ana Rieper, 2011); e a viagem pela diversidade dos flautistas do Brasil encabeçada pelo músico Carlos Malta em Xingu Cariri
Caruaru Carioca (Beth Formaggini, 2015).
Os documentários musicais ganharam um impulso adicional a partir de
2009, quando o Canal Brasil de TV por assinatura abriu uma carteira de produções e coproduções de longas-metragens para distribuição ampla. A iniciativa
deveu-se à excelente repercussão de Loki: Arnaldo Baptista (Paulo Henrique
Fontenelle, 2008), que reconta a trajetória criativa e atribulada daquele integrante do trio Os Mutantes. O canal descobria um potencial interessante em
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certos programas e investia na sua transformação em longas documentais.
Desde então, tem participado na viabilização de vários filmes já citados aqui,
além de outros sobre política, cinema e esportes. De 2011 a 2013, formou uma
parceria com os governos estadual e municipal do Rio de Janeiro em edital
para a produção de 14 documentários, entre eles os bem-sucedidos Revelando
Sebastião Salgado (Betse de Paula, 2012) e A farra do circo (Roberto Berliner e
Pedro Bronz, 2013), este sobre a história do Circo Voador.
As cinebiografias documentais alastraram-se para cobrir os mais diversos
campos de atividades. Foram feitos filmes sobre empresários (Eliezer Batista,
engenheiro do Brasil, Victor Lopes, 2009), economistas (O longo amanhecer: cinebiografia de Celso Furtado, José Mariani, 2004), sociólogos (Betinho, a esperança
equilibrista, Victor Lopes, 2015), religiosos (Dom Hélder Câmara, o santo rebelde,
Érika Bauer, 2004) e sertanistas (José Carlos Meirelles em Paralelo 10, Silvio Da-Rin, 2011). Examinaram-se as vidas de poetas em Recife/Sevilha: João Cabral de
Melo Neto (Bebeto Abrantes, 2003); Pan-cinema permanente (Carlos Nader, 2007),
sobre Waly Salomão; Cacaso na corda bamba (José Joaquim Sales, 2016) e Manter
a linha da cordilheira sem o desmaio da planície (Walter Carvalho, 2016), sobre Armando Freitas Filho. Escritores como Ariano Suassuna e José Lins do Rego), além
de pensadores como Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, ganharam
suas biografias cinematográficas. Houve também interesse por arquitetos e urbanistas (Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Affonso Eduardo Reidy, Sérgio Bernardes,
os irmãos Roberto), homens de teatro (Gianni Ratto), jornalistas (Paulo Francis),
juristas (Sobral Pinto, Evandro Lins e Silva), capoeiristas (Mestre Bimba) e artistas plásticos (Margaret Mee, Francisco Brennand, Carlos Oswald, Cícero Dias).
Como não poderia deixar de ser, também foram objeto de produções desse tipo
inúmeros cineastas e até um homem de cinemateca como Cosme Alves Netto,
em Tudo por amor ao cinema (Aurélio Michiles, 2014).
Silvio Tendler, um dos maiores especialistas em documentários biográficos,
manteve atividade ininterrupta no período. Acometido por diversas enfermidades
derivadas da diabetes, que limitaram seus movimentos, Tendler sustentou assim
mesmo um cinema de resistência pessoal e política, transitando sem dificuldade
do celuloide para o digital. Além do filme sobre Glauber Rocha, ele realizou Marighella: retrato falado do guerrilheiro (2001), Oswaldo Cruz, o médico do Brasil (2003)
e Tancredo: a travessia (2010). Dirigiu Encontro com Milton Santos ou O mundo global visto do lado de cá (2007), no qual endossa as objeções do geógrafo e ao ideário
da globalização. Assinou, ainda, Memória do movimento estudantil (2007) e Utopia
e barbárie: histórias de nossas vidas ou ter 18 anos em 68 (2009), ensaio semiautobiográfico sobre o pensamento de esquerda no mundo. Em 2014, apresentou duas
revisões de aspectos negligenciados do período ditatorial: Militares da democracia
(2014) recupera as memórias de militares que se opuseram ao regime instaurado
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pelo golpe de 1964, enquanto Os advogados contra a ditadura enfoca juristas que defenderam presos políticos e foram ativos na resistência.
Outro documentarista veterano e de grande empenho político, que também
fez boa passagem para o digital, foi João Batista de Andrade. Com uma pequena câmera digital na mão, ele fez os documentários O caso Mateucci (2003), sobre o massacre nunca esclarecido de uma família em Goiânia nos anos 1950, Vida de artista
(2004), perfil do santeiro popular José Inácio, e Vlado: trinta anos depois (2005),
sua memória pessoal do amigo Vladimir Herzog, morto pelo regime militar.
O ano de 2005 foi marcado também pelo avanço da expressão documental no
ambiente dos museus, como prova a exposição Corpos virtuais, realizada no Rio de
Janeiro com curadoria de Ivana Bentes. Entre as obras expostas, encontrava-se a
instalação Dervix, de Arthur Omar, que sugeria o ambiente de uma mesquita forrada com telões onde passavam cenas gravadas numa mesquita do Afeganistão.
Fragmentos do já citado Morte densa eram exibidos em outra instalação sobre tela
de parafina (material fúnebre). No sentido inverso, Kika Nicolela levava ao vídeo
convencional uma instalação realizada em 2004 num hotel paulista, na qual travestis faziam confidências, sozinhos no quarto, para uma câmera afixada no teto
sobre a cama. Antes de tudo isso, em 2002, Cao Guimarães já propunha a instalação Rua de mão dupla, em que pessoas desconhecidas entre si filmavam as casas
umas das outras e formavam retratos imaginários recíprocos. Esse material foi
editado também em formato de vídeo convencional.
Também em 2005 teve início o concorrido curso de pós-graduação em documentário coordenado por Eduardo Escorel na Fundação Getúlio Vargas, no Rio
e em São Paulo. Escorel, célebre montador, manteve-se ativo na direção com
uma tetralogia sobre as revoluções brasileiras do século XX e os longas Vocação do poder (codireção de José Joffily, 2005), O tempo e o lugar (2008) e Paulo
Moura: alma brasileira (2012). Além disso, passou a assinar em 2009 um blog
de crítica muito ativo na cobertura de documentários. Cabe assinalar que, em
2006, surgira o DocBlog, conduzido pelo crítico Carlos Alberto Mattos no portal
O Globo, primeiro espaço regular dedicado exclusivamente ao cinema documental na internet brasileira.
Os anos de 2006 e 2007 registraram choques de eficiência e inovação na área.
Não apenas todos os documentaristas brasileiros importantes estavam em ação
como também outros cineastas mais ligados à produção de ficção, naquele momento, optavam pelo documentário. Sandra Werneck, por exemplo, examinava a
gravidez precoce em Meninas (2005), enquanto Cacá Diegues codirigia com Rafael Dragaud um documentário sobre o grupo AfroReggae, Nenhum motivo explica
a guerra (2006). O público infantojuvenil era almejado pelo curioso O mundo em
duas voltas (David Schurmann, 2006), misto de documentário de aventura sobre
uma família de velejadores e animação histórica a respeito de Fernão de Magalhães.
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Ao mesmo tempo, quatro filmes praticamente inauguraram um filão de investigações sobre a época do regime militar e trouxeram à tona documentos e depoimentos inéditos em torno do tema. Em Hércules 56 (2006), Silvio Da-Rin compila
memórias e reflexões dos envolvidos com o sequestro do embaixador americano
em 1969. Condor (Roberto Mader, 2007) reconta a Operação Condor, aliança entre ditaduras sul-americanas para combater as resistências nos respectivos países. Flávio Frederico evoca a guerrilha rural em Caparaó (2006). Beth Formaggini
levou à tela histórias do grupo Tortura Nunca Mais em Memória para uso diário
(2007). Tetê Moraes já havia recordado os tempos do jornal de resistência O Sol,
em O Sol: caminhando contra o vento (2006).
O reexame dos anos de chumbo prosseguiu nos anos seguintes, com estratégias documentais distintas em filmes como Cidadão Boilesen (Chaim Litewski,
2009), sobre o empresário Henning Boilesen, que ajudou a financiar os mecanismos de tortura e repressão. Também em Dossiê Jango (Paulo Henrique Fontenelle, 2012), que aborda os anos de exílio do ex-presidente João Goulart e as
circunstâncias de sua morte. Há ainda Em busca de Iara (Flávio Frederico, 2013),
biografia da guerrilheira Iara Iavelberg, e Serra Pelada, a lenda da montanha de
ouro (Victor Lopes, 2012), sobre a febre garimpeira e suas relações com o Estado
ditatorial. Retratos de identificação (Anita Leandro, 2014) enfoca sobreviventes
da resistência se confrontando com fotografias feitas pela polícia durante a prisão e tortura. Eu me lembro (Luiz Fernando Lobo, 2012) compõe um painel de
reminiscências a respeito do período. Um antecedente digno de nota foi o curta
mineiro Clandestinos (Patrícia Moran, 2001), experimentação com a estética do
confinamento, desaparecimento, supressão da expressão e deslocamentos constantes, condições típicas dos ativistas na clandestinidade.
Alguns filmes sobre o tema partiram de motivações familiares, incorporando
esse caráter em maior ou menor grau a suas formas de abordagem. Flávia Castro
vasculhou a história de sua família – especialmente do seu pai, o ex-militante comunista Celso Afonso Gay de Castro – no penetrante e muito influente Diário de
uma busca (2010). O biográfico Marighella (2011) foi dirigido pela sobrinha de
Carlos Marighella, Isa Grinspum Ferraz. O dia que durou 21 anos (2012), sobre
as intervenções do governo americano para derrubar o governo João Goulart,
foi assinado por Camilo Tavares, filho do jornalista Flávio Tavares, militante da
oposição aos militares. Duas ex-presas políticas também realizaram documentários sobre esse capítulo da história brasileira: Lúcia Murat incorpora performances do ator Caio Blat à evocação da trajetória do seu irmão em Uma longa viagem
(2011), ao passo que Emilia Silveira reconta, em Setenta (2013), o exílio dos presos
trocados pelo embaixador suíço em 1970. Resistência e tortura ocupam parte importante do documentário Os dias com ele (2013), em que Maria Clara Escobar tenta
um acerto de contas com seu pai, o filósofo marxista Carlos Henrique Escobar.
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Voltando a meados da década de 2000, o cinema dobrava-se sobre si mesmo
para resgatar experiências de outras épocas ou empreitadas nunca concluídas.
Vicente Ferraz encantava cinéfilos do mundo inteiro com Soy Cuba: o mamute
siberiano (2004), um making of póstumo do clássico soviético Soy Cuba (Mikhail
Kalatozov, 1964). Conceição Senna colhia os rastros do semidocumentário Diamante bruto (Orlando Senna, 1977) trinta anos depois, em Brilhante (2005). Carlos
Nader reunia vasto material de arquivo sobre Waly Salomão em Pan-cinema permanente (2007), filme-tributo de alta voltagem afetiva e inventiva.
Mas nada abalou tanto o cenário do documentarismo brasileiro quanto três
filmes dirigidos por mestres do ofício: Santiago (2006), de João Moreira Salles,
Jogo de cena (2007), de Eduardo Coutinho, e Serras da desordem (2006), de Andrea
Tonacci. Com eles encerrava-se, entre nós, uma era de relativa inocência quanto
à captação da realidade, à construção da verdade através do filme documental e à
separação entre documentário e ficção.
Em Santiago, Salles retoma o material bruto filmado 13 anos antes com o antigo
mordomo de sua família. Ao expor cruamente o processo de fabricação das tomadas e os erros do diretor, o filme produz um exame de consciência não apenas em
Salles, mas em qualquer documentarista como figura de poder e potencial agente
de falsificação perante seus personagens. O filme venceu em 2007 o tradicional
festival Cinéma du Réel, na França, e tornou-se um paradigma de documentário
reflexivo e pessoal no Brasil. Por outro lado, parece ter intimidado o cineasta, que
passou a dedicar-se ao jornalismo e só em 2013 iniciou novo projeto envolvendo
imagens produzidas pelo cinema em maio de 1968.
Serras da desordem também saiu atrás de uma história do passado, a do índio
Carapiru, que vagou durante dez anos pelo país após escapar de um massacre de
sua tribo, em 1978. Tonacci refez parte do percurso com o próprio Carapiru, num
misto de documentário histórico, reencenação e cinema-verdade, reencontrando
personagens e deixando um rastro de considerações sobre o destino do índio na
sociedade brasileira moderna. O filme foi, mais tarde, objeto de um livro organizado por Daniel Caetano4.
Por fim, depois de recuar ao grau zero do seu modelo de documentário de
encontro em O fim e o princípio (Eduardo Coutinho, 2005) – constituído por conversas com moradores de uma comunidade do interior da Paraíba escolhida ao
acaso durante a viagem-filme –, Coutinho surpreendeu a todos com Jogo de cena.
No palco de um teatro vazio, ele recebe mulheres desconhecidas para contar casos de suas vidas. Numa estrutura basicamente aleatória, o filme alterna esses
relatos com outros de atrizes pouco ou muito conhecidas, embaralhando as autorias e confundindo histórias verídicas e representadas. O espectador tem sua
crença posta à prova, ao mesmo tempo que verifica os limites da atuação dramática. No fundo, o realizador apenas radicaliza um procedimento comum em seus
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filmes anteriores, o de absorver o teor de performance e autofabulação contido
nos chamados depoimentos reais. Jogo de cena inspirou algumas imitações malsucedidas, mas passou às antologias como um elogio da cabeça falante e do poder da narrativa verbal, independentemente do grau de veracidade e legitimidade envolvido.
Jogo de cena e Serras da desordem, somados a Juízo (Maria Augusta Ramos,
2007), são ápices de uma tendência manifesta no cinema brasileiro na fase pós-Retomada. Trata-se da interação, em vários níveis e formas, de documentário
e ficção. A quebra de paradigmas veristas no cinema documental, de um lado,
e a busca de uma legitimação realista nos filmes ficcionais, de outro, levaram à
proliferação de linguagens híbridas em obras reconhecidas como pertencentes a
qualquer um dos dois campos.
Os exemplos e variações são muitos. Certamente inspirado por Jogo de cena, João
Jardim realizou Amor? (2010), no qual atores e atrizes decoram e interpretam depoimentos de pessoas que tinham vivido experiências afetivas turbulentas. O próprio
Coutinho aventurou-se ainda mais em Moscou (2009), abstendo-se de seu papel de
entrevistador. Em lugar disso, observa os ensaios de uma peça e os mescla com
memórias e reflexões pessoais dos atores. O diálogo entre cinema e teatro, aliás,
deu margem a muitas dessas experiências híbridas. Numa delas, A falta que nos
move (2009), Christiane Jatahy incorpora o improviso e a realidade dos atores
a uma encenação oriunda do teatro. Outro exemplo é Esse amor que nos consome
(Allan Ribeiro e Douglas Soares, 2012), que borra as fronteiras entre os registros
para revelar o cotidiano de uma companhia de dança do Rio de Janeiro.
Se a convivência de procedimentos documentais e ficcionais apenas justapostos era comum já em períodos anteriores, o que se destaca nesse período mais
recente são as interações mais sofisticadas, que chegam a abalar a tradicional
classificação de um filme como documentário ou ficção. É o caso de Romance do
vaqueiro voador (Manfredo Caldas, 2006), que se coloca como filme-processo sobre os ecos da presença nordestina em Brasília. Ou de Sagrado segredo (André Luiz
Oliveira, 2008), no qual combinam-se ficção autobiográfica com um documentário autorreflexivo sobre a filmagem de um espetáculo religioso em Planaltina-DF.
No mesmo patamar se situa Filmefobia (Kiko Goifman), um filme de ficção sobre
um documentário, calcado na experiência-limite de colocar pessoas reais e atores frente a frente com seus medos fóbicos. Ou ainda O céu sobre os ombros (Sérgio
Borges, 2010), construído a partir de uma completa indiferenciação entre a vida
real de seus personagens e os episódios dramatizados no filme. Também assim
é Castanha (Davi Pretto, 2013), que opera na fronteira entre a criação ficcional
e a realidade de seu protagonista, um ator transformista de Porto Alegre-RS.
Um caso especialíssimo é o de Viajo porque preciso, volto porque te amo (Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, 2009), em que as imagens gravadas cinco anos antes para
um documentário são reordenadas segundo um roteiro ficcional conduzido por
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um narrador fora de quadro. Já Adirley Queirós, em A cidade é uma só? (2012) e
Branco sai, preto fica (2014), despreza classificações e cria estruturas narrativas
completamente híbridas para discutir discriminações e desigualdades na sociedade brasiliense.
Na outra face desse espelho, diversos filmes assumidamente ficcionais baseiam-se fortemente em pesquisas e tratamentos documentais para conferir uma
espécie de voz legítima a seus personagens. Cidade de Deus (Fernando Meirelles
e Kátia Lund, 2002) é o exemplo seminal do período, com sua experiência de incorporar profundamente a dicção da favela à mise-en-scène. Filmes como Cidade de
Deus, Antonia (Tata Amaral, 2006) e Linha de passe (Walter Salles, 2008), que se
caracterizam pela busca de atores mais ligados ao ambiente retratado, emprego de
coachs e de preparadores de elenco para naturalizar encenação e diálogos, ausência
de marcações rígidas para atores e câmera, abertura de espaços para improvisação,
uso de equipamento leve e escolhas de montagem que preservam o naturalismo
e a ideia de flagrante. Também nessa linha híbrida entre ficção e ar documental,
Girimunho (Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campolina, 2011) conta uma história à
beira do sobrenatural ao mesmo tempo que adere firmemente à vida real e ao ambiente de suas protagonistas, velhas senhoras moradoras do sertão mineiro.
Como uma variante mais lúdica dessa indeterminação é possível citar os pseudodocumentários, ou mockumentaries, que tiveram grande parte de seus cultores
notadamente no âmbito dos curtas-metragens. Exemplos relevantes são Estertor
(Davi Moori, Diogo Dias de Andrade e Victor Reis, 2006), com seu retrato de casal
narrado à moda de um documentário; o brilhante Recife frio (Kleber Mendonça
Filho, 2009), comédia de ficção científica apresentada como reportagem de TV;
a divertida paródia cross-culture A verdadeira história da bailarina de vermelho
(Alessandra Colasanti e Samir Abujamra, 2010); e a animação Dossiê Rê Bordosa
(César Cabral, 2008), perfil “documental” da personagem dos quadrinhos de
Angeli. Já o instigante longa O abraço corporativo (Ricardo Kauffman, 2009) expõe a criação de um falso consultor para denunciar a fragilidade da cultura empresarial e dos métodos da imprensa.
Outra faceta desse rico diálogo foi o uso de documentários como preparação
para longas ficcionais, casos em que a pesquisa sobre um tema é tratada de maneira a se tornar ela mesma um filme. Assim fizeram, entre outros, David França
Mendes e Vicente Amorim em 2000 Nordestes (2000), três anos antes do ficcional
O caminho das nuvens (Vicente Amorim, 2003), e Toni Venturi e Renato Tapajós
em No olho do furacão (2003), cerca de um ano antes de Venturi abordar ficcionalmente a guerrilha em Cabra-cega (2005).
Além disso, é bastante notória a importância do já mencionado Notícias de
uma guerra particular para o modelo de abordagem da violência urbana que floresceu em Cidade de Deus e Tropa de elite (José Padilha). O policial Rodrigo Pimentel,
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personagem daquele documentário de João Moreira Salles e produtor associado
de Ônibus 174, veio a inspirar o capitão Nascimento, protagonista de Tropa de elite
e Tropa de elite 2 (José Padilha, 2010).
Reflexo das tendências da produção, o Festival de Brasília de 2008 foi amplamente dominado por documentários e filmes híbridos. Vencido por Filmefobia,
o certame contou também com Siri-Ará: cinema figural brasileiro (Rosemberg Cariry, 2008), que coloca atores no encalço de memórias da colonização do Ceará,
e Tudo isto me parece um sonho (Geraldo Sarno, 2008), documentário-processo
sobre um general brasileiro que lutou no exército de Simón Bolívar. Em aspecto
semelhante, conjugando documentário e ficção, o experiente Sarno focalizou,
em O último romance de Balzac (2010), o caso de um médium brasileiro que supostamente psicografou uma obra de Honoré de Balzac.
Em 2008, o Festival do Rio apresentou um número recorde de documentários,
cerca de cem longas-metragens, e o Festival Internacional do Filme Etnográfico
exibiu no Rio os primeiros filmes patrocinados pelo edital Etnodoc, do Iphan
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Em suas três edições,
o Etnodoc viabilizou a realização de 46 médias-metragens, nos quais novos e veteranos documentaristas exercitaram o olhar sobre o patrimônio imaterial do
país. Também no Rio, o documentarista Victor Lopes organizou um importante
seminário intitulado Visões do Documentário Brasileiro, e um grupo de críticos
debateu o momento no ciclo “Eu é um outro: o autor e o objeto no documentário
brasileiro contemporâneo”.
Na mesma época, o mercado editorial lançou diversos livros sobre o assunto,
entre os quais o abrangente e aprofundado Mas afinal... o que é mesmo documentário?, de Fernão Pessoa Ramos, e Filmar o real, de Consuelo Lins e Cláudia
Mesquita, pequeno panorama da cena documental brasileira contemporânea.
Cumpre mencionar ainda a publicação dos livros Introdução ao documentário
brasileiro, de Amir Labaki em 2006, O documentário nordestino, de Karla Holanda
em 2009, e a coletânea Ensaios no real, organizada por Cezar Migliorin em 2010,
assim como diversos livros sobre técnicas do cinema documental.
A temporada de 2008 trouxe ainda o impacto de um filme extraordinário de
Luciana Burlamaqui, Entre a luz e a sombra (2007). Durante sete anos, a documentarista acompanhou as interações entre uma dupla de rappers presidiários,
Dexter e Afro X, e a atriz Sophia Bisilliat, que mantinha um tumultuado romance
com Dexter. Gravado no calor dos acontecimentos, o filme constitui um espantoso testemunho da crise social brasileira, junto a uma complexa reflexão sobre
a consciência da classe média diante do mundo do crime.
Ainda entre as realizadoras, Marília Rocha pavimentava seu caminho com rara
sensibilidade, fosse na documentação delicada dos tangedores de gado sertanejos em Aboio (2005), fosse na tessitura de memórias pessoais e históricas de um
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casal em Acácio (2008), ou ainda na captura de sonhos e impressões românticas de
meninas do interior de Minas Gerais em A falta que me faz (2009). Também no âmbito da produtora Teia, em Belo Horizonte, Clarissa Campolina desenvolvia uma
filmografia mais experimental, que transitava entre as telas convencionais e as
videoinstalações. Entre seus trabalhos, destacam-se o mapeamento aleatório de
Belo Horizonte em Notas flanantes (2009) e suas já citadas parcerias com Helvécio
Marins Jr. em Trecho e Girimunho.
Como prova de diversidade, vale citar também Iluminados (Cristina Leal,
2007), que examina o trabalho de seis grandes diretores de fotografia brasileiros
colocados em ação especialmente para o filme. E ainda Personal Che (Douglas Duarte e Adriana Marino, 2007), coprodução brasileiro-colombiana sobre as disparatadas apropriações da imagem de Che Guevara em diversas partes do mundo.
O período aqui classificado como “anos dourados” concluiu-se em 2009,
quando a proporção de documentários no total de lançamentos nacionais chegou a 46% ou, mais especificamente, 39 documentários dentre 84 lançamentos,
a maior desde a retomada5. As estreias daquele ano reuniram títulos de relativo
apelo popular, como Alô, alô, Terezinha! (Nelson Hoineff, 2008), sobre Chacrinha,
e os já citados Simonal: ninguém sabe o duro que dei e Surf adventures 2. Mas também
houve filmes de recuperação lírica do passado do cinema brasileiro, de que são
exemplos o sofisticado ensaio Diário de Sintra e Anabazys: anatomia do sonho (Joel
Pizzini e Paloma Rocha, 2007), ambos sobre o planeta Glauber Rocha.
Mas, se o ano de 2009 plantou alguma semente para o futuro do documentário
brasileiro, esta foi a aparição em maior escala de uma nova geração de realizadores
pernambucanos dispostos a avançar nas representações da classe média, de suas
paranoias e fantasias. Gabriel Mascaro apresentava o seu Um lugar ao sol (2009),
que mediante entrevistas aparentemente desinteressadas colhe impressões de
medo, arrogância social e autossatisfação de moradores de coberturas em grandes cidades brasileiras. Três anos depois, Mascaro veio a orientar jovens de classe
média para filmarem suas empregadas, o que resultou em Doméstica (2012). E, no
curta As aventuras de Paulo Bruscky (2010), ele constrói um retrato de artista dentro do universo virtual do My Space.
O uso de dispositivos ambiciosos e arriscados caracteriza o trabalho de documentaristas como Mascaro e Marcelo Pedroso. Juntos, eles já haviam reconstruído
o trajeto de um certo fusca, passando por seus vários proprietários entre 1965 e 2007
no filme KFZ 1348 (2008), que faz um corte transversal nas classes sociais de Recife.
Em seguida, Marcelo Pedroso apresentou Pacific (2009), que reúne gravações
pessoais de turistas em cruzeiros para Fernando de Noronha-PE. Trata-se de um
agitado e ruidoso autorretrato da classe média em busca do paraíso, sem qualquer
intervenção do cineasta que vá além da seleção e da edição. Também em seu curta
Aeroporto (2010), um modo semelhante de criação opera com fotografias e relatos
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de turistas em várias partes do mundo. O dispositivo ainda foi radicalizado em
outro curta, Câmara escura (2012), no qual o diretor simplesmente deixa caixas
misteriosas contendo minúsculas câmeras ligadas na porta de casas da elite recifense e retorna mais tarde para recolher as impressões gravadas enquanto as
caixas eram recolhidas e inspecionadas.
Os filmes documentais de Mascaro e Pedroso juntam-se a obras ficcionais deles e de outros realizadores pernambucanos para formar a estimulante retomada
de um cinema antropológico em diálogo com as tradições colonialistas e coronelistas da região. Próximos dessa temática estiveram os expressivos Negros (2008),
média-metragem da baiana Mônica Simões, e Babás (2010), curta-metragem de
Consuelo Lins, duas investigações da imagem e do lugar dos negros na tradição
brasileira, feitas a partir de materiais de arquivo.
Visão mais holística e espetacular do país foi a transmitida por Sergio Bernardes em Tamboro (1996-2007), superclipe sobre diversas regiões do país com ênfase
no maravilhoso e no pitoresco. Florestas, cidades, índios, repentistas, folguedos,
onças, famílias sertanejas posando para a câmera, igrejas se abrindo em cascata,
cataratas, rodas de samba, hip hop… O filme retrata um país em movimento e incorpora toques de crítica ao desmatamento e às diferenças sociais. Realizado a
partir da formação de um banco de imagens, Tamboro foi finalizado em 2007, premiado em 2009, mas até 2015 não havia sido comercializado por impedimentos
burocráticos na obtenção do Certificado de Produto Brasileiro.

ESTABILIZAÇÃO
E REPOLITIZAÇÃO
O volume crescente de documentários lançados em cinemas, conjugado à baixa
afluência de público, chegou a suscitar críticas quanto à adequação desse tipo de
exibição para filmes que mais caberiam às telas de TV. As emissoras de televisão,
contudo, à exceção dos canais públicos e do Canal Brasil, não se interessavam
pelos documentários brasileiros mais do que algumas cadeias de cinema. Além
disso, é preciso considerar que o cinema brasileiro como um todo vivia, na segunda
metade da década de 2000, um período de muita produção e pouca visibilidade.
Filmes de ficção estreavam apenas para saírem de cartaz na semana seguinte ou
ficavam restritos a uma ou duas exibições diárias, em rodízio com outros lançamentos. Nesse contexto, os documentários estavam chegando às salas em igualdade de condições. De custo mais baixo, sem depender de grandes estratégias
promocionais, se não geravam lucro, tampouco oneravam significativamente o
distribuidor e o exibidor, além de conferirem certo prestígio ao circuito.
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Estabilizava-se assim uma oferta modesta, mas permanente, sempre que possível valorizada por debates e interações entre o circuito comercial e as formas
alternativas de exibição (festivais, mostras, cineclubes, internet etc.). Ficava
garantida uma vitrine mínima para filmes de exceção como Santos Dumont:
pré-cineasta? (Carlos Adriano, 2010) e Terra deu, terra come (Rodrigo Siqueira,
2010). O primeiro foi o outro média de Carlos Adriano, cujos curtas e médias
já frequentavam antologias de ensaios documentais afeitos à experimentação e
à arqueologia cinematográfica. O interesse de Adriano pelo pré-cinema, pelos
filmes inacabados e pelos materiais da memória cultural já havia sido demonstrado em títulos como Remanescências (1997), Militância (2002), Porviroscópio
(2006) e Das ruínas a rexistência (2007). No filme, ele desenvolveu uma investigação poética sobre os primórdios do cinema e da aviação a partir da descoberta de
um pequeno filme de mutoscópio protagonizado por Santos Dumont. Nos anos
seguintes, Adriano prosseguiria na mesma linha de pesquisa com três curtas enfeixados na série “Apontamentos para uma AutoCineBiografia (em Regresso)”.
Já em Terra deu, terra come, vencedor da competição nacional do É Tudo Verdade, do Forum Doc BH e de um prêmio no prestigiado Festival de Leipzig, o diretor
Rodrigo Siqueira formou parceria com um velho quilombola para narrar as pompas
fúnebres de um misterioso personagem. A forma sutil e enredante com que passa
do registro documental para a criação ficcional, sem perder o contato com a tradição que retrata, fez do filme uma relativa novidade nos procedimentos narrativos
do cinema etnográfico nacional. Rodrigo Siqueira voltaria a experimentar com as
fronteiras entre documento e invenção em Orestes (2015). Esse filme articula diversos níveis de enunciação: há discussões sobre tortura e revanche, além de um psicodrama entre personagens ligados à luta armada nos anos 1970 e à justiça criminal
contemporânea. Soma-se ainda o julgamento ficcional de um personagem que teria assassinado o pai responsável pela morte da mãe. A conexão da tragédia Oréstia,
de Ésquilo com o episódio do Cabo Anselmo ocasionou uma reflexão profunda e
complexa sobre os ecos atuais da ditadura militar e a questão da pena de morte.
De outra parte, Sylvio Back também lançou mão de recursos heterodoxos em
seu O Contestado: restos mortais (2008-2010). Em meio aos depoimentos de historiadores e descendentes de testemunhas dos conflitos, entrevista espíritos da
guerra encarnados em médiuns alegadamente em transe. Back já havia usado esse
expediente no média O autorretrato de Bakun (1984). O Contestado foi o retorno do
grande documentarista a um tema que lhe é caro, a história do Sul do país, e ao
exercício de um cinema provocativo e questionador das verdades oficiais. Depois
desse primeiro documentário desde 1998, Back fez um perfil político-literário de
Graciliano Ramos em O universo Graciliano (2013).
Outro realizador veterano que reapareceu com um trabalho vigoroso foi Arthur
Omar e seu Os cavalos de Goethe/Alquimia da velocidade (2011), uma experimentação
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em câmera lentíssima com cenas gravadas numa competição hípica no Afeganistão. Os movimentos dos cavaleiros e da assistência, submetidos a um arsenal de microfusões, efeitos de morphing e reenquadramentos, provocam uma
percepção inusitada das imagens, enquanto a trilha sonora, ora épica, ora agônica, tantaliza o espectador.
Também no final da década, duas coproduções levaram o nome do Brasil às
telas internacionais. Lixo extraordinário (Lucy Walker, codireção de João Jardim
e Karen Harley, 2009) ganhou muitos prêmios e uma indicação ao Oscar, mostrando o trabalho do artista plástico Vik Muniz numa comunidade carente do Rio
de Janeiro. E a crítica aos antropólogos feita por José Padilha em Segredos da tribo
(2010) causou polêmica por onde passou.
São poucos os documentaristas brasileiros envolvidos em produções internacionais ou mesmo com temas alheios à América Latina. Entre eles, podemos citar
Iara Lee, autora de vários documentários de ativismo pelo mundo, entre os quais
Culturas de resistência (Cultures of Resistance, 2010). Também Leonardo Dourado,
autor de Por um punhado de dólares: os novos emigrados (2014), sobre o impacto das
remessas de imigrantes na economia de diversos países pobres, e Petra Costa,
parceira da dinamarquesa Lea Glob na direção de Olmo e a Gaivota (2015), curioso
ensaio de autorrepresentação de um casal de atores durante o período de uma
gravidez. E ainda Karim Aïnouz, que assinou o episódio sobre o Centro Georges Pompidou na minissérie para TV Catedrais da cultura (2013), e Walter Salles,
que realizou nos EUA um documentário preparatório nunca lançado antes de
dirigir Na estrada (On the Road, 2012) e estreou em 2014 Jia Zhang-Ke, um homem
de Fenyang (2014). Um caso peculiar é o de Juliano Ribeiro Salgado, que assinou
com Wim Wenders O sal da terra (2014), documentário sobre seu pai, o fotógrafo
Sebastião Salgado.
Os destaques da temporada de 2011 incluíram As canções (2011), em que Eduardo Coutinho recolhe de pessoas comuns memórias afetivas despertadas por
canções populares de sua estima; Os últimos cangaceiros (Wolney Oliveira, 2011),
contagiante reencontro com um casal remanescente do bando de Lampião; o inovador Estradeiros (Renata Pinheiro e e Sérgio Oliveira, 2011), que assimila em sua
linguagem o estilo de vida de mochileiros, pós-hippies e andarilhos de várias estirpes; Vocacional, uma aventura humana (Toni Venturi, 2011), um comovente resgate
da história de um colégio progressista em São Paulo; As batidas do samba (Bebeto
Abrantes, 2010) e Coração do samba (Theresa Jessouroun, 2011), dois exames em
profundidade dos ritmos nesse gênero musical; e os já citados As hiper mulheres e
Marighella. Vale ainda lembrar o aparecimento de Aterro do Flamengo (Alessandra
Bergamaschi, 2010), que explora até a radicalidade o plano fixo e o distanciamento
ao acompanhar, de uma janela afastada, as reações dos transeuntes diante do cadáver de um homem em um local de recreação.
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Nesse panorama, salta aos olhos a atividade de um produtor de pequeno porte
e grande dinamismo, o carioca Cavi Borges. Associando-se a outros pequenos produtores, grupos culturais, realizadores de comunidades carentes, jovens criativos e
veteranos à margem do mainstream, Borges viabilizou, entre filmes de vários gêneros, uma gama de documentários de fundo social, etnográfico e de entretenimento.
Destacam-se os longas Pretérito perfeito (Gustavo Pizzi, 2006), evocação de um antigo prostíbulo do Rio de Janeiro; L.A.P.A. (Cavi Borges e Emílio Domingos, 2007),
que enfoca a cena cultural do bairro carioca da Lapa; Copa Vidigal (Luciano Vidigal,
2010), sobre um campeonato de futebol em uma favela assolada pelo tráfico de drogas; Cidade de Deus: dez anos depois (Cavi Borges e Luciano Vidigal, 2012); e Casa 9
(Luiz Carlos Lacerda, 2011), coleta de lembranças de um endereço mítico da contracultura carioca dos anos 1970. Lacerda, por sinal, manteve nessa década uma intensa
produção de vídeos documentais para a televisão sobre distintos artistas.
A diversidade de temas e alternativas de produção, bem como a profusão de dispositivos e modelos narrativos se estenderam pelos anos mais recentes. O cenário
foi reaquecido em 2012 com a lei nº 12.4856, que obriga os chamados “canais de espaço qualificado” a dedicarem 3,5 horas semanais de seu horário nobre à veiculação
de conteúdos audiovisuais brasileiros, devendo pelo menos metade ser produzida
por empresa brasileira independente. A medida revigorou a demanda por documentários, telesséries e longas de ficção para a TV a cabo. Essa lei veio se juntar às ações
do Fundo Setorial do Audiovisual, criado em 2006 pelo Ministério da Cultura e a Ancine, como os principais estímulos regulares à produção audiovisual independente.
As telesséries documentais conheceram então um período de florescimento,
sobretudo na TV pública. Exemplos disso são as séries Todos os brasileiros do
mundo, de Fabiano Maciel, sobre a vida de imigrantes brasileiros em diversos países; BR-14, a rota dos imigrantes, de Miguel Varca e Rafa Calil, que mostra a vida
no Brasil de pessoas emigradas dos 32 países que disputaram a Copa do Mundo
de 2014; e Os advogados contra a ditadura, de Silvio Tendler. Todas foram ao ar no
ano de 2014.
Nessa década, os documentários de cunho pessoal ou familiar continuaram a
responder por uma das parcelas mais criativas e de maior repercussão. Além do
já citado Diário de uma busca e outras produções em torno de reminiscências da
época da ditadura, cabe ressaltar a importância de Elena (Petra Costa, 2012). Num
filme evocativo sobre a irmã que se suicidou jovem, Petra Costa conjuga performances, efeitos óticos e digitais, junto a ingredientes do documentarismo tradicional numa maneira sofisticada de lidar com a poética da perda e da memória.
Embora ocasionalmente criticado pelos efeitos estetizantes, o filme criou uma
referência importante e recebeu prêmios nacionais e internacionais.
Ainda nesse capítulo dos filmes familiares, destacaram-se três outros títulos:
o delicado Morada (Joana Oliveira, 2010), registro dos três últimos anos em que a
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avó da diretora habitou um sobrado ameaçado de demolição; o encantatório Otto
(Cao Guimarães, 2012), filme doméstico “de artista” sobre a gravidez da mulher
do realizador; e o dolorido Mataram meu irmão (Cristiano Burlan, 2013), outro
vencedor da competição brasileira do É Tudo Verdade, em que Burlan investiga os
ecos da morte do seu irmão Rafael numa disputa em torno de um veículo roubado.
O caso de Tim Lopes, histórias de Arcanjo (Guilherme Azevedo, 2013), laureado no
Festival do Rio, faz um contraponto a esse modelo, uma vez que o fato de ter sido
roteirizado pelo filho do personagem, Bruno Quintella, não chega a fornecer uma
mirada distintiva. Aliás, não são poucos os exemplos dessa insuficiência em documentários pretensamente pessoais.
Uma interação bastante íntima entre diretores e personagens, até mesmo
diante da câmera, foi a marca de Homem comum (Carlos Nader, 2014), e Uma passagem para Mário (Eric Laurence, 2014). No primeiro, Nader recupera encontros
que vinha mantendo havia quase vinte anos com um caminhoneiro, personagem
do seu curta Fim da viagem (Carlos Nader, 1996), e a família dele. Essa camada documental convive com cenas do clássico A palavra (Ordet, Carl T. Dreyer, 1955),
de Carl T. Dreyer, e de uma versão alternativa desse filme, rodada por Nader na
Inglaterra em preto e branco e em inglês. Requintado e surpreendente, Homem comum se apresenta como uma reflexão ensaística sobre certas propriedades do cinema: voltar no tempo, fazer ressurgirem os mortos, reunir o prosaico e o sublime.
Não menos transcendental, o pernambucano Uma passagem para Mário trata da
almejada viagem de um mergulhador em tratamento quimioterápico ao deserto
de Atacama, no Chile, e ao Salar de Uyuni, na Bolívia. Eric Laurence realizou esse
sonho do amigo usando o cinema como um testemunho afetivo e um instrumento
de ressurreição poética. Seu filme representa uma importante contribuição documental ao tema da celebração da amizade, muito caro a jovens cineastas em ação
nessa época, especialmente no Nordeste.
Com a premiação em 2015 do seu A paixão de JL (2014), minuciosa costura de
diários orais e obras plásticas do artista José Leonilson (1957-1993), Carlos Nader
venceu pela terceira vez o É Tudo Verdade (depois de Pan-cinema permanente e Homem comum) e consagrou um estilo ao mesmo tempo audaz e delicado.
Um caso curioso de interação entre diretor e personagem aparece em Um filme
para Dirceu (Ana Johann, 2012). O jovem sanfoneiro paranaense Dirceu Cieslinski
convidou a cineasta Ana Johann para fazer um filme de ficção inspirado em sua
vida. O documentário acompanha esse projeto não realizado enquanto inteligentemente se realiza a si próprio como retrato de um self-made man sertanejo.
Fenômeno característico do biênio 2013-2014 foi uma certa repolitização do
documentário brasileiro, em detrimento do modelo antropológico e humanista
epitomizado por Eduardo Coutinho. É preciso, no entanto, não menosprezar
o teor político de tantos filmes históricos, de temática social e socioambiental e
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mesmo daqueles voltados para artes como a música. Da mesma forma, o cinema
evidentemente político nunca esteve totalmente ausente no período, se pensarmos em O sonho de Rose – 10 anos depois (Tetê Moraes, 2000)7, em Dia de festa (Toni
Venturi, 2006) e no já mencionado À margem do concreto, apenas para citar alguns.
Mas fez-se inegável o surgimento de uma leva de documentários altamente críticos e propositivos sobre a realidade política imediata a partir das manifestações de
junho de 2013 e dos debates acalorados que a campanha eleitoral de 2014 suscitou.
Os controvertidos protestos de 2013 e o material captado pelo midiativismo
nas ruas geraram diretamente os documentários Rio em chamas (2014)8, realização
coletiva carioca que procurava interpretar os fatos de maneira engajada; Vinte centavos (Tiago Tambelli, 2014), cuja proposta é reunir registros sem interpretá-los;
Sem partido (Verso de Pé Quebrado, 2014), produzido por um coletivo cearense
com o intuito de discutir a representação política institucionalizada pelos partidos; É tudo mentira (¡No Pasarán!, 2014), que enfoca a guerra midiática em torno
dos protestos com uma visão assumidamente anarquista; e Vozerio (Vladimir Seixas, 2015), painel de vozes rebeladas contra o sistema financeiro, a democracia
representativa, o estado policial e a lógica burguesa. Por sua vez, Junho: o mês que
abalou o Brasil (João Wainer, 2014), produzido por um grande jornal paulista, busca
uma cobertura jornalística dos eventos. Ressurgentes: um filme de ação direta (Dácia
Ibiapina, 2014) faz a crônica do pensamento político e das ações de um grupo de
militantes autônomos do Distrito Federal entre os anos de 2005 e 2013. Por fim, ao
registrarem a visita ao Brasil, em 2013, da blogueira cubana Yoani Sánchez, que faz
oposição ao regime castrista, Peppe Siffredi e Raphael Bottino acabam captando
uma marcante fissura ideológica brasileira em A viagem de Yoani (2014).
O processo político iniciado com as manifestações de 2013 provocou uma desestabilização do governo que culminou com o golpe parlamentar-jurídico-midiático que derrubou a presidente Dilma Rousseff em 2016. As batalhas nas diversas
frentes foram intensamente documentadas no Congresso Nacional e nas ruas do
país em pelo menos sete filmes, dirigidos pelas realizadoras Petra Costa, Anna
Muylaert, Júlia Murat, Maria Augusta Ramos e Paula Fabiana, além do diretor
Douglas Duarte. O comportamento do Congresso também foi observado através
das relações do deputado progressista Jean Wyllys com seus colegas conservadores em Entre os homens de bem (Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros, 2016). Por
sua vez, a afluência da cultura do ódio no país foi ilustrada pelo documentário paulista Intolerância.doc (Susanna Lira, 2016).
Mais do que nos cinemas, o novo documentário político circula massivamente na internet, assim como é produzido à margem dos sistemas tradicionais.
Exemplo de webdoc do gênero é o curta O Estado que arranca olhos (Preto Brasileiro, 2014), em que dois fotógrafos atingidos num olho por balas de borracha da
polícia enquanto cobriam repressões a protestos (um em 2000, outro em 2014)
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filmam-se mutuamente e narram suas histórias. Na mesma modalidade de difusão, em fins de 2014 mulheres saíam à rua usando óculos equipados com microcâmeras para registrar o assédio masculino com vistas a um projeto de documentário.
O material captado por coletivos como Mídia Ninja e Jornalistas Livres nas manifestações e atos políticos forneceu amplo acervo para documentários do período.
Realizadores bem estabelecidos também contribuíram para esse momento de
repolitização. Silvio Tendler adotou a web como canal principal de libelos contra
o uso de agrotóxicos em O veneno está na mesa (2011), que teve uma continuação
em 2014, e a teoria do Estado mínimo em Privatizações: a distopia do capital (2014),
todos patrocinados por entidades da sociedade civil. Outro veterano, Jorge
Furtado, estreou no longa documental com O mercado de notícias (2014), análise
autocrítica da imprensa brasileira feita por jornalistas famosos e disposta paralelamente a cenas de uma peça satírica do século XVII. O jornalista e documentarista Geneton Moraes Neto abordou as polêmicas políticas em torno do cineasta
Glauber Rocha em Cordilheiras do mar: a fúria do fogo bárbaro (2015).
As transformações sociais dos governos Lula-Dilma foram objeto de avaliações
antagônicas em documentários de relativa repercussão. José Padilha, em Garapa
(2008), e o veterano Rodolfo Nanni, em O retorno (2008), apontaram suas câmeras para sinais de permanência da fome, da seca e de desigualdades no Nordeste. Já
Família Braz: dois tempos (Arthur Fontes e Dorrit Harazin, 2010) e Aqui deste lugar
(Sérgio Machado e Fernando Coimbra, 2015) optaram por evidenciar exemplos de
melhoria de vida de pessoas humildes mediante o acesso ao consumo e aos benefícios do Bolsa Família. Caminho do meio (Julia Martins, 2014) radiografa a situação de
cinco famílias da chamada nova classe média dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China
e África do Sul). A macroeconomia brasileira esteve em foco em Um sonho intenso
(José Mariani, 2014), coletânea de depoimentos sobre a história social e econômica do país dos anos 1930 à atualidade.
As pautas politizadas alcançaram igualmente a esfera dos sistemas judiciário e
policial. Theresa Jessouroun foi premiada no Festival do Rio de 2014 com À queima-roupa (2015), potente e dramática denúncia das chacinas promovidas pela
Polícia Militar do Rio de Janeiro desde 1993. Embora não faça menção direta aos
choques violentos de junho de 2013, o filme tinha efeito subliminar nesse sentido especialmente à época do lançamento. Foi também quando estreou Sem pena
(Eugenio Puppo, 2014), que se vale de um estilo mais frio e despersonalizado para
questionar a lógica dos presídios.
As prisões, pelo ângulo das afetividades envolvidas, foram objeto de dois documentários notáveis. Em Cativas: presas pelo coração (Joana Nin, 2013), recolhem-se
histórias e cenas de amor comoventes entre mulheres livres e detentos de uma penitenciária de Curitiba, em romances que se mantinham por muitos anos. Já Susanna
Lira, em Porque temos esperança (2014), faz o perfil de uma militante pernambucana
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que se dedica a aproximar presidiários dos filhos que, por alguma razão, não reconheceram legalmente. Um antecedente de relevo desses dois filmes foi O cárcere e a
rua (Liliana Sulzbach, 2004), rodado em regime de grande intimidade durante dois
anos e meio com detentas e ex-detentas recém-libertas de um presídio gaúcho.
Uma face soft desse cinema político é representada pelos documentários sobre
ecologia e sustentabilidade, que se multiplicaram no início do século XXI como
plantas em campo fértil. Proliferaram os filmes de conteúdo pedagógico, de denúncia, de alerta ou de celebração de bons exemplos. Criaram, na grande maioria,
uma estética própria, derivada do filme institucional e do publicitário: estruturas
de reportagem, entrevistas com fundo “verde”, busca da bela imagem, natureza
vista como paisagem, movimentos de câmera sedutores, trilha sonora relaxante
ou solene, ritmo fluente e “natural”. Exemplo característico dessa leva é o longa
Amazônia eterna (Belisário Franca, 2012).
O “cinema verde” atraiu patrocínios luxuosos e, eventualmente, documentaristas de peso como Jorge Bodanzky, que praticamente reencaminhou sua carreira
para esse gênero. Na Amazônia e em São Paulo, Bodanzky fez uma série de trabalhos
sobre questões ligadas à energia, ao meio ambiente e ao compartilhamento de cultura por meio da internet, entre os quais estão Navegar Amazônia: uma viagem com
Jorge Mautner (2005), No meio do rio entre as árvores (2010) e Pandemonium (2010).
A morte trágica de Eduardo Coutinho, assassinado pelo filho durante um surto
de esquizofrenia em fevereiro de 2014, consternou o país e antecipou-se ao lançamento da longamente esperada edição em DVD de Cabra marcado para morrer. Para
figurar entre os extras do disco, Coutinho havia preparado dois filmes: A família de
Elizabeth Teixeira (2014) e o média-metragem Sobreviventes de Galileia (2014), reencontros do diretor com seus personagens e veículos de novas revelações sobre os
seus destinos. A tragédia levou Coutinho antes de terminar o que viria a ser o seu
derradeiro filme, depois concluído pelo produtor João Moreira Salles, com o título
Últimas conversas (2015). Nele, o octogenário realizador amplia seu espectro de interesses entrevistando adolescentes de escolas públicas do ensino médio. A edição
póstuma do filme, montada por Jordana Berg, enfatiza a participação do entrevistador, inclusive refletindo sobre seus dilemas durante a filmagem.
Àquela altura, Coutinho já havia se transformado, também ele, num grande
personagem. Fora entrevistado sobre seu método por Carlos Nader em Eduardo
Coutinho, 7 de outubro (Carlos Nader, 2013), e também por Rená Tardin sobre seu
trabalho no programa Globo Repórter da década de 1970 no curta Coutinho repórter
(Rená Tardin, 2010). Beth Formaggini, diretora de produção em diversos de seus
filmes, fez um penetrante making of de Edifício Master no média Apartamento 608:
Coutinho.doc (2009). Ele ainda apareceu como um dos vários entrevistadores de
uma mesma personagem em Sete visitas (Douglas Duarte, 2015), curiosa variação
da modalidade de documentário que Coutinho consagrou.
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UM CENÁRIO
DE BAIXO RISCO
À medida que atingíamos a metade da década, o documentário brasileiro se mostrava bastante consolidado, mantinha boa parte do prestígio dos “anos dourados”
e ia reconquistando um papel político que havia ficado em segundo plano desde
a década de 1970. Foram lançados 51 longas documentais em cinemas no ano de
2013, número recorde na história do cinema brasileiro, correspondendo a 39% do
total de estreias nacionais. Em julho de 2014, o Ucla Film & Television Archive,
da Universidade da Califórnia, apresentou o ciclo “Cruzamentos: contemporary
brazilian documentary”, e o curador Chris Stultz reconhecia: “o Brasil vem produzindo alguns dos mais inovadores e cativantes documentários do globo pelas
últimas quatro décadas”.
Os filmes de temática musical e esportiva seguiam atraindo um público razoável. A diversificação de pautas, porém, era notável: falava-se do modelo obstétrico atual em O renascimento do parto (Érica de Paula e Eduardo Chauvet, 2013),
de saúde mental no notável A loucura entre nós (Fernanda Fontes Vareille, 2016),
dos raios em Fragmentos de paixão (Iara Cardoso, 2013), da passagem do tempo em
Quanto tempo o tempo tem (Adriana L. Dutra, 2015), de um travesti na política em
Katia (Karla Holanda, 2012), de um transexual no ativismo em Meu nome é Jacque
(Ângela Zoé, 2016) e de dançarinos de rua em A batalha do passinho (Emílio Domingos, 2013). Os assuntos relativos a direitos humanos e meio ambiente eram objeto
de concursos e mostras regulares.
Um efeito subsidiário das muitas mostras de documentários e documentaristas realizadas no período foi a publicação de livros-catálogo com farto material
de leitura sobre os respectivos assuntos, a maioria deles também disponível
para download. No campo editorial, surgiram, entre outros, O abrigo do tempo –
abordagens cinematográficas da passagem do tempo, de Henri Arraes Gervaiseau
(2012), Documentário e jornalismo, de Julio Bezerra (2014), A verdade de cada um
(coletânea de textos de documentaristas organizada por Amir Labaki, 2015) e Cinema de fato: anotações sobre documentário, de Carlos Alberto Mattos (2016).
As celebrações dos 450 anos do Rio de Janeiro, em 2015, deram margem ao
surgimento de diversos filmes focados na história e na atualidade do município.
Entre eles, podemos mencionar o historicizante São Sebastião do Rio de Janeiro –
a formação de uma cidade (Juliana de Carvalho, 2015) e o crítico Crônica da demolição (Eduardo Ades, 2015), que examina os rumos urbanísticos do Rio a partir da
derrubada do célebre Palácio Monroe em 1976.
Numa vertente de filmes-ensaio refrativos, voltados para a própria matéria cinematográfica, convém citar Um filme de cinema (2015), em que o diretor Walter
Carvalho coleta memórias e impressões de escritores e grandes cineastas nacionais e internacionais. Cinema Novo, de Eryk Rocha (2016), causou forte impressão
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com sua criativa montagem de cenas e áudios do período cinemanovista, chegando
a ganhar o prestigioso prêmio L’Œil d’or de melhor documentário do Festival de
Cannes de 2016. Outro destaque nessa área foi Ato, atalho e vento (2015), compilação autoral de cenas do cinema mundial, filme que levou Marcelo Masagão de
volta a um modelo semelhante ao do seu Nós que aqui estamos por vós esperamos,
já citado anteriormente.
A temática indígena teve três títulos dignos de nota surgidos entre 2015 e 2016.
Lúcia Murat retornou 15 anos depois a uma aldeia Kadiwéu para registrar o avanço
da televisão e dos cultos evangélicos em A nação que não esperou por Deus (2015).
Por sua vez, o veterano diretor Luiz Paulino dos Santos, já então convertido a líder
espiritual, voltou com intenções semelhantes à tribo dos Zorós, visitada 30 anos
antes, para fazer Índios zoró: antes, agora e depois? (2016). Em Goiás, a luta dos ãwas
pela demarcação e restituição de suas terras foi retratada em Taego Ãwa (Marcela
Borela e Henrique Borela, 2016).
Momentos terríveis da história do país ressurgiram em Menino 23 (2016), extraordinária investigação de Belisário Franca sobre a apropriação escravagista
de crianças por simpatizantes do nazismo nas décadas de 1930-1940, e Galeria F
(Emilia Silveira, 2016), evocação da aventurosa fuga de um ativista condenado
à morte durante a ditadura civil-militar. Depois do sucesso de Estamira, Marcos
Prado voltou à carga com Curumim (2016), a impactante história de Marco Archer,
traficante de drogas brasileiro executado pelo governo da Indonésia.
Entre as mais recentes experiências em distintos dispositivos documentais,
cabe mencionar algumas que serão lembradas no futuro. Bia Lessa e Dany Roland,
responsáveis pelo seminal Crede-Mi (1996), levaram 20 anos para dar como pronto
o impressionante Então morri (2016), coletânea de ritos de passagem na vida de
mulheres, do nascimento à morte. Gustavo Spolidoro saiu em campo movido
por sonhos da noite anterior e pelo acaso para filmar Errante – um filme de encontros (2016). A baiana Paula Gomes levou o cinema de observação à excelência
dramática ao retratar o empreendedorismo infantil em Jonas e o circo sem lona
(2016). Já o paulista Banco imobiliário (Miguel Antunes Ramos, 2016) constitui
um dossiê penetrante sobre a lógica dos bastidores do mercado imobiliário.
Com o desaparecimento de Eduardo Coutinho e o retraimento de João Moreira Salles para as funções de editor da revista piauí, o importante núcleo de
documentários da VideoFilmes entrou em relativo recesso. Em compensação,
Maria Augusta Ramos manteve-se bastante ativa e refinou progressivamente seu
método, realizando dois filmes simultâneos entre 2014 e 2015: Futuro junho, um
habilidoso retrato dos sonhos e desilusões da classe trabalhadora a partir do cotidiano de quatro profissionais da cidade de São Paulo; e Seca, um road movie guiado
por um caminhão-pipa através de diversos povoados nordestinos atingidos pela
estiagem. Murilo Salles também marcou presença no campo do documentário
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com dois filmes sobre artistas populares que se autoproduzem fora dos grandes
centros: o cineasta maranhense radicado no Piauí Cícero Filho, em Passarinho
lá de Nova Iorque, e os brasilienses DJ Duda e sua mulher, a cantora Milka Reis,
em Aprendi a jogar com você, filmes lançados simultaneamente em 2015.
No que tange à viabilização financeira, as formas de captação coletiva (crowdfunding) se firmaram como alternativas razoavelmente consistentes. A dissolução da
autoria progredia com a ampla utilização de cenas filmadas por populares, ativistas
e mídias independentes, ao passo que a internet se afirmava cada vez mais como
meio de exibição não institucionalizado, veiculando um sem-número de produções de variados portes.
Em contraposição a esses aspectos alvissareiros, notava-se uma certa estratificação de formatos, com predominância dos modelos tradicionais expositivos, muito calcados na justaposição de depoimentos e materiais de arquivo. Isso
em detrimento de novos dispositivos de abordagem e traços de experimentação.
Um cenário, enfim, abundante, mas que parecia caminhar no sentido de trocar a
invenção pela fórmula e o risco pela estabilidade.
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CINE MA BRASILEIRO
CONTEMPORÂNEO DE
GRANDE BILHETE RIA
(20 00 -2016 )
SHEILA SCHVARZMAN

No período que marca o que aqui vamos considerar como cinema brasileiro
contemporâneo estarão em pauta questões históricas como o fortalecimento de
estruturas estáveis de produção industrial de filmes para mercado, o aumento da
ocupação das telas com conteúdo brasileiro e as relações entre cinema, televisão e
novas mídias. Para articular essas várias demandas, surge a Ancine, agência reguladora criada em 2001 dentro da conjuntura política e econômica neoliberal vigente
no país desde o final dos anos 1980. Ela ocupa o papel de regulação e fomento da
atividade cinematográfica antes exercido diretamente pelo Estado. Existe também agora uma pluralidade de formas de produção e expressão se desenvolvendo
fora do eixo tradicional entre São Paulo e Rio de Janeiro que escapam ao escopo
dessa nossa delimitação. Procuramos sistematizar aqui algumas questões no âmbito da produção definida como cinematográfica, mas que, por seus processos
tecnológicos e econômicos de transmidiação, passam a abarcar o “mercado”
audiovisual mais amplo em suas relações com a sociedade e a cultura brasileira
nessa era de globalização econômica e cultural.

MAIS UMA CRISE
Após a eleição de Fernando Collor de Mello (1990-1992) e suas propostas neoliberais, começa a mudar a forma de gestão e financiamento da atividade cinematográfica
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no Brasil. Esta passa a ser submetida agora às leis do mercado, através de mecanismos de renúncia fiscal que permitiam o repasse de impostos devidos à União pelas
empresas para atividades culturais conforme a Lei Rouanet, de 19911, e a lei nº 8.685
do Audiovisual, criada em 1993 no governo de Itamar Franco, com incentivos específicos para as atividades cinematográficas. Como lembra Gustavo Dahl:

[...] havia a obsessão do mercado, o que é uma visão extremamente primitiva de
como funcionam os cinemas nacionais. Porque isso é realmente não entender
as relações dos cinemas nacionais com o cinema americano. [...] há uma diferença de escala e que cinemas nacionais, como o cinema brasileiro, não podem
ser jogados no mercado simplesmente baseados na competição econômica
com a grande indústria americana. Mas isso não era percebido, então a ideia
era que os filmes que se viabilizassem teriam que se viabilizar no mercado2.

Em pouco tempo, no entanto, a prática de entregar a investimentos em marketing feitos através de recursos dos impostos devidos à União – que abria mão deles,
e sem a contrapartida em investimentos das próprias empresas, “um mecenato
feito às custas do próprio governo”3 – o financiamento e a manutenção de uma
produção de filmes nacionais, submetidos a entraves vários, e, em alguns casos,
malversações que levaram a novas regulamentações e entraves mostravam que
esses mecanismos deviam ser repensados4.
O rápido avanço da globalização econômica, das novas tecnologias e suas mudanças vertiginosas, que obrigam os países, não importando o seu grau de riqueza
e desenvolvimento, a se atualizarem para não sair da arena de luta pela preponderância ou mera existência de sua imagem no cenário global, deixava claros os
limites dessa política. Em 1999, em meio a uma crise econômica, houve a retração
dos investimentos em audiovisual: a diminuição dos lucros das empresas gerava
menos impostos a pagar e menos repasses ao cinema. No mesmo momento, os
próprios cineastas, voltados para os seus projetos individuais, estavam desmobilizados politicamente. Diante dessas dificuldades, profissionais da área cinematográfica se mobilizam, preocupados em criar mecanismos mais duradouros
e abrangentes, que não dependessem apenas dos interesses de marketing da iniciativa privada. Além disso, era necessário atualizar a produção brasileira diante
das mudanças nas formas produção, comercialização e exibição cinematográficas
que envolviam extensas e custosas mudanças tecnológicas que vinham se processando nos Estados Unidos desde os anos 1970, É nesse momento que se impõe a
prática do blockbuster, que já estava tendo impacto na audiência brasileira. Assim,
era preciso repensar e reposicionar toda a atividade cinematográfica.
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Desde os anos 1970, o cinema americano, em meio às mudanças econômicas e
sociais que conduziam o país ao neoliberalismo a partir da gestão de Ronald Reagan
(1981-1989), buscava aumentar os lucros das empresas. Para isso, mudaram os filmes e o foco sobre o público e, consequentemente, as formas de exploração, distribuição e exibição, em um processo que abarcou mais de uma década. Todas essas
transformações se manifestaram no Brasil e são parte do cenário contemporâneo.
A alta lucratividade que se devia alcançar viria de grandes produções, apoiadas
no uso extensivo dos efeitos especiais – como em Guerra nas estrelas (Star Wars,
1977), de George Lucas –, o que resumia o ideário do novo tipo de lançamento:
retorno ao espírito dos antigos seriados; endereçamento ao público adolescente;
emprego da tecnologia de efeitos para a produção de grandes espetáculos; lançamento massivo baseado em campanha publicitária intensiva e de caráter mundial;
venda de produtos ligados ao filme (bonecos, meias etc.).
Para intensificar esse processo, muda também o sistema de exibição, com a
criação do “multiplex”, complexos com várias salas contíguas que se desenvolvem
a partir dos anos 1980 e visam, em princípio, oferecer a possibilidade de exploração de vários filmes simultaneamente. Os multiplexes substituem as antigas salas,
que desapareceram seja pelo efeito da especulação imobiliária, seja, sobretudo, por
abandono do público, pois já não se justificavam grandes salas numa realidade em
que o cinema deixara de ser uma diversão cotidiana. Essas salas múltiplas atendiam
igualmente à necessidade de atualização tecnológica e de satisfazer um público que
se concentrava principalmente nos finais de semana. No essencial, o cinema evitava
frustrar os espectadores quando, nos fins de semana, muitas pessoas procuravam
assistir a um mesmo filme em lançamento. Caso a lotação estivesse esgotada em razão do grande contingente de interessados, haveria a possibilidade de assistir
a outro filme sem se deslocar a um outro cinema. Com o tempo e a intensificação do processo de conversão da produção hollywoodiana em custosos e repetidos
blockbusters que buscam abarrotar as salas mundiais nos primeiros dias de exibição,
diversas salas de um mesmo complexo exibem não raro o mesmo filme.
Além disso, o multiplex produziu outro efeito sensível no cinema contemporâneo: a tendência à uniformização dos filmes, já que o espectador que não pode
ver, digamos, o novo Batman, poderá assistir na sala ao lado a outro filme de super-heróis. Haverá certamente outras variações de gênero, da comédia romântica
à animação e ao terror, mas os filmes devem obedecer a certa uniformidade em
termos de produção, estrelas, roteiro. O triunfo desse sistema tende a diminuir a
diversidade dos filmes propostos ao espectador e a torná-los mais homogêneos.
Esse quadro nos dá uma ideia de alguns dos imperativos que vão ordenar a
atividade cinematográfica no Brasil desde o final dos anos 1990, uma vez que
os filmes americanos e suas novas formas de realização, exploração e exibição
repercutirão no público brasileiro e, assim, influenciarão o cinema nacional a
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ser produzido e consumido, acirrando ainda mais a concorrência para a ocupação das telas.
Essas transformações vão se fazer sentir no Brasil no final dos anos 1990, com
as mudanças pelas quais passava a produção com a entrada do digital, o que demandava novas competências profissionais, alterando a configuração das equipes,
que se tornavam maiores, especializadas e muito mais caras. Isso pedia atenção
e urgência, acrescida entre nós da diferença brutal de escala entre as produções
americanas hegemônicas em nossas telas, que já se pagavam nas bilheterias americanas e nos mais de 150 países onde são exibidas5, e as brasileiras, restritas unicamente ao seu próprio mercado, o que só se agravava com o número limitado de
salas de exibição. Além disso, os cinemas de rua estavam diminuindo desde o final
dos anos 1970: em 1975, havia 3.276 salas, e em 1984, eram 1.5536. Nesse momento,
na maior parte do país, afora as grandes capitais, os cinemas são substituídos no
hábito das populações pelo enorme avanço da televisão7.
Assim, não havia (e continua não havendo) como, ao contrário do que ocorria
nos Estados Unidos, rentabilizar as produções com as bilheterias do mercado
interno de exibição para capitalizar a continuidade da cadeia de produção de
filmes no Brasil, como previsto na Lei do Audiovisual em 1993. Lia Bahia fornece
os dados e sintetiza o quadro:

Somente 8,7% dos municípios brasileiros têm salas de exibição de cinema
(IBGE, 2006)8. O desenvolvimento do setor cinematográfico está diretamente
relacionado ao desenvolvimento socioeconômico e, portanto, ao poder de
consumo da população. O parque exibidor brasileiro está concentrado na
região Sudeste, que dispõe de 58,8% do total de salas. A região Sul fica com
16,5% das salas, seguida por Nordeste, com 11,2%, Centro-Oeste, com 10,0%,
e finalmente Norte, com apenas 3,5% das salas do país (Database Filme B,
2007). Para Getino (2007)9, sem um mercado local e regional capaz de consumir o produto nacional e assim gerar receita para desenvolver uma produção
sustentável e começar a se desprender da tutela governamental, a formação
de um mercado cinematográfico torna-se inviável. A consolidação do novo
conceito no mercado modificou o panorama econômico e o mapa da exibição
nacional. Segundo dados da Filme B, há uma perda da importância dos cinemas de uma só sala. Em 1999, 61% do parque exibidor brasileiro era composto
de uma sala (em geral cinemas de rua). Esse índice caiu para 43,5% em 200710.

Essa realidade colocava o Brasil em risco de tornar-se apenas mercado exibidor
de filmes estrangeiros – em 1992, o público total era de 75 milhões de espectadores.
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Desse número, apenas 36.113 assistiram a filmes brasileiros. Em 1997, o público total nos cinemas caiu para 52 milhões, mas, com os filmes produzidos com incentivos da renúncia fiscal, 2.401.959 de espectadores assistiram a filmes nacionais11.
Por fim, os anos 2000 a 2016 assistem ao significativo aumento do número de
filmes e público – de 52 milhões em 1997 para 90 milhões em 2002, com bilheterias
anuais que chegaram a 7.299.790 espectadores para o cinema brasileiro, conquistando em torno de 10% do mercado em 200312. Em geral, nesse período a ocupação
das salas com filmes brasileiros foi em torno de 10%. No ano de 2011, segundo dados da Ancine, chegou a 12,1%, caindo em 2012 para o seu patamar mais baixo: 5,5%.
O ano de 2013 marcou uma expressiva elevação: 18,6%. Em 2014, as salas de cinema
do país receberam um total de 155,6 milhões de espectadores, sendo 19 milhões
destes para os filmes nacionais – 12,2% do público, com arrecadação em torno de 2
bilhões de reais13. Em 2016, o público foi de 30.413.419 espectadores, 16,5% do público total do ano, sendo esta a maior taxa de ocupação de público na exibição de
filmes brasileiros. Surgiram ainda 155 novas salas, fechando o ano com um total de
3.16014. Para isso contribuiu uma política de apoio à produção e ocupação das salas
com filmes brasileiros de ficção, documentário, animação, mas também das várias
telas – TV a cabo, por exemplo, desde 201115 – e modalidades do fazer e ver audiovisual que marcam esse período: produções cinematográficas médias com até 100
mil espectadores, como O som ao redor (2012) ou pequenas produções como Pouco
mais de um mês (2013), de André Novais; produções independentes, regionais,
alternativas, infantis – como Tampinha (2006) e As fadas da areia (2008) de João
Batista Melo; experimentais, como os trabalhos de Cao Guimarães, universitárias,
como Apenas o fim (2008) de Matheus Rocha Souza, entre muitas e muitas outras
que vêm sendo produzidas, além dos documentários. Parte significativa delas não
é vista nos cinemas – a produção mundial, a ocupação com o cinema americano,
os filmes de grande produção e os blockbusters brasileiros prevalecem: o mercado
exibidor vive do lucro, e as questões crônicas da “ocupação” agora se desdobram
também entre filmes brasileiros.
Uma forma alternativa de exibição são os quase duzentos festivais, realizados
em várias cidades do país, muitas das quais não contam com salas de exibição16.
Trata-se de eventos que, mesmo em sua forma efêmera, instável e sazonal, têm boa
receptividade junto ao público e vêm contribuindo para mudar a relação do público
com o cinema brasileiro e, em muitos casos, consolidar novas expressões formais e
estéticas. Diretores e inúmeros profissionais que precisam dos festivais para mostrar os trabalhos dialogam com os espectadores em lugares de atuação tão diferentes como Brasília, Porto Alegre e Gramado (RS), Goiânia (GO), Belo Horizonte,
Tiradentes e Ouro Preto (MG), Recife (PE), Cuiabá (MT), Goiânia e Goiás Velho (GO), Vitória (ES), Florianópolis (SC), Paulínia (SP), Curitiba (PR), Manaus
(AM), Vazantes (CE), Duque de Caxias (RJ) ou Macapá (AP), além de vários no
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Rio de Janeiro e São Paulo. Internet, circuitos universitários e cineclubes também
são canais de vazão da incessante produção viabilizada pelas novas tecnologias e
formações universitárias e técnicas.
Outra forma contemporânea e quantitativamente significativa de recepção tem
sido também os canais da internet como o YouTube e assemelhados – que vêm se
tornando eles também produtores de conteúdo –, acessos de filmes via download,
on demand através das operadoras de TV a cabo e ainda os persistentes DVDs piratas.
Em 2014, foi aprovada a lei federal nº 13.006, que determina que as escolas públicas exibam duas horas de filmes brasileiros por mês como “componente curricular
complementar”17. A intenção de promover a educação para o audiovisual nas escolas
é urgente, no entanto, as formas de aplicação e os filmes a serem vistos e disponibilizados pelas escolas dependerão dos objetivos e do interesse dos professores.

SAINDO DA CRISE
Superada a crise econômica de 2002 e beneficiando-se de uma conjuntura internacional favorável a partir de 2005, foi possível ao presidente Luiz Inácio Lula da
Silva (2003 a 2011), segundo a análise de André Singer18, desenvolver um governo
de compromisso – compactuar com as elites, mas sobretudo inverter a lógica da
governança, feita agora no sentido de ampliar o mercado interno, antiga proposta
do economista Celso Furtado desde os anos 1960, através do aumento do poder
aquisitivo das camadas mais pobres com políticas de inclusão social e aumento
do mercado interno (Bolsa Família, crédito consignado, valorização do salário
mínimo). Conforme Singer, houve “uma preocupação com a manutenção da estabilidade associada a uma ação distributiva do Estado, suficientemente forte
para diminuir a desigualdade, mas sem ameaçar a ordem estabelecida”19. Segundo
dados de pesquisa da Datafolha em 2015, “os 10% mais pobres passaram a ganhar
129% mais”. Já nas faixas seguintes o aumento foi da ordem de 112%20. Essas políticas, prossegue Singer, levaram à diminuição das desigualdades, que não se limitou
à condição econômica – deu-se também pela ampliação e acesso à educação e à
cultura. Isso se deu não apenas no sentido de levar as contribuições a partir de um
centro emissor para lugares vistos apenas como carentes, como também reconhecendo e incentivando as diversificadas manifestações espalhadas pelo território
nacional, inclusive como produtos econômicos sustentáveis, daí a valorização e o
fomento da produção brasileira de bens culturais, dentre elas o cinema brasileiro.
Isso dinamizou a economia em geral, em particular de regiões como o Norte
e Nordeste, trazendo para o consumo, entre 2003 e 2013 um contingente de
44 milhões de pessoas21. Programas de ampliação e acesso ao ensino superior
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fizeram com que a escolarização aumentasse, o que melhorou a educação e salários.
A renda per capita dessa camada subiu 33%. Surge, com isso, o que ficou conhecido
como “nova classe C”, que, sobretudo a partir de 2010, passa a influenciar a cadeia
produtiva que se volta também para esse novo mercado. A nova massa de consumidores engrossa a audiência massiva nacional do entretenimento e da cultura e participa do aumento das bilheterias do cinema brasileiro, filmes ligados a produções
da televisão e/ou com atores vindos desse veículo, de programas de canais a cabo
e, especialmente depois de 2012, também da internet.
Um levantamento sobre hábitos de consumo no mercado de entretenimento,
feito em 2012, aponta um significativo aumento a partir de 2007 e 2008 do consumo de TV por assinatura, do DVD e da frequência ao cinema, nessa ordem22. Ir
ao shopping center é a outra diversão numericamente expressiva.
Durante esse período, o público mantém sua preferência pelo filme estrangeiro, porém, 38% afirmam assistir a filmes nacionais. A maior faixa de público do
filme brasileiro é aquela de escolaridade média em idades entre 12 a 35 anos. A atividade preferida do público de renda de até cinco salários mínimos em 2012, 37%,
é assistir a DVDs, enquanto 27% prefere ir ao cinema. Desse público, 56% dos espectadores prefere o filme dublado e assistir à TV por assinatura. Em um universo
de 2 mil entrevistados a partir de 12 anos, com renda a partir de dois salários mínimos e escolaridade do fundamental ao universitário, 46% possuem TV por assinatura, e 91% possuem aparelho de DVD. Assistir a filmes na TV por assinatura
aumenta de 24 para 44% entre 2008 e 2012. Por esses dados que cruzam o nível
econômico, o consumo maior de TV por assinatura e do DVD (com preferência
para os filmes dublados), é possível ter a medida da relação entre a escolaridade e
o aumento do público do cinema brasileiro, ainda que a preferência dos espectadores em geral seja pelo filme estrangeiro.
Esses números parecem apontar para a incorporação de um novo público –
de menor escolaridade e poder aquisitivo mais baixo – , que passa do consumo da
TV aberta para a TV por assinatura, o que ajuda a explicar, como veremos mais
adiante e como aponta Pedro Butcher23, o sucesso de várias comédias brasileiras
estreladas por comediantes não só da TV aberta, mas predominantemente da TV
paga, de canais como o Multishow: Ingrid Guimarães, Bruno Mazzeo ou Paulo
Gustavo, cujos programas seriados, como Vai que cola, por exemplo, são levados
para o cinema com enorme sucesso.
Da mesma forma, é significativa a audiência de novos cinemas em cidades
de interior, bairros de periferia, onde a preferência é por filmes dublados – o que
explica também a maior audiência do filme brasileiro. No entanto, a maioria do
público entrevistado – 70% em 2007 e 73% em 2012 – afirma comprar filmes de
camelôs e ambulantes, em vista do custo mais baixo. O público prefere e aceita filmes piratas de má qualidade para manter-se atualizado com a produção.
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Por outro lado, essa grande audiência é também uma mercadoria “nacional”
de troca com alto e concorrido valor para o comércio mundial em atuação no Brasil. Em 2014, por exemplo, segundo a Ancine, as salas de cinema brasileiras receberam 155,6 milhões de espectadores, 4,1% a mais do que em 2013. O crescimento
de renda teve uma elevação de 11,6%, com a arrecadação totalizando 1,96 bilhão
de reais24. Dessa forma, apesar da carência de salas, até mesmo em capitais como
Florianópolis ou Fortaleza, tende a se consolidar no Brasil um grande mercado de
consumo de entretenimento.

Em 2013, o mercado brasileiro de cinema cresceu pelo quinto ano consecutivo e consolidou-se como 10º mercado mundial em número de espectadores,
segundo o Observatório Europeu do Audiovisual. Ao todo, foram 149,5 milhões
de ingressos que arrecadaram R$ 1,7 bilhão. Os filmes brasileiros alcançaram
a marca de 27,7 milhões de espectadores, a melhor em 20 anos. O número de
produções nacionais lançadas no ano também foi recorde: 129 títulos. Com dez
filmes ultrapassando a marca de um milhão de espectadores, o cinema nacional obteve 18,5% de participação de mercado25.

A importância global da expressão audiovisual e as facilidades de realização a
partir do digital, aliadas a uma organização mais consistente do setor, que se beneficiou da estabilidade econômica do país no período26, fazem desse um momento
rico, produtivo e complexo, que procuramos aqui delinear levando em conta as
mudanças econômicas e sociais que ocorreram principalmente com a intensificação de mecanismos de consumo e de reparação social como o Bolsa Família, que
começam a mostrar seus limites a partir de 2013. Além disso, o ano de 2015 e de
2016 são anos de crise política e retração econômica e social, o que tem impacto
sobre os investimentos para novos filmes e sobre o público capaz de pagar pelo
ingresso nos cinemas.

DA “OCUPAÇÃO” AO BLOCKBUSTER:
A ANCINE E O AUDIOVISUAL27
O papel da Ancine, segundo Orlando Senna, secretário do Audiovisual entre 2003
e 2007 é “harmonizar” a atividade audiovisual28. Sua ação vai no sentido da criação e do fortalecimento de estruturas capitalistas industriais profissionalizadas
e segmentadas, visando à autossustentação e reprodução da produção, objetivo
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sempre declarado quando o Estado intervém no campo privado da produção e
também objetivo historicamente almejado pela “corporação cinematográfica”
brasileira desde os anos 192029. Suas atividades de fomento englobam editais com
vistas ao financiamento de grandes a pequenas produções em etapas distintas da
realização – roteiro, desenvolvimento, finalização etc. Abarcam também, além de
filmes de longa e curta-metragem, seriados de TV, uma vez que desde 2011 a regulação da exibição engloba conteúdos nacionais produzidos por produtoras independentes para os canais pagos por assinatura.
Para minimizar as dificuldades de exibição, sobretudo em cidades de porte
médio e pequeno, que não possuem nenhuma sala, a Ancine incentiva a abertura
de cinemas com a participação do BNDES30. Entre 1997 e 2003, foram abertas 546
salas Multiplex no Brasil31. Em 2015, segundo relatório da Ancine, foram instalados no país 25 multiplexes, com 123 novas salas. Com a reabertura de antigas salas,
“o mercado ganhou 147 novas telas no 1º semestre, totalizando 2.957 salas de exibição”32. Segundo a Ancine:

O crescimento do parque exibidor brasileiro permanece atrelado ao da construção de shopping centers, onde estão localizadas 87,5% das salas de exibição
do país. Esse fenômeno traz um obstáculo para a abertura de cinemas em
municípios com menos de 100 mil habitantes. Nesta faixa populacional reside
quase metade da população brasileira, mas apenas 17,4% têm acesso a salas de
exibição em sua cidade33.

Conforme Pedro Butcher,

[...] depois de alguns anos estagnado, o programa do governo “Um cinema
perto de você”34 deslanchou. O programa demorou a sair do papel por dois
motivos principais: para obter financiamento do BNDES, foi preciso reformular as formas de garantia, já que os exibidores não são hoje donos dos imóveis
onde ficam os cinemas, e sim os shoppings; em segundo lugar, precisaram acertar as contas com impostos etc., para ter acesso ao dinheiro do financiamento.
O número de salas no Brasil tem crescido todos os anos, são em média cerca de
200 novas salas por ano, a grande maioria em cidades do interior e das regiões
metropolitanas. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, por exemplo, ganhou vários
cinemas e tem uma das melhores médias de espectadores por sala do Brasil35.
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Em 1975, havia 3.276 salas de cinema no Brasil, segundo dados da Filme B. Dados mais recentes, relativos a 2010, apontam, mesmo com o mercado dos multiplex em expansão, a existência de 2.206 salas exibidoras no país. No Rio de Janeiro,
204 salas de cinema encontram-se dentro de shopping centers e 65 localizam-se nas
ruas. Segundo o IBGE, havia 2.819 salas no país em 2014. Destas há o significativo
número de 1.039 salas para a projeção em 3D, ou seja, prioritariamente voltadas
para o filme estrangeiro em grandes centros urbanos. Desse total, 2.025 salas fazem parte de 316 multiplexes.
Para realizar suas atividades, a Ancine capta recursos da Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), uma taxação que incide sobre:

[...] a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, bem como sobre o
pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtores,
distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de obra36.

Ou seja, a cobrança da Condecine37 ocorre sob duas modalidades de tributação: uma de 11% nas remessas de lucros ao exterior, quando o contribuinte não
optar pelo desconto de 70% do imposto devido ao coprodutor de um filme nacional de longa-metragem; outra com o incentivo permitido para as emissoras de
TV por assinatura à inversão de 3% do valor do imposto à produção de telefilmes38.
Sobre a remessa desses lucros ao exterior incide uma alíquota de 11%. As empresas que aplicarem 3% dessa remessa de lucros na produção de conteúdo audiovisual brasileiro, aprovados pela Ancine, ficarão isentas desse tributo. É o artigo
3º da Lei do Audiovisual que vem sendo muito usado nas produções desde 199339.
Em vista dessas normas, é significativo o número de filmes em que há coproduções
com as majors, a começar por Cidade de Deus, com a Miramax, entre muitas outras.
São na maior parte das vezes, mas não exclusivamente, filmes com aspiração a
grandes bilheterias como 2 filhos de Francisco (Breno Silveira, 2005), nos quais há
desde a elaboração dos roteiros à concepção final, participação dos coprodutores.
Para isso, além do fomento à realização, a Ancine também regula, taxa e fiscaliza a exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema através das cotas de tela
– mecanismo ativo no Brasil desde 1932 que regula a cada ano o número de filmes
brasileiros a serem exibidos. Essa prática é estabelecida ano a ano por decreto presidencial que especifica o número de dias e de títulos nacionais a serem exibidos
nas salas de cinema40. Há também cota de tela de conteúdo nacional na TV por
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assinatura – três horas e meia de exibição por semana – através da Lei da TV paga,
de 201141. Não há cota de tela para a exibição na TV aberta.
Devido à política agressiva de lançamento dos blockbusters, conforme mencionamos nas mudanças da estruturação da indústria cinematográfica norte-americana no fim dos anos 1970, que vêm se intensificando mais e mais a cada filme de
grande produção lançado – como é o caso dos filmes Jogos vorazes, Velozes e furiosos
ou Mad Max, que chegam a ocupar até sete de nove salas de um mesmo Multiplex –,
foram propostos, em dezembro 2014, acordos com os exibidores e as grandes distribuidoras para regular esse tipo de ocupação predatória42, procurando garantir
ao espectador mais diversidade na escolha dos programas, inclusive de filmes
brasileiros. Entretanto, no início de 2015 esse acordo foi rompido unilateralmente
pela Cinépolis, o que levou as outras companhias exibidoras que cumpriam o
acordo a desfazê-lo também, uma vez que dessa forma intensifica-se a concorrência entre as grandes cadeias nacionais e estrangeiras de exibição. A fragilidade da
Ancine nesse setor é muito grande: a regulação da exibição desses lançamentos foi
um “acordo de cavalheiros” entre a Ancine e os exibidores nacionais, estrangeiros
e as distribuidoras das majors americanas. O órgão não dispõe da força de uma lei
como a da TV a cabo, por exemplo, para cobrar o descumprimento, e mesmo as
multas aplicadas – dias suplementares de cumprimento da quota – não são respeitadas , como ocorreu com o grupo Cinépolis, que em novembro de 2015 ganhou na
justiça o direito de não obedecer à quota de tela43 a ser seguida a cada ano. De resto,
estabelecer leis que regulem a exibição de filmes estrangeiros – americanos – pode
gerar problemas econômicos e diplomáticos ao Brasil. Como disse Gustavo Dahl,
a partir da sua experiência na distribuição de filmes na Embrafilme entre 1975 a
1979: “Mexer na exibição cinematográfica americana equivale a invadir militarmente os Estados Unidos”44.
As políticas de regulação e incentivo da Ancine contrariam o grande capital que
move empresas globais de comunicação como as majors, os Multiplex ou mesmo
as redes de televisão. O seu sentido é fazer face a desigualdades que impedem e
procuram bloquear a circulação e o desenvolvimento da produção de conteúdos audiovisuais nacionais. Chris Dodd, presidente da Motion Pictures Association of American, a poderosa MPAA, o lobby que reúne as grandes produtoras de
Hollywood, disse em entrevista que é “legítimo lutar pelas produções nacionais”,
no entanto, como não quer empecilhos à livre circulação dos seus produtos que
devem, segundo os seus interesses, dominar o mercado, afirmou que “as cotas
para filmes nacionais são uma resposta falsa a um problema legítimo”45. Esse interesse internacional pode ser observado nas correspondências secretas trocadas
entre a Sony Corporation e a Motion Pictures Association of America reveladas
pelo grupo WikiLeaks em abril de 2015. De acordo com essa documentação, o Brasil é “estratégico, o que envolve uma série de lobbies com políticos brasileiros na
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tentativa de influenciar o Congresso. [...] O Brasil é um mercado em crescimento e
precisamos nos esforçar para atingir grandes alturas aqui”46.
A presença dos filmes americanos no mundo é, portanto, uma questão de Estado que envolve pressões ativas na política interna dos países. Randal Johnson
aponta a influência de seu país diretamente no Congresso brasileiro:

A Motion Picture Association (MPA) – associação ligada à Motion Picture
Association of America (MPAA), que reúne os maiores estúdios de Hollywood
– é uma instituição com voz perante o governo federal de praticamente todos os
países do mundo. O governo dos Estados Unidos, por considerar o cinema de
Hollywood como uma indústria estratégica, permite que a MPA opine quanto a
qualquer mudança legislativa nos países onde Hollywood domina o mercado,
como o Brasil. [...] a atuação da MPA no âmbito do Congresso Nacional, envolvendo-se em questões como a criação do artigo 3º e o estabelecimento da cota
de tela, é decisiva e agressiva, ao tentar impedir toda e qualquer medida no sentido de diminuir o acesso dos filmes norte-americanos às salas brasileiras47.

As políticas da Ancine refletem aquilo que os americanos ou europeus exercem em seus mercados: os americanos impõem dificuldades para a entrada de filmes estrangeiros e facilidades para incentivar a sua produção48. Na Europa, como
o cinema americano não é hegemônico, apenas no Brasil, em 2013 ministros do
comércio de 27 países europeus excluíram o audiovisual de suas negociações de
livre-comércio com os Estados Unidos.
Além da Ancine, secretarias estaduais e municipais de cultura têm também
editais que desde os anos 1990 – com continuidade variável - apoiam produções
em seus estados. É o caso de Recife, Fortaleza, São Paulo e Paulínia (SP). No Rio
de Janeiro, a Riofilme, enquanto pode beneficiar-se da riqueza dos impostos da
exploração do petróleo no estado durante a alta nos preços do combustível, tornou-se um importante investidor, sobretudo a partir de 2008. Entre 2009 e 2014,
foram investidos 180 milhões de reais em trezentos projetos de empresas cariocas de audiovisual. Juntando forças com a Ancine e a Globo, sediadas na cidade,
a maior parte do investimento foi dirigida para filmes de grande orçamento, na expectativa de grandes retornos e ocupação significativa das telas e salas, firmando
dessa forma a produção nacional de cinema e audiovisual como atividade estável.
Com a queda nos preços do petróleo depois desse período, o cenário fluminense
vem se modificando.
As várias políticas públicas que vêm se desenvolvendo desde 1993 vão no
sentido de firmar a produção e terminam por ativar setores como a formação
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profissional e técnica, produtoras e atividades decorrentes, mas também o interesse pela atividade crítica, que se renova em blogs ou revistas on-line, como a pioneira Contracampo ou a Cinética, a Cinequanon e várias outras, além da reedição da
Filme Cultura49. Somam-se a estes o surgimento de revistas especializadas na economia do cinema e sua atividade, como a Filme B ou sites como o Cenacine, do Centro
de Análise do Cinema e do Audiovisual (Cena), além da própria Ancine e o Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA) – que abrangem informações
desde o período da Embrafilme50.
Tudo isso ativou a pesquisa sobre o cinema brasileiro. A preservação fílmica e
o acesso às produções do passado aumentaram e foram beneficiados com as novas
tecnologias que vêm permitindo a digitalização, restauração e, principalmente, a
difusão de filmes e documentos dos arquivos, ainda que a Cinemateca Brasileira
continue a enfrentar seus históricos problemas estruturais. O mercado exibidor
brasileiro e as políticas de patrocínio e incentivo cultural de Estado – assim como a
Ancine – ainda não deram a devida atenção ao potencial econômico da restauração
de filmes, como vem ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa.
Desenvolver uma “indústria cinematográfica brasileira” e ocupar as telas com
obras nacionais é uma aspiração histórica do cinema brasileiro, que se atualiza pelos imperativos do comércio audiovisual global que abordamos mais atrás: é uma
necessidade econômica para a sua sobrevivência e reprodução. Ocupar as telas ou
fazer o market share é a condição para a sobrevivência de uma produção estável e
contínua, tal como se desenha no período contemporâneo. Isso, no entanto, como
vamos observar mais à frente, tem impacto direto sobre os temas, gêneros, formatos e tipo de filmes realizados em vista da necessidade de atrair o público e chegar
às bilheterias significativas e aspirando, até mesmo, vencer competições como o
Oscar, algo que não mobilizava os realizadores brasileiros ao longo da história,
muito pelo contrário.
Além disso, desde 1993, com as leis de incentivo e depois com o fomento da
Ancine buscando dar mais solidez e continuidade aos processos de realização cinematográfica, diante da complexidade dos novos procedimentos de criação audiovisual e seu financiamento, as produtoras, o produtor e o produtor executivo
passam a ter papel fundamental. Os filmes miram a profissionalização em torno
de modelos já estabelecidos que possam atrair grandes públicos, a partir, entre outros, de cursos de roteiro em Sundance, nos Estados Unidos, e maior participação
das companhias americanas, as majors, que, como coprodutoras, influenciam nas
produções, o que é visível em diversos filmes que adaptam à brasileira muitos desses recursos – como mostraremos adiante.
É com essa perspectiva sobre o cinema brasileiro que a Globo Filmes se instala
e se vê como a empresa mais habilitada a produzir audiovisual de massa no país,
com o “melhor conteúdo nacional”. Com esse espírito, entra para a coprodução
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cinematográfica em 2000 com O Auto da Compadecida, originalmente uma peça
homônima do dramaturgo Ariano Suassuna, de 1955, com seus coronéis, sertanejos, padres, cangaceiros, música regional, sotaques, religiosidade e tudo o que é
tipificado pela emissora como “nordestino”, portanto essencialmente nacional51.
As outras redes de comunicação, como o SBT, a Record e a Bandeirantes, também
fizeram algumas experiências cinematográficas ocasionais e descontínuas.

MERCADO É CULTURA?
É importante compreender que, em termos de cinema, a ambição primeira
de um país é ter um cinema que fale a sua língua, independentemente de um
critério de maior ou menor qualidade comercial ou cultural. O espectador
quer ver-se na tela de seus cinemas, reencontrar-se, decifrar-se. [...] A ligação
entre uma tela de cinema – na qual é projetada uma luz, que se reflete sobre
o rosto do espectador – à ideia de espelho, espelho das águas, espelho de uma
nacionalidade, é uma ideia que está implícita num conceito de cinema nacional.
gustavo dahl

Gustavo Dahl, diretor do Cinema Novo, escreveu em 1977 um artigo com o então
polêmico título acima, no qual defendia a produção para o mercado, o que não
era prática bem-vista entre seus pares naquele momento52. Ao examinar a produção brasileira entre 2000 a 2016 – em especial, os filmes de grandes bilheterias –,
é oportuno voltar a esse postulado na forma de uma interrogação, uma vez que a
manutenção de uma indústria cinematográfica estável depende da relação forte
com o público. Como isso está se dando? O que caracteriza esses filmes? Qual o
papel da televisão nesse cenário? Por fim, grandes bilheterias significam a consolidação de uma indústria brasileira de cinema?
Como visto nos capítulos anteriores, o cinema brasileiro desenvolveu-se
apartado da televisão, da publicidade e das empresas de comunicação, ainda que
possam ser encontrados episódios de contato. As grandes empresas de comunicação comportam jornais, rádios e/ou emissoras de televisão, e, no entanto, o cinema sempre foi visto e exercido como uma atividade autônoma, orientada em
geral por critérios artísticos e poucas vezes, mesmo em períodos de produção
para mercado, como o da Embrafilme, por exemplo, conseguiu ultrapassar o formato individualizado e/ou autoral, chegando a um modelo industrial. Isso definiu
suas estratégias de sobrevivência, os seus conteúdos e o público eventual que
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criou em torno deles. Televisão e cinema desenvolveram-se, portanto, separados e, em muitos sentidos, antagônicos. Ao cinema não foi possível constituir-se como atividade econômica autossuficiente, dependendo do apoio do Estado,
enquanto a TV, sustentada pela publicidade, é atividade privada altamente lucrativa, o que teve consequências na forma de perceber cada um dos meios:
o cinema, grosso modo, era lugar da “arte” e preocupações sociais, e a televisão,
de divertimento. Jean-Claude Bernardet confirma isso: “até hoje trabalhar para
o público não é bem-visto entre os cineastas”53.
Foi nesse contexto que a Rede Globo de Televisão entrou na coprodução não
mais cinematográfica, e sim audiovisual, orientada por um esquema empresarial
em que a concepção de uma obra para o cinema não se separa do seu planejamento
como negócio de múltiplos desdobramentos entre os meios – cinema, televisão –
e plataformas: TV aberta, TV paga, sala de cinema, home video, internet etc. Como
lembra Juliana Sangion, “Os veículos são muitos, mas a linguagem pode ser a
mesma, o que para as empresas de comunicação integradas e concentradas significa maior possibilidade de maximização dos lucros”54.
Esse mecanismo empresarial comanda a produção, os conteúdos e as formas
estéticas da Globo Filmes. Baseando-se na repetição e reiteração das formas, formatos e conteúdos produzidos e distribuídos em várias plataformas e as necessárias distinções de cunho ora artístico (um autor consagrado culturalmente, como
Ariano Suassuna; um diretor reconhecido pela crítica, como Jorge Furtado), ora
de gênero, numa estética criada prioritariamente para a tela pequena. Segundo
Juliana Sangion:

Quando a Globo Filmes estreou no setor cinematográfico, o market share da
produção nacional girava em torno de 6 a 7% do mercado brasileiro. Na fase
em que a Globo Filmes se consolidou, em 2003, os filmes brasileiros chegaram
a representar 21,4% do mercado. Apesar da situação não ter se mantido (oscilando em torno de 12% na fase seguinte), em 2010 bateu 19% enquanto, no ano
seguinte, o share de mercado do filme nacional recuou para 12,6%55.

Isso ocorre porque os diferentes produtos (filmes, seriados, minissérie) assim como o elenco, os gêneros costumeiramente empregados (melodrama, comédia, reconstituição histórica e ação) ou a dramaturgia repetem e reiteram, em
diferentes telas, formas a que o público já está habituado, atrelando o espectador
consecutivamente a uma só marca – a da Rede Globo de Televisão56, e a formas
estéticas de produtos prioritariamente televisuais (onipresença de primeiros
planos ou planos aproximados, iluminação e cores chapadas, desenvolvimento
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narrativo simplificado) e, no melhor dos casos, criando produtos híbridos entre
o cinema e a televisão.
Como observa Oliveira, repercutindo dados e o pensamento da empresa:

Desde 1998, a Globo Filmes produziu cerca de 140 filmes e levou um público de
mais de 160 milhões de pessoas às salas de cinemas espalhadas pelo país, sendo
responsável pela produção dos maiores sucessos de bilheterias da história do
cinema brasileiro – consolidando assim um mercado cinematográfico contínuo e competitivo57.

Apesar do carisma da Globo Filmes e do sucesso que possa estar vinculado à
sua participação nas produções, seu investimento nos filmes se dá exclusivamente
através de publicidade na grade de programação da emissora. Para isso, até 2014
os projetos eram submetidos a Daniel Filho58 e Guel Arraes, os responsáveis pelas
coproduções, que, em caso de aprovação, eram acompanhadas e eventualmente
corrigidas segundo os critérios destes durante todo o processo de realização e lançamento. Daniel Filho, por exemplo, fazia sessões prévias de seus filmes com espectadores e, a partir das reações, realiza mudanças para atingir melhor, segundo
esse critério, o gosto do público59. De todas as 25 maiores bilheterias dos anos
2000, apenas Tropa de elite (2006) não teve coprodução da Globo Filmes, o que
aconteceu em Tropa de elite 2.

PRODUÇÕES BRASILEIRAS
DE GRANDE PÚBLICO
(2000 A 2016)60
Com a necessidade de ocupação cada vez maior das salas de exibição em resposta aos
investimentos e ao fomento público com vistas a consolidar a produção nacional,
é possível observar ao longo dos anos um tatear em busca do gosto do espectador
por meio de temas de atualidade, gêneros, atores, locações ou histórias agradáveis e significativas para o público em geral, já experimentadas em programas de
televisão, peças de teatro, livros de grande vendagem, franquias de filmes de sucesso e conteúdos produzidos e veiculados com grande repercussão pela internet.
O risco de desagradar o espectador e o capital investido é minimizado ao máximo.
Como a televisão é o principal meio de entretenimento popular e coprodutora de
grande parte dos filmes, o período foi marcado por adaptações de seus programas
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de sucesso – minisséries ou programas semanais de humor exibidos inicialmente
na TV aberta (Os normais, 2003; Casseta e Planeta – a taça do mundo é nossa, 2003;
A grande família, 2007) e a partir, marcadamente de 2010, com a maior penetração
popular da TV a cabo, de adaptações cinematográficas dos seriados de humor do
Multishow (Cilada.com., 2011; Meu passado me condena, 2013; Vai que cola, 2015), resultando em comédias e comédias românticas que se consagram como os gêneros
de maior audiência do cinema brasileiro no período (O Auto da Compadecida, Guel
Arraes, 2000 – 2.157.166 espectadores; Se eu fosse você, 2006 – 3.644.956), entre
muitos outros filmes.
Foram realizados também alguns filmes de ação (O assalto do Banco Central,
2011; Alemão, 2014; Operações especiais, 2015), biografias (Olga, 2004; Lula, o filho
do Brasil, 2010), filmes para crianças e adolescentes (filmes da Xuxa, entre 2001
e 2009; filmes com Renato Aragão, entre 2006 e 2008, Tainá, 2001; Tainá 1, 2005;
A turma da Mônica em uma aventura no tempo, 2007; Confissões de adolescente, 2014;
Carrosel, 2015; É fada; Carrossel 2 – O sumiço de Maria Joaquina, 2016) e até filmes
religiosos (Maria, a mãe do Filho de Deus, 2002; Irmãos de fé, 2004; Bezerra de Menezes, 2008; Chico Xavier, 2010; Nosso Lar, 2010; As mães de Chico Xavier, 2011;
Os 10 Mandamentos, 2016), que parecem apontar para o estabelecimento de um
novo gênero nacional, o que ainda não se confirmou. Problemas como a criminalidade ou a vida na favela e a sua tomada pelo tráfico de drogas – acontecimentos do
dia a dia do noticiário midiático – foram abordados a partir de livros consagrados
(Cidade de Deus, 2002, e Carandiru, 2003). Como filmes, no entanto, cinco deles
tornaram-se emblemáticos por terem sido capazes de dialogar com grandes plateias, suscitando a volta de discussões sobre o país a partir do cinema: Cidade de
Deus, Carandiru, Tropa de Elite 1 e 2 (2006 e 2010) e Que horas ela volta? (2015).
Recuperaram de forma efêmera um lugar para o cinema na cultura e sociedade
brasileiras, legitimando a atividade e os investimentos em sua produção, sobretudo junto às audiências de classe média, frequentadores dos novos e dispendiosos multiplexes e refratários ao desvalorizado “cinema nacional”.
Entretanto, embora filmes como Cidade de Deus, Carandiru ou Que horas ela
volta? tenham gerado essas repercussões, alguns deles desdobrando-se até em
minisséries para a TV ou franquias, assim como Tropa de elite e Tropa de elite 2 –
a segunda maior bilheteria brasileira de todos os tempos –, outras produções ao
longo do período, com temáticas assemelhadas e de grande interesse, como Alemão (José Eduardo Belmonte), por exemplo, sobre a midiática liberação do Complexo do Alemão sob o domínio do tráfico de drogas pela polícia carioca em 2010,
não tiveram a mesma repercussão.
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FILMANDO A “REALIDADE”
Alguns filmes realizados nesse período tornaram-se expressivos por suas repercussões para além das salas de cinema, o que foi momentaneamente significativo
para o reconhecimento e a inserção do cinema na vida brasileira, sobretudo em
2002, quando esse processo ainda começava. Segundo o editorial da revista eletrônica Contracampo:

Em 2002, o cinema brasileiro voltou às conversas, às telas e às páginas de jornal.
[...]. Ano foi importante para a consolidação de uma série de posições em relação ao nosso cinema: o fenômeno de público de Cidade de Deus, a qualidade
de filmes lançados ao longo do ano levaram o cinema ao centro da discussão
cultural no país – Cidade de Deus, O Invasor (Beto Brant), Madame Satã (Karim
Ainouz), Edifício Master (Eduardo Coutinho), Ônibus 174 (José Padilha), uma
volta contundente ao retrato da situação atual em suas facetas61.

Baseado em romance de repercussão de Paulo Lins editado em 1997, Cidade
de Deus narra, do ponto de vista de um jovem morador negro, o cotidiano da Vila
Kennedy – o lugar que se formou a partir de um suposto programa de erradicação
de favelas no governo de Carlos Lacerda nos anos 1960. Deixando de lado as preocupações sociais que ocuparam o Cinema Novo, o filme de Fernando Meirelles
– segundo longa-metragem de uma carreira ligada à publicidade – centra a ação
na questão de como os jovens pobres são levados à criminalidade, destacando a
rivalidade entre Zé Pequeno e Sandro Cenoura. A meio caminho entre o filme de
gangster e ação, numa filmagem eficaz, trama a partir da ação desses personagens
o espetáculo de desvendamento de um lugar deixado à margem pelo cinema havia
décadas, num formato palatável ao novo espectador de classe média.
O filme cativou o público por fazer do território da favela, da pobreza, do tráfico de drogas e até da miséria um espetáculo. Como aponta o crítico Inácio Araújo,
“se propõe a mostrar como, numa favela do Rio de Janeiro, crianças começam a se
tornar criminosas, como funciona essa engrenagem que começa com a exclusão
social, a falta de perspectiva dos pobres, o descaso do Estado, o tráfico de drogas, a
formação de associações criminosas, os assassinatos em massa”62.
Meirelles transita por essa realidade através do olhar do correto garoto Buscapé, que se torna fotógrafo, espécie de alterego do diretor. Ele pertence àquele
mundo, mas não faz parte dele e é desse ponto de vista seguro e exterior, de antemão crítico à situação, mas não deixando de tirar todo o proveito espetacular e
sangrento da violência que encena, que o filme se desenvolve. Não há nenhuma
proximidade com o olhar cúmplice da tradição do Cinema Novo, em que a
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caracterização dos bandidos vai ao encontro da percepção do público: são bandidos, e não vítimas sociais. A proximidade agora é com o cinema americano: a caracterização dos personagens principais obedece à lógica do filme de gangster, com
direito a um verdadeiro facínora desde a mais tenra idade. Estamos entre Scarface
de Howard Hawks (1932), na composição dos gangsters, e Quentin Tarantino no
gosto e gozo da violência, de suas cores e formas, embora sem o seu humor. Menos,
porém, do que emular o filme americano, o que interessa é sua agilidade, a qualidade de construção narrativa, a caracterização dos personagens, no que busca se
aproximar de certos filmes de Martin Scorsese. Em meio ao espetáculo, há a impressão do real que emerge – e foi justamente isso que causou tanto interesse e
impacto no público e na mídia. Havia algo realmente novo ali. Novos paradigmas
estéticos, novos paradigmas de representação do outro, do pobre, da realidade.
Salvo o bandido de Matheus Nachtergaele (Sandro Cenoura) e Bené (Phellipe Haagensen), o amigo de Zé Pequeno, que é mulato, os bandidos e o protagonista são,
em sua maioria, todos negros, embora a comunidade apresente personagens brancos, principalmente as crianças que protagonizam a cena mais terrível do filme.
O filme provocou acaloradas discussões contra e a favor dessa forma de representação, mas funcionou como uma revelação daquele território mostrado agora a
partir de novos paradigmas que agradaram o público. No entanto, por conta do espetáculo da violência, teria funcionado como uma forma de “turismo seguro” em
que se pode observar “pobres matando pobres”63. Da avaliação de Ivana Bentes,
surge outra, o conceito de “cosmética da fome”, fundado essencialmente sobre
esse filme. Pode-se discordar dele, uma vez que o paradigma que o orienta é o do
Cinema Novo. Os tempos são outros, a compaixão diante dos pobres rompeu-se,
a estética e a tecnologia não são mais as mesmas, no entanto o seu sentido causa
um estranhamento necessário.
Cidade de Deus fez 3.370.871 espectadores e obteve tal repercussão, que gerou
em pouco tempo uma minissérie a partir do seu tema, Cidade dos homens, com roteiros de Jorge Furtado, entre outros, no mesmo ano, e com sucesso ainda maior
do que o filme. Além disso, a favela, tal como vista no filme, vai também para a TV
nas novelas. Negros passam a ser personagens mais presentes ainda, sobretudo
como bandidos, mas ensaia-se também dar a atrizes – em especial, à bela Camila
Pitanga – maior protagonismo em algumas novelas.
Independentemente do sucesso de bilheteria, o ano de 2002 estava com os
olhos voltados para as margens, pois é desse mesmo momento O invasor, versão
paulista sobre a criminalidade nas periferias, representada com mais sutilezas e
contradições do que o filme de Fernando Meirelles. O invasor do título age para os
ricos que, pela sua cumplicidade, acabam sendo tragados por ele. A Cidade de Deus
seguiram-se algumas tentativas em torno do mesmo tema, em filmes como Cidade
dos homens, de Paulo Morelli (2007) ou Alemão, de José Eduardo Belmonte (2014).
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Carandiru, dirigido pelo veterano Hector Babenco, também baseado num best-seller, o livro Estação Carandiru (1999) do médico Drauzio Varella, apoia-se, como
Cidade de Deus, no impacto visual e dramático da representação de um universo
pouco habitual do cinema brasileiro, um grande presídio. O filme mostra o bárbaro massacre do Carandiru ocorrido no antigo presídio em São Paulo em 1992,
ocasião em que, para conter um tumulto entre os presos de um pavilhão, a Polícia
Militar invadiu o local, e 111 presos foram mortos, a maior parte deles sem armas
ou resistência.
Aproveitando os diversificados relatos do médico, que atuou por vários anos
no presídio, o filme constrói sua trama a partir do cotidiano do lugar: os pequenos
e grandes poderes, a corrupção entre os presos, e entre esses e as autoridades:
rivalidades, afetos, relações com os familiares, homossexualidade, lazer, assim
como os castigos e privações, até a espantosa invasão e execução dos presos pela
polícia. Tudo na imagem é monumental, a começar pelo próprio presídio, pela
circulação constante de personagens, pelas cores carregadas, pelas explosões de
júbilo da massa – como no show de Rita Cadillac ou nas agressões com as hordas
de policiais que invadem o lugar, os corpos feridos e mortos, o sangue que jorra
e corre caudaloso pelas escadarias junto com os presos sobreviventes que abandonam o prédio. Essa representação do universo prisional brasileiro e suas mazelas, que tira proveito espetacular e sensacional dos eventos que descreve, termina
com as imagens documentais da implosão do complexo do Carandiru, realizada
no mesmo momento das filmagens, em 26 de maio de 2003. Como se as imagens
daquela destruição – mais uma vez espetacular – estivessem dando um fim às barbáries que o filme retratou.
Carandiru vendeu 4.693.853 ingressos e, junto com filmes como Lisbela e o prisioneiro, de Guel Arraes; Os normais, de José Alvarenga Jr.; Didi, o cupido trapalhão,
de Paulo Aragão; Deus é brasileiro, de Cacá Diegues; e O homem que copiava, de Jorge
Furtado, entre outros, contribuiu para tornar o ano de 2003 o melhor de todos do
ponto de vista da bilheteria, com o market rate, a taxa de ocupação das salas com
filmes brasileiros, da ordem de 22% ou 22 milhões de espectadores, segundo os
dados da Ancine, número que não voltou a se repetir.
Devido à forte repercussão, o filme desdobrou-se também num seriado na
TV Globo, Carandiru, outras histórias, de 2005, com direção de Walter Carvalho. A temática prisional estendeu-se ainda no documentário O prisioneiro da
grade de ferro, de 2003, onde Paulo Sacramento entregou a câmera aos detentos do Carandiru para que construíssem os seus próprios relatos sobre aquele
mesmo universo.
Tropa de elite, de José Padilha, lançado em 2007, foi um acontecimento com repercussões ainda maiores. Baseado no livro Elite da tropa (2006), escrito em 2003
pelo ex-coordenador da Segurança do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares64, e
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dois ex-policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar
(Bope) do Rio de Janeiro, o filme aborda a formação de uma tropa policial capaz
de lutar contra o tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro e a corrupção da
Polícia Militar imersa e cúmplice dos crimes que devia combater. Se o livro traça
“um panorama sombrio da segurança pública no Rio de Janeiro, explicitando que
as ‘políticas’ de segurança não prescindem da violência policial no trato da criminalidade, que a corrupção está profundamente arraigada nas instituições e que
existe uma forte relação entre violência e corrupção” 65, no filme a encenação da
violência é levada a patamares de alta tensão e brutalidade, garantida inclusive
pela preparação dos atores – submetidos aos mesmos rigores e à mesma truculência do treinamento dos policiais66. No entanto, a ideia da força saneadora desse
suposto grupo “limpo” termina por autorizar a produção de cenas como a da tortura de um bandido negro – sempre negros – com um saco plástico sufocando sua
cabeça, cena que foi aplaudida em inúmeras exibições. Essa nova representação,
assim como já vimos em Cidade de Deus, parece ter respondido aos anseios do público que lotou os cinemas (2.417.754 espectadores). Conforme Isabela Boscov, o
filme destacou-se não apenas por suas cenas chocantes, mas por romper com “a
tradição nacional de narrar uma história pelo ponto de vista do bandido” e com a
“visão pia e romantizada do criminoso”67.
Tropa de elite alçou o capitão Nascimento (interpretado por Wagner Moura) à
condição de herói nacional – o ator, confundido com seu personagem, foi aplaudido em lugares públicos, apesar da ambiguidade e das práticas pouco ortodoxas
do capitão. A narrativa centrada nas ações da tropa dirigida por Nascimento mostra ainda a formação de seu discípulo – o aspirante André Matias (André Ramiro),
um jovem negro estudante de direito. A ação é então levada para uma das aulas de
Matias, em que Michel Foucault é o tema, oportunidade para o filme desfazer do
pensamento crítico tratado como inútil e alienado diante da realidade cruenta que
reclama a ação para o seu combate necessariamente brutal e, por isso, mal compreendido pelas camadas intelectualizadas. Na universidade, entre estudantes de
classe média, estão também os cúmplices do tráfico e da violência da favela – consumidores de droga – que revoltam, mas enchem de garra em sua batalha o jovem
aspirante. Dessa forma, o filme eleva o Bope e seus membros à condição de salvadores: a sua causa é justa, e os seus atos são justificados.
Esse tipo de tratamento espetacularizado e a dicotomia entre bons e maus se
aprofunda em Tropa de elite 2: o inimigo agora é outro, quando a ação do agora coronel Nascimento, vice-secretário da Segurança Pública, dirige-se às milícias das
periferias cariocas e aos políticos, os verdadeiros responsáveis pelo que se vê nas
imagens que chegam a Brasília para, num sobrevoo ao Palácio do Planalto, sugerir
que toda a corrupção de que se fala emana dali. Reitera com esse discurso anseios
autoritários de uma suposta pureza social em que a responsabilidade pelo mal está
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sempre só no outro: nos políticos que são sempre corruptos e no governo feito
apenas desse tipo de políticos, esvaziando inclusive qualquer potência positiva da
política como forma de ação e eximindo assim o espectador de refletir sobre as
suas próprias ações e responsabilidades na construção e manutenção desse estado
de coisas. O filme mima o espectador nas certezas que já nutre sobre esse universo
– os bandidos, os negros, os policiais, os favelados e os políticos são todos maus,
enquanto nós, conforme se vê na imagem – os outros – estamos isentos de todo
esse mal. Dessa forma, o filme, ao apresentar uma aparência de justiça na ação do
Bope, permite ao público – 11.146.723 de espectadores, a segunda maior bilheteria
do cinema brasileiro – momentos de catarse coletiva. O inferno, como já se sabe,
são os outros. Assim, menos do que uma obra artística relevante, tornou-se antes
de tudo, em suas duas edições, um evento sociológico. A versão de 2007, meses antes de seu lançamento, foi exaustivamente pirateada, o que não prejudicou sua expressiva bilheteria no lançamento nos cinemas. Entretanto, como o filme criticava
a polícia, surgiram versões anônimas feitas por policiais com imagens de ações de
combate ao crime. Apesar de convites e até da concorrência entre Globo e Record para a produção de uma série a partir do filme, ela acabou não se efetivando.
Em 2014, José Padilha dirigiu em Hollywood uma nova versão de RoboCop. Com
ameaças de morte no Brasil, Padilha vive nos Estados Unidos, onde dirigiu em
2015 dois episódios de Narcos sobre o traficante Pablo Escobar, novamente com
Wagner Moura como protagonista.
Apostando na mesma chave “realista” e de desvendamento de grandes acontecimentos nacionais, Assalto ao Banco Central, com direção de Marcos Paulo, mostra o que não se viu no gigantesco furto ao Banco Central de Fortaleza em 2005,
a ação dos ladrões infiltrados antes da invasão. No entanto, é muito próximo do
americano Onze homens e um segredo (Steven Soderbergh, 2001), sem os mesmos
meios. Fez 1.966.736 espectadores.
Alemão (José Belmonte, 2013) investe na preparação e nas escaramuças entre
policiais de inteligência infiltrados e traficantes na tomada do Complexo do Alemão em 2010, quando foram instaladas as Unidades Pacificadoras (UPPs) que estariam liberando os morros cariocas do poder do tráfico de drogas – evento ampla
e espetacularmente coberto ao vivo pela mídia na ocasião. Tratava-se, portanto,
de mostrar o que a TV não mostrou, o que o filme faz exagerando na tensão dos
afrontamentos e resvalando no melodrama: Antônio Fagundes é um chefe de polícia em conflito com o filho também policial. No entanto, apesar de uma bilheteria
menos expressiva de 955.841 espectadores, Alemão chamou novamente a atenção
para o gênero de ação/policial ambientado na favela. Em duração aumentada através de material jornalístico, foi transformado em minissérie da TV Globo em 2016.
Ancorado no mesmo gênero e temática, Operações especiais (2014 – 344.838 espectadores), de Tomás Portella, foca os desdobramentos da invasão no Complexo
536 NOVA HISTÓRIA DO CINEMA BRASILEIRO | VOLUME 2

do Alemão quando os traficantes expulsos dos morros tomaram as cidades vizinhas.
Acompanhando a tendência contemporânea de incluir protagonistas femininas
fortes e corajosas em franquias americanas de ação (Jogos vorazes, Mad Max, Star
Wars), Cléo Pires tenta encarnar uma policial honesta em meio à corrupção que se
alastra e que deve combater. Sem sucesso. O gênero policial com viés investigativo
que se volta para a corrupção, aproveitando a crise política do país desde 2015, vem
crescendo em investimento e novos filmes.
Em 2015, atingindo público em torno de 500 mil espectadores, por sua repercussão e diálogo com a sociedade, Que horas ela volta?, de Ana Muylaert, levou para
as telas a escamoteada tensão histórica da relação entre patrões e empregadas domésticas no Brasil. O tema da profunda e naturalizada segregação social brasileira
já havia sido abordado em filmes expressivos, que, no entanto, não atingiram mais
do que 100 mil espectadores – caso de O som ao redor, de Kléber Mendonça.
Em Que horas ela volta?, essa questão encontrou uma forma ao mesmo tempo
crítica e suficientemente confortável para atingir um público maior. A ação, centrada em torno das relações entre a empregada e seus ricos patrões, desenvolve-se
em cenários agradáveis, semelhantes aos que se vê nos filmes de Daniel Filho, com
todas as contradições e afetos que esses papéis têm num Brasil ainda marcado pela
herança de uma escravidão latente. Aqui, essas relações são problematizadas após
a chegada da filha da serviçal, que foi criada no Nordeste, longe da mãe. Esta, para
sustentá-la, criava o filho do patrão. No entanto, a recém-chegada, ao contrário
do esperado, não “sabe o seu lugar”, borrando com seu comportamento barreiras sociais tidas como naturais. Assim fazendo, apesar do apelo quase didático ao
maniqueísmo na caracterização dos personagens, algo não habitual no cinema de
Anna Muylaert – como a patroa quase vilã e os personagens masculinos beirando
a impotência –, o filme questiona essa naturalização ao mesmo tempo que sinaliza
mudanças sociais em curso nas formas de ver e viver esses papéis que vinham se
modificando concretamente – sobretudo no Nordeste – nos últimos dez anos.
Ainda que não mirando diretamente questões nacionais urgentes, mas por sua
bilheteria expressiva de 5.319.677 espectadores, 2 filhos de Francisco, de Breno Silveira, destaca-se em 2005 por sua capacidade de reunir diferentes públicos com a
biografia dos populares músicos sertanejos Zezé de Camargo e Luciano. A narrativa tem por foco os esforços do pai para ver o sucesso dos filhos, com destaque para
a superação das dificuldades com dignidade e perseverança, construindo na tela a
possibilidade de ascensão social mesmo para os mais pobres, num momento em
que as políticas nacionais começavam a se centrar nesse objetivo. Suficientemente
atraente para os pobres, edificante e com bom acabamento para as classes médias
urbanas, o filme explora, antes de tudo, o filão sertanejo, sem desprezar o gosto
das classes médias urbanas, representadas por intérpretes como Maria Bethânia
e Ney Matogrosso. Ao final, como tem sido característico nos filmes do período,
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e não só no Brasil, o filme termina com cenas documentais e testemunhais dos
dois irmãos cantando em um show e conversando sobre a carreira em um filme de
estética e narrativa convencionais e de bom acabamento.
Sem a mesma repercussão – 669.287 espectadores –, mas explorando o mesmo
veio e a combinação de cantores de sucesso no gênero sertanejo atuando como protagonistas, Jeremias Moreira, diretor conhecido por filmes desse gênero desde 1976,
quando filmou a primeira versão do consagrado Menino da porteira com o cantor Sérgio Reis, não teve o mesmo sucesso em seu remake com o cantor Daniel em 2009.

CINEBIOGRAFIAS
O sucesso de 2 filhos de Francisco consolida um ciclo biográfico no cinema brasileiro, que vinha se manifestando desde a Retomada, quando o carisma e a autoridade da história, com um tratamento sentimental e banalizado, foram utilizados
para dar chancela e relevo aos filmes, como se pôde ver também com Olga, em
2004, ou Zuzu Angel, em 2006.
Olga Benário, personagem de Olga, livro de sucesso de Fernando Morais no filme
de Jayme Monjardim (2004), passeia pela vida da companheira revolucionária de
Luís Carlos Prestes em 1935, quando organizam a tentativa de uma revolução comunista no Brasil. Trajetória e período histórico de grandes paixões políticas e embates:
o comunismo, o nazismo, o Holocausto e, no Brasil, a ditadura Vargas. O filme, no
entanto, reduz os acontecimentos históricos e suas dimensões políticas unicamente
à esfera privada e emotiva. Utilizando esquemas dramáticos acadêmicos numa estética imitativa e quadrada, confunde o valor da reconstituição visual “exata” de um
campo de concentração com neve em Bangu, no Rio de Janeiro, com a chave para
levar ao espectador os sentidos e a significação dos trágicos fatos que aborda. A memória antiditadura Vargas e o Holocausto foram banalizados pelo tratamento infantilizado e sentimental de esquemas dramáticos simplificados. No entanto, o filme
respondia no Brasil a uma moda de filmes sobre o Holocausto no cinema mundial,
o que o habilitou a concorrer sem sucesso à indicação ao Oscar daquele ano.
Zuzu Angel, de Sérgio Rezende (2006), visita mais uma vez a ditadura militar
(1964-1985). Se Rezende é menos didático e maniqueísta do que em seu terrível
Lamarca (1994), entroniza os mesmos esquemas estéticos e ilustrativos para
abordar a luta da estilista mineira em busca do filho Stuart Angel, desaparecido e
morto pelos aparelhos de repressão do regime militar em 1971. O filme alcançou
774.318 espectadores.
Aos melodramas envolvendo pais e filhos, como em 2 filhos de Francisco ou
Gonzaga, de pai para filho (2012), junta-se a história do ex-presidente Luiz Inácio
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Lula da Silva em Lula, filho do Brasil, cuja relação com a mãe nordestina, mulher
que abandona o marido violento e consegue educar com dignidade seus filhos é
enfatizada na construção daquele que seria o popular presidente do Brasil ainda
em 2010, quando o filme é lançado.
Há também filmes que trazem a história de músicos irreverentes e rebeldes
que vencem na carreira e morrem jovens, como Cazuza, o tempo não para (2004
– 3.082.522 espectadores), de Sandra Werneck e Walter Carvalho ou Somos tão jovens (2011 – 1.715.763 espectadores), um trabalho sensível de Antonio Carlos da
Fontoura, ou ainda Tim Maia (2014 – 773.541)68 na biografia ilustrativa de Mauro
Lima baseada em livro de Nelson Motta e precedida por musical de sucesso no
teatro, em que se buscam o insólito, e o escândalo, fórmula constante nesse gênero.
Com cortes atenuando revelações impróprias, como falar mal do cantor Roberto
Carlos, o filme foi reeditado como minissérie da TV Globo em 2015. Esses filmes de
resultados desiguais se apoiam, antes de tudo, na relevância dos personagens, na capacidade de revelação de uma vida – objetivo que bem poucos deles atingiram.
Bruna Surfistinha (2010 – 2.176.999 espectadores), de Marcus Baldini, é outra
adaptação de livro de sucesso. Nele, a protagonista narra sua bem-sucedida trajetória na prostituição de luxo e a sua redenção, quando vira escritora de sucesso.
Getúlio Vargas (2013 – 508.901 espectadores), centrado nos dias que antecederam
o suicídio do presidente, baseia-se também em biografia, dessa vez de Lira Neto.
O filme foi lançado no momento em que a oposição aos governos petistas recrudescia e a figura de Vargas parecia servir para evocar esses conflitos, como se pode
ver também em Sonho intenso (2015), documentário de José Mariani sobre os rumos da economia brasileira e que tem no ex-presidente levado ao suicídio por seus
opositores figura capital da construção de um país moderno.
Meu nome não é Johnny (2007 – 2.099.294 espectadores), dirigido por Mauro
Lima, fugiu aos padrões do gênero. Baseado em livro de Guilherme Fiuza, narra a
trajetória também real de um jovem de classe média alta (interpretado por Selton
Mello) que, de inconsequente consumidor de droga, passa a inconsciente traficante até ser investigado pela polícia e preso durante os anos 1980.
Chatô (1998-2004 – 64.000 espectadores), com produção de Guilherme Fontes, baseado na biografia de sucesso de Fernando Morais sobre o jornalista Assis
Chateaubriand, gestado a partir de 1995 e finalizado em 2015, depois de anos de
polêmicas por conta do seu financiamento, teve participação do roteirista João
Emanuel Carneiro e da produtora de Francis Ford Coppolla. O filme escapou
da ilustração pomposa e séria que vem caracterizando o gênero, carnavalizando
seu personagem num tratamento surpreendente para um filme com aspiração a
grande bilheteria. Segundo o crítico João Carlos Rodrigues:
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O cineasta não cai na armadilha fácil de fazer do protagonista um anti-herói simpático, absolvido pelas circunstâncias históricas. Seu Chateaubriand
(Marco Ricca) é um canalha. Mas um canalha inteligente e charmoso, como
também foi o verdadeiro Chatô. E Getúlio Vargas (Paulo Betti) não é o totalmente inverídico “pai dos pobres” inventado em 1954, mas o maquiavélico
ditador parafascista do Estado Novo. As sequências em que contracenam
esclarecem bastante o que era fazer política no Brasil antigamente69.

Destoando desse conjunto, o ensaio de ficção histórica A estrada 47 (2013 –
34.358 espectadores), de Vicente Ferraz, merece uma menção por ser o primeiro
a abordar a difícil e pouco reconhecida participação dos pracinhas brasileiros na
Segunda Guerra Mundial. Sóbrio, verossímil, escapa da facilidade dos efeitos e
do espetáculo dos filmes de guerra e é, ao mesmo tempo, irônico: o heroísmo da
árdua ação dos soldados da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que o filme
mostra, ao final, é contabilizado como um feito do exército americano ao qual a
FEB estava subordinada70.
Ainda que não seja exatamente uma cinebiografia, é preciso lembrar de O palhaço (2011 – 1.242.800 espectadores), dirigido e protagonizado pelo ator Selton
Mello. Em um tempo fora do tempo e um Brasil inespecífico, e dessa forma abarcando todo o seu território num circo mambembe, o filme traz um jovem palhaço
à procura de sua identidade.

FILMES RELIGIOSOS
Próximo às biografias, mas constituindo um gênero autônomo e prolífico
desde o início do cinema, inclusive no Brasil, os filmes religiosos – entre eles,
os filmes hagiográficos71 e os sobre a vida de Cristo – atraíram grande público no
período, assim como aqueles sobre figuras relevantes do espiritismo no país:
Bezerra de Menezes e Chico Xavier ou da Bíblia: Os Dez Mandamentos. A boa recepção do público, bem como o patrocínio da Igreja católica e entidades espíritas,
como a Estação Luz, estimularam novas produções até 2011. Os evangélicos da
Igreja Universal do Reino de Deus entram em 2016. O que parecia se esboçar em
2010 como um rendoso filão temático a ser explorado no “campo do filme religioso”72, prospera no entanto de forma dispersa. Centrando em geral e tendo
como principal apelo o contato entre vivos e mortos, os filmes transitam também pelo fantástico, pelo horror ou mesmo a ficção científica, como chama a
atenção Laura Loguercio Cánepa73.
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Moacyr Goes dirige o carismático Padre Marcelo Rossi em Maria, a mãe do Filho de Deus (2.332.873 espectadores) e Irmãos de fé (966.021 espectadores) sobre os
apóstolos Paulo e Pedro. As narrativas partem do tempo presente, com personagens jovens em dificuldade, a quem o padre conduz pela vida de Jesus ou de seus
apóstolos. A reconstituição dos tempos bíblicos em praias do Nordeste, numa
encenação despojada, atores globais como Giovanna Antonelli (Maria) ou Thiago
Lacerda (Pedro), as músicas de Marcelo Rossi e as narrativas na chave do melodrama de aprendizado e superação pela fé, bondade e resignação, caros ao filme
religioso cristão, dão bons resultados.
Bezerra de Menezes – o diário de um espírito, direção de Glauber Filho e Joe Pimentel, interpretado por Carlos Vereza, surpreendeu pela produção modesta e
grande bilheteria: 800 mil espectadores. Filmado em digital em Alagoas, teve
financiamento de entidades espíritas. Segundo Cánepa, esse é o exemplo de um
filme militante para divulgar o espiritismo74.
Em 2010, Daniel Filho dirigiu a biografia Chico Xavier (3.413.231 espectadores)
em chave de melodrama, contrastando os sacrifícios, incompreensões e preconceitos do protagonista no passado com as angústias de um casal que busca contato
com o filho morto em trágico acidente.
Em 2011, a exploração do gênero parecia ter chegado ao seu ápice. Prometendo
efeitos especiais desconhecidos no país, Wagner Assis dirigiu a superprodução
Nosso lar (4.060.304 espectadores). Numa estética que remete ora ao teatro espírita em concepção cênica das antigas novelas da TV Tupi, ora buscando grandes
voos estéticos com efeitos especiais para conceber o lugar onde habitam os mortos – trens suspensos, jardins floridos nos quais músicos tocam Bach incessantemente! –, o filme alia, segundo Cánepa, “espetáculo cinematográfico, melodrama
e pregação religiosa” 75. Buscando repetir os sucessos anteriores, Glauber Filho
dirige As mães de Chico Xavier (2011 – 517.330 espectadores), aprofundando o tema
do contato entre mães e seus filhos mortos. E a vida continua (2012), de Paulo Figueiredo, já não tem maior expressão nas bilheterias.
No início de 2016, a Rede Record e a Igreja Universal do Reino de Deus, proprietária da emissora, lançaram Os Deus Mandamentos, filme realizado por Alexandre Avancini a partir da edição da novela produzida na TV Record com sucesso em
2015. O filme foi distribuído em mil salas – a maior ocupação de telas do cinema
brasileiro em todos os tempos – com uma pré-venda de ingressos que, segundo os
exibidores, lotou as salas por dias seguidos, somando, no lançamento, mais de 2
milhões de ingressos vendidos76. A estratégia de marketing entre os fiéis foi interromper os cultos religiosos para a projeção do trailer e a venda de ingressos. Dessa
feita, houve a entrada agressiva dos evangélicos na conjunção igreja e cinema, o
que acabou rendendo a maior bilheteria brasileira: segundo a Ancine, foram vendidos 11.216 ingressos. A concepção cenográfica e narrativa é de um Egito das
Cinema brasileiro contemporâneo de grande bilheteria (2000-2016)

541

animações da Disney filmado em Jacarepaguá. A impressionante cena da abertura
do Mar Morto contou com produção americana segundo a matriz do filme de Cecil
B. de Mille de 1956.

FILMES PARA CRIANÇAS
E ADOLESCENTES
A temática infantojuvenil foi se destacando paulatinamente na produção contemporânea. Além dos filmes dos Trapalhões e de Xuxa Meneghel, que remontam aos
anos 1970 e 1980, respectivamente, e que examinaremos mais adiante, foram esparsas as tentativas no gênero, e alguns deles estão ligados a sucessos da televisão.
O mais ousado e caro terá sido Acquária (2003 – 837.695 espectadores), de Flávia
Moraes – tentativa de um Star Trek (2009) à brasileira –, em que a dupla de cantores Sandy e Júnior evolui em meio a cenários áridos num planeta perdido onde se
busca fabricar água. Tainá – uma aventura na Amazônia, (2000 – 853.210 espectadores), de Tânia Lamarca, e Tainá – a aventura continua (2004 – 788.442 espectadores),
de Mauro Lima, filiam-se a uma categoria em extinção: o filme remete às aventuras de crianças e adolescentes nas matas em contato com índios ou animais tropicais caros à literatura infantojuvenil nacional, tema que tem sido atualizado
pelas preocupações ecológicas. O interior do Brasil, as regiões rurais e os signos
trópico-nacionais não foram um cenário atraente para os filmes de bilheteria
massiva. Em sentido oposto, Rio (2010) e Rio 2 (2013), filmes americanos da Fox
que exploram o carisma da cidade depois da escolha do Brasil como sede dos
jogos da Copa do Mundo, os signos e cores da nacionalidade – de papagaios a
araras e tucanos, ou a floresta – deram o tom. A favela, no entanto, não deixou de
ser o lugar dos bandidos.
A turma da Mônica em uma aventura no tempo (2008), de Mauricio de Souza, foi a
única animação infantil de relativo sucesso do período: 531.656 espectadores. Confissões de adolescente (816.971 espectadores), de Daniel Filho, Carrossel (2.535.806),
de Alexandre Boury, e Carrosel 2 – O sumiço de Maria Joaquina (2.525.328), de Maurício Eça, originalmente séries de TV da Cultura e do SBT, respectivamente, abordaram o filão adolescente – a descoberta do amor, do sexo, as dificuldades na escola
–, gênero praticamente inexplorado, especialmente depois de 2009, quando todos
os investimentos se concentraram mais e mais em comédias concebidas para um
público amplo. No entanto, desde 2016 com É fada, quando Daniel Filho traz para
o cinema a vloguera Kéfera, as produções infantojuvenis e “familiares”, algumas
delas com forte ligação com produções de grande audiência da internet, vão ter
presença expressiva nas bilheterias de 201777.
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O CINEMA E A TELEVISÃO
Demarcamos o início da produção contemporânea no ano 2000, quando O Auto
da Compadecida, minissérie de TV em quatro capítulos, feita em 1998, foi reeditada
como filme, selando não só a entrada da televisão como participante, mas também
como um novo padrão estético, narrativo, dramático e temático para o cinema brasileiro. Seu sucesso, com 2.157.166 bilhetes vendidos, marcou a entrada da Globo
Filme nas coproduções com temática cômica, popular e nacional já testada. Esse
trânsito intermidiático entre produções televisivas e o cinema e do cinema para a
TV aberta ou por assinatura passa a integrar as formas habituais de realização do
período, aprofundadas com o uso comum do digital.
Isso pôde ser visto em filmes que desde os anos 1970 se dirigiam às grandes
audiências dos Trapalhões e de Xuxa Meneghel, voltados prioritariamente ao público infanto-juvenil e que se reproduzem ainda nos anos 2000 em títulos como
– Xuxa e os duendes (Paulo Sérgio de Almeida, 2001 – 2.657.091), Xuxa e os duendes 2 (Paulo Sérgio de Almeida, 2002 – 2.301.152), Didi, o cupido trapalhão (Paulo
Aragão, 2003 – 1.758.579), Xuxa e o tesouro da cidade perdida (Moacyr Góes, 2004
– 1.331.652), Didi quer ser criança (Reynaldo Boury, 2004 – 982.175), Xuxinha e Guto
contra os monstros do espaço (Moacyr Góes, 2005 – 596.218), Didi, o caçador de tesouros (Marcus Figueiredo, 2006 – 1.024.732), Xuxa gêmeas (Jorge Fernando, 2006
– 1.007.490), O cavaleiro Didi e a princesa Lili (Marcus Figueiredo, 2006 – 742.340) e
O guerreiro Didi e a ninja Lili (Marcus Figueiredo, 2008 – 647.555).
Os filmes voltados ao público infantil são expressivos de um tratamento formal e narrativo consagrado entre os anos 1970 e 1990 – as adaptações à brasileira
de contos de fadas, personagens ou temáticas infantis – e se consolidaram como
as grandes bilheterias nacionais. No entanto, se prosseguem nos anos 2000 no
formato estabelecido, novas produções miram esse e um público mais amplo.
A temática propriamente infantil está se desfazendo.
Esse veio que mostrava sinais de esgotamento nos descendentes números da
audiência, foi momentaneamente revitalizado em 2009, quando do conto de fadas
Xuxa em O mistério da Feiurinha (1.307.135) participam atores em ascensão no gosto
do público, como Paulo Gustavo e Leandro Hassum. Significativamente é em 2009
que as comédias passam a liderar as grandes bilheterias – são cinco nesse ano –
e posteriormente tanto Xuxa Meneghel quanto Renato Aragão e o tipo de filmes
que produzem não faz mais eco às novas audiências que vinham se estabelecendo
e sendo formadas por novos produtos. Ainda que Xuxa tenha recebido o título de
“rainha do cinema” no Festival de Gramado de 2009, tanto ela como Renato Aragão não voltaram a filmar desde então.
A circulação intermidiática de programas televisuais de humor da TV – inicialmente aberta e depois paga, para o cinema pode ser vista com Os normais – o filme
(2.996.467 espectadores), que teve continuação em Os normais 2 – a noite mais
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maluca de todas (2.202.640 espectadores). Nesse filmes, ambos dirigidos por José
Alvarenga Jr., reproduzem-se aventuras e dificuldades do casal Vani (Fernanda Torres) e Rui (Luiz Fernando Guimarães). Casseta e Planeta – a taça do mundo é nossa
(2003 – 690.709 espectadores) conta, sem o resultado do programa de TV (baseado
no humor que se criava pelas críticas e sátiras aos acontecimentos semanais), a história do roubo e o destino da Taça Jules Rimet. Em 2007, voltam com Casseta e Planeta – seus problemas acabaram (596.624 espectadores), com a mesma realização pífia
do filme anterior. Destacaram-se ainda, nesse formato, A grande família (Maurício
Farias, 2007 – 2.035.576 espectadores) e o Bem amado (Guel Arraes, 2010 – 955.393
espectadores), que contaram, entre outros, com roteiros mais bem elaborados e o
carisma do ator Marco Nanini. Em 2013, o sucesso do mordomo homossexual Crô
da novela Fina estampa, de 2012, justificou a transposição do personagem para Crô –
o filme (Bruno Barreto – 1.652.949 espectadores).
O sucesso de público desses filmes deve-se à repetição de fórmulas conhecidas do reticente espectador de classe média, que encontra no título familiar
da TV a segurança necessária para se aproximar do “cinema nacional”. Ao longo
da década, no entanto, há o crescimento paulatino da plateia de populações de
renda inferior, público fiel da TV aberta. Para as produtoras em associação com
a Globo Filmes, trata-se de investir no conhecido e certo economicamente: produzir mais do mesmo a que o espectador já está habituado, agregando pequenas mudanças, recursos espetaculares de produção como locações no exterior
e efeitos técnicos.
Em sentido oposto a esses produtos “seguros”, diretores com trabalhos para
a emissora, como Guel Arraes, Jorge Furtado e Luiz Fernando Carvalho, propuseram – cada um em seu gênero e estilo – filmes originais, mesmo quando prolongamentos de produtos televisivos, como Caramuru – a invenção do Brasil (2001
– 246.023 espectadores), dirigido por Arraes com roteiro de Furtado, e obras inéditas como O homem que copiava (2003 – 664.651 espectadores) ou Meu tio matou um
cara (2004 – 591.120 espectadores), ambos dirigidos por Furtado e com a virtude
quase inédita dos filmes de grande bilheteria desse período, de colocar um negro,
Lázaro Ramos, como protagonista positivo dos filmes ambientados em Porto
Alegre – lugar igualmente inusual em filmes. São produções de porte médio com
roteiros bem desenvolvidos, situações narrativas inesperadas e irônicas, caso de
Saneamento básico, o filme (2007 – 190.656 espectadores), com Fernanda Torres,
Wagner Moura e Camila Pitanga. Guel Arraes, depois d’O Auto da Compadecida
e Lisbela e o prisioneiro (2003 – 3.174.643 espectadores), peça de Osman Lins,
dirigiu em 2010 O bem-amado, a partir novela exibida em 1973, de Dias Gomes
– que foi uma referência central na dramaturgia brasileira no teatro, no rádio,
no cinema78 e sobretudo na televisão. Do filme que surge das repercussões da novela, vai ser editada também uma minissérie em quatro capítulos exibida em 2011,
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procedimento, como vimos, caro a Guel Arraes, que vem se dedicando à coprodução da Globo Filmes. Em outra chave, sem aspirar a grandes bilheterias, Luiz
Fernando Carvalho realizou em 2001 a expressiva adaptação de Lavoura arcaica
(143.860 espectadores), livro de Raduan Nassar.
Por outro lado, filmes de sucesso ou repercussão que não tinham ligação anterior com a Rede Globo ou a Globo Filmes, como Carandiru ou Ó Paí, ó (Monique
Gardemberg, 2007), tornaram-se minisséries na emissora.
Daniel Filho, diretor artístico da Globo Filmes até 2015, foi um dos responsáveis, com Guel Arraes, por esse trânsito e por muitas das concepções que vão
nortear as produções da Globo Filmes. Ele vem de uma carreira com experiências cinematográficas significativas não só como ator em muitos filmes, sendo o
mais célebre deles Os cafajestes (1962), de Ruy Guerra, mas também como diretor
e produtor. Seus filmes a partir de 2000, realizados quase todos sem ligação direta
com produtos televisivos, caracterizam-se por um formato familiar à americana:
buscam entreter públicos dos 8 aos 80 anos. A partilha (2001) e A dona da história
(2004) têm por centro relações familiares, questões de casamento e da meia-idade com pitadas nostálgicas de história.
A propósito, A dona da história, interpretada por Marieta Severo e Débora
Falabella, conta sua vida com o marido, interpretado por Rodrigo Santoro e Antônio Fagundes, dirigindo-se ao espectador e entrelaçando passado e presente.
Conheceram-se numa passeata em 1968. O marido, eterno revolucionário, quer
ir a Cuba, enquanto ela prefere Paris. O filme se estrutura através de signos e
oposições que designam posições políticas e visões de mundo esvaziadas de sentido. Em meio a essa leveza confortável que os filmes posteriores aprofundam,
o diretor insere temas inabordados por essas produções, como personagens homossexuais femininas.
Daniel Filho molda-se à comédia leve e se sai bem igualmente no melodrama,
como vimos com relação a Chico Xavier (2009-2010). Nesse espírito, explorando a
zona sul carioca em chave familiar de classe média, realiza Confissões de adolescente
(2014 – 816.971 espectadores), decorrência da série para TV iniciada em 1994, de que
foi um dos idealizadores, com foco no público juvenil. Mas foi com a troca de sexos
de Se eu fosse você (2005 – 3.644.956 espectadores) e Se eu fosse você 2 (2008 – 6.112.851
espectadores) que o diretor melhor explorou o ambiente da zona sul carioca, com
a iluminação e o espírito próximo às comédias californianas de Steve Martin ou
Eddie Murphy, que, aliada à graça com a troca de papéis entre o homem e a mulher
– estar na pele do outro como o filme propõe –, consegue falar a um público amplo.
Nesses filmes, encontramos muito do que foi se conformando, principalmente
depois de 2009 – quando as comédias se sedimentam como o gênero de maior sucesso –, como um padrão necessário aos filmes que aspiram a grandes bilheterias e
tem a Globo Filmes como coprodutora.
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O Rio de Janeiro e a zona sul são o cenário preferido com seus aspectos aprazíveis: a praia, a riqueza, o consumo, a contemporaneidade na arquitetura, nos carros
da moda. Os personagens são das classes média e alta, brancos, em geral jovens,
bonitos, realizados profissionalmente e com problemas afetivos e/ou sexuais.
Tudo é leve, luminoso, em geral luxuoso e, por vezes, engraçado. Há romance,
mas não há erotismo ou sexo.
Incluem-se também como características das comédias que se sedimentaram
como o gênero de maior público do período a interação dos protagonistas com
personagens subalternos: empregadas domésticas, motoristas e todos aqueles
que não são ricos ou realizados, em geral negros ou pessoas com um sotaque distinto, geralmente ignorantes e, por isso, engraçados. As intrigas afastam-se ostensivamente de qualquer contato com a realidade externa à intriga do filme.
Nesse universo, aparecem os suburbanos e emergentes que conquistam ou perdem status, sempre nos mesmos cenários fotogênicos do Rio de Janeiro a Miami.
O riso vem da inadequação e ignorância do personagem quanto a novos hábitos
diferentes da sua classe de origem, que o dinheiro não apaga. Ainda que invistam
no exibicionismo consumista e vazio, como em Até que a sorte nos separe 1 (2012),
2 (2013) e 3 (2015), de Roberto Santucci, apelando até mesmo para inserções como
de Jerry Lewis num cassino em Miami, no segundo filme da franquia, a aposta está
unicamente no clichê: no exagero e na cafonice dos personagens e situações. São
inadequados, assim como é, em geral, o homossexual caricato, reforçando negativamente os estereótipos de gênero e, com eles, o preconceito.

AS COMÉDIAS E
A COMÉDIA ROMÂNTICA
As comédias foram e continuam sendo o gênero cinematográfico que atrai com
regularidade o público para o cinema brasileiro. Essa é uma constatação histórica,
certamente não apenas para o cinema nacional, e tem relação com o caráter popular do gênero, “que consiste originalmente em uma intriga entre personagens de
baixa condição, provida de um final feliz”79, em que a vida popular – o quiproquó,
a troca de identidades, as artimanhas do amor, mas também a sátira ao poder e aos
poderosos – estão em pauta. Vista muitas vezes com preconceito justamente por
seu caráter popular, a comédia trabalha com a “parte maldita” da existência, como
lembra Lyra80: a grosseria, o sexo, a escatologia, os preconceitos e estereótipos que
incidem sobre atores sociais considerados marginais na hierarquia social, como
criados, estrangeiros, homossexuais, representados, em geral, com exagero de gestos, sotaques e interpretação capazes de torná-los grotescos e, por isso, engraçados.
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No Brasil, a comédia, sobretudo a chanchada (1943 a 1962), caracterizou-se pela irreverência e por seu caráter ao mesmo tempo paródico e afirmativamente precário
em relação ao cinema hegemônico nas telas, ainda que aspirasse também, como se
vê em especial nos filmes de Carlos Manga, a alcançar qualidades do original.
Dentro desses parâmetros, foram sendo construídos características e personagens próprios – amálgamas do que é visto no cinema (brasileiro ou não) com a literatura, o teatro, o circo, o rádio e a televisão –, como o caipira aparentemente ignorante,
mas esperto, o citadino só aparentemente inteligente, o marido sem-vergonha, a esposa castradora ou a mulher gostosona, a mulata boazuda, tipos recorrentes desde
Nhô Anastácio chegou de viagem (1908), nas chanchadas, nas pornochanchadas e nos
programas cômicos da televisão até hoje. Na produção brasileira de grande público
do século XXI, algumas dessas características persistem, mas tanto o tratamento
cinematográfico como o universo de personagens se modificaram, seja por um
protagonismo diferente dado às mulheres, seja pela preocupação com a qualidade
da produção e do acabamento, numa postura de reverência ao cinema americano,
o preferido e, historicamente, a referência cinematográfica do público. Além disso,
as comédias românticas aparecem de forma mais expressiva nesse período.
Na produção contemporânea de comédias, a mídia e a cultura midiatizada
pautam os filmes, uma vez que neles podemos ver a influência estética e temática
não só da televisão aberta, mas também da TV por assinatura, com seus programas
e atores (Cilada.com, 2011, Vai que cola, 2015), assim como a comédia stand-up, o
teatro comercial (Trair e coçar é só começar, 2006), a literatura ligeira (Casais inteligentes enriquecem juntos), os blogs e a internet (atores e produções do Porta dos
fundos), em uma circulação recorrente e convergente de produção incessante de
entretenimento massivo realizada quase sempre pelos mesmos atores nas diferentes mídias. Paulo Gustavo, por exemplo, estreia Minha mãe é uma peça em 2006,
trabalha na TV e no cinema em papéis secundários, destaca-se como a personagem
Renée, no filme O divã (2009), que vai para a TV aberta como seriado em 2011, ano
em que começa também o seriado 220 volts no canal por assinatura Multishow. Em
2013, é protagonista do filme Minha mãe é uma peça, que tem continuação em 2016,
assim como do seriado 220 volts, que também será filmado. Se, inversamente, um
filme surge no cinema, como Ó Paí, ó e Divã, por exemplo, seu sucesso acaba por
induzir a produção de um seriado na TV aberta ou por assinatura, o que contribui
para realimentar essa cadeia formal e temática ambientada costumeiramente no
Rio de Janeiro, que se reproduz nas franquias desses mesmos filmes, como Divã 2,
lançado em 2015 e dirigido por Paulo Fontenelle, que, no entanto, não ultrapassou
os 164.589 ingressos.
Essas comédias seguem de perto a produção americana preferida pelo público,
como pode ser visto pela influência de filmes de astros das comédias contemporâneas como Adam Sandler, Jennifer Aniston (Esposa de mentirinha, Dennis Dugan,
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2011), Ben Stiller e Cameron Diaz (Quem vai ficar com Mary, Peter e Bob Farrelly,
1998) e outros. Em algumas dessas obras, como, por exemplo, Zohan: o agente bom
de corte (2008), de Dennis Dugan com Adam Sandler, a grosseria explícita substituiu ou foi sendo tomada como humor. As comédias românticas americanas
também foram reformatadas à brasileira como Mato sem cachorro (Pedro Amorim,
2013), assim como seriados de sucesso, como Sex in the City, replicado em S.O.S
mulheres ao mar (2013) e S.O.S mulheres ao mar 2 (Cris D’Amato, 2015).
São recorrentes também nas comédias românticas ações que se estruturam a
partir do choque entre os sexos provocado pelas mudanças do estatuto da mulher
de extração urbana, profissionalizada e independente – ao menos como são pintadas nos filmes – e agora não apenas desejadas pelo homem como no passado,
mas desejantes. Disso resultam tramas em torno das dificuldades dos homens
diante dessas mulheres em filmes como E aí, comeu? ou Cilada.com, entre outros.

A CONSAGRAÇÃO DO GÊNERO
Nos filmes de maior sucesso do ano 2000, o humor ainda se ancora em um Nordeste típico já experimentado com sucesso pela televisão, tendo como referência
a autoridade de escritores consagrados, como Ariano Suassuna, Osman Lins ou
João Ubaldo Ribeiro, casos de O Auto da Compadecida (2.157.166 espectadores), da
comédia romântica Lisbela e o prisioneiro (3.174.643 espectadores) ou de Deus é brasileiro (1.635.212 espectadores). Estamos ainda próximos dos procedimentos reverenciais da Retomada e da TV Globo como a emissora detentora do “mandato”81
sobre conteúdo nacional que se expressava então através da literatura brasileira
e de um Nordeste que faz aqui suas últimas aparições82. Eu, tu, eles (Andrucha Waddington, 2000 – 695.682 espectadores) segue na mesma senda, embalado pela
trilha musical de Gilberto Gil.
Desde 2000, no entanto, a comédia romântica veio se impondo com seus encontros e desencontros, como em Bossa nova (520.614 espectadores), de Bruno
Barreto, no qual um Rio de Janeiro de cartão-postal volta à cena para não mais
sair, como em Sexo, amor e traição (2003 – 2.219.423 espectadores), de Jorge Fernando, sendo substituído muito esporadicamente por outros cenários em filmes
de sucesso, como Porto Alegre em Meu tio matou um cara (2004) ou São Paulo em
O casamento de Romeu e Julieta (Bruno Barreto, 2005 – com 969.278 espectadores),
sobre as paixões que atrapalham um romance entre palmeirenses e corintianos
em um ambiente fotogênico da classe média paulistana. Em 2006, Daniel Filho
entroniza de vez a Barra da Tijuca como a Califórnia brasileira no cinema em Se eu
fosse você e com maior sucesso ainda em Se eu fosse você 2.
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Trair e coçar é só começar (481.006 espectadores), de Moacyr Góes, retoma à brasileira as confusões e desencontros amorosos provocados pela ignorância ou má
interpretação das situações pelos criados: a “comédia de erros”. Tema caro à comédia de Marivaux (1688-1763), para quem “é rindo que se corrigem os costumes”,
à ópera cômica de Mozart (1756-1791) ou à comédia de bulevar de um Martins Pena
(1815-1848), Trair e coçar é encenada por Marcos Caruso, seu autor no teatro desde
1986. Foi adaptada para cinema e TV por assinatura em 2014 como série do canal
Multishow. No filme com Adriana Esteves, a criada que cria confusões combina
a interpretação caricata de pessoa ignorante, imposta pela baixa condição social,
com um sotaque inespecífico, mas tendente ao nordestino. Não há entre as personagens de empregadas do filme nenhuma negra. Ainda que a peça retome um
arquétipo tradicional das comédias – como o gênero não é neutro – à brasileira,
o filme de 2006 explora e faz rir da ignorância, da inadequação e do lugar social
inferior da empregada, ou seja, é naturalizadamente preconceituoso.
O ano de 2009 foi o da consagração da comédia e sobretudo da comédia romântica, conforme as medições da Ancine e publicações especializadas, pois foram
cinco as comédias de grande público nesse período: Se eu fosse você 2 (6.112.851 espectadores); A mulher invisível (Cláudio Torres, 2.353.646 espectadores); Os normais
2 (José Alvarenga Jr., 2.202.640 espectadores); assim como Divã (José Alvarenga Jr.,
1.866.40 espectadores); e Xuxa em O mistério da Feiurinha, todos eles – à exceção do
filme de Xuxa – consagrados a dificuldades afetivas entre homens e mulheres, separações, recasamentos, mulheres abandonadas que redescobrem o amor e a juventude ou homens fragilizados que não conseguem se refazer de um abandono.
Muita calma nessa hora (2010 – 1.485.498 espectadores), de Felipe Joffily, mantém as mesmas preocupações, assim como em Muita calma nessa hora 2 (2013
– 1.429.862 espectadores) do mesmo diretor, agora focado sobre o Rock in Rio,
atração turística da cidade. Nesses cenários onde os negros apenas aparecem em
papéis subalternos, o cômico Hélio de la Peña é um segurança. Qualquer gato vira
lata (2011 – 1.194.628 espectadores), de Tomás Portela, consegue tratar os afetos
com alguma graça, estereotipando todos os seus personagens – o ex-namorado
atleta machão e burro, o professor universitário sensível e inteligente, mas desajeitado, tratamento que se aprofunda em Qualquer gato vira lata 2 (2014 – 807.807),
sob a direção de Roberto Santucci. Em se tratando de estereótipos e clichês, certamente o grande responsável pela sua reprodução é Roberto Santucci, grande campeão de bilheterias, o que revela o quanto esses clichês dialogam com a audiência,
incluindo os novos consumidores mais pobres, como vinha acontecendo, sobretudo, a partir do segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2006-2010).
Se Vestida para casar (27 Dresses, 2008), de Anne Fletcher, aborda as dificuldades de uma eterna madrinha para conseguir chegar ao seu próprio casamento,
Gerson Sanginitto parodia o título americano – expediente antigo do cinema
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brasileiro – e faz de Leandro Hassum em Vestido para casar (2013 – 1.258.666 espectadores) um noivo metido em trapalhadas. Já em Loucas pra casar (Roberto
Santucci, 2015 – 3.770.455 espectadores), a eterna madrinha sem sorte no amor do
filme original é agora a bem-sucedida Ingrid Guimarães – as mulheres dessas comédias são sempre bem-sucedidas –, que faz de tudo para arranjar seu casamento.
Esse é também o tema de Os homens são de Marte... e é pra lá que eu vou, em que outra
personagem feminina bem-sucedida, dessa vez uma produtora de festas de casamento, se mete em confusões em busca do próprio casamento.
Mato sem cachorro (Pedro Amorim, 1.134.563 espectadores) traz um músico inseguro (representado por Bruno Gagliasso) e uma produtora de rádio batalhadora
(interpretada por Leandra Leal) que se conhecem, separam-se e voltam a ficar
juntos tendo por centro um cachorro. A comédia romântica com cachorro, gênero
explorado pelos americanos, compõe-se nesse filme de personagens e situações
que escapam da caracterização habitual do universo supostamente sofisticado
da zona sul carioca. Ambientado em Copacabana, Mato sem cachorro investe nos
hábitos dos imigrantes portugueses, em músicas ditas bregas de Waldick Soriano,
Sandy e Sidney Magal, que dão ao conjunto graça e ironia. Até mesmo a iluminação,
um uso distinto de cores e a ausência ostensiva da paisagem da cidade sinalizam
que a televisão como parâmetro está mais distante.
Em S.O.S. mulheres ao mar (1.776.579 espectadores), a diretora Cris D’Amato
produz sua versão brasileira de Sex in the City. Uma aspirante a escritora largada
pelo marido (interpretada por Giovanna Antonelli) parte em um cruzeiro para
reconquistá-lo com a amiga paqueradora (representada por Fabíula Nascimento). Junta-se a elas, à brasileira, a empregada doméstica Dialinda, disfarçada
de rica (interpretada por Thalita Carauta). O filme segue os gestos, as situações,
as roupas do seriado e filme original que lhe servem de modelo, inserindo passagens por Roma e Veneza, cidades saturadas de clichês românticos, como é sabido. O que mais chama a atenção, no entanto, é como a adaptação entre nós de
produtos americanos, além de inserir na paisagem um ostensivo Pão de Açúcar,
tem sempre um pé em Casa Grande e Senzala83. Se a protagonista pretendente a
escritora encontra um estilista (interpretado por Reynaldo Gianecchini) e ao final consegue êxito em sua carreira literária e fica com o novo amado de mesma
condição social que ela, a empregada veste-se bem, disfarça o cabelo crespo – os
traços da negritude – a sua origem e condição social, ensaia um sotaque estrangeiro e conquista um suposto empresário estrangeiro do ramo de alimentos.
Na verdade, também ele era um empregado – o cozinheiro do navio, um nordestino.
Mesmo disfarçados, no filme brasileiro os empregados se atraem e ficam entre si.
Nem na fantasia cinematográfica é possível, então, a quebra da barreira de classes.
O happy end tradicional das comédias românticas americanas, que ainda hoje admite
o casamento entre princesas e plebeus, não acontece. O padrão é cada um no seu
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lugar, ou melhor, cada um no lugar que lhe cabe. A estratificação social é um dado
da natureza, e o filme fabrica e reitera essa naturalização.
Em S.O.S. mulheres ao mar 2, da mesma diretora, a escritora está consagrada, mas
continua insegura sobre os sentimentos do companheiro. A trama amorosa é repetitiva, e os cenários são agora Miami, Orlando e Cancún, sonhos de consumo sobre
os quais o filme se alonga sem disfarçar o ostensivo merchandising. A música onipresente é a americana Celebration84, que Dialinda, a doméstica agora estabelecida em
Miami, canta, acentuando seu péssimo sotaque e as trapalhadas do entrecho cômico
que envolvem uma quadrilha de traficantes perseguida pelo FBI, que usa como disfarce justamente a venda de alisantes para cabelo vendidos por ela. Dialinda colabora com o FBI e recebe a cidadania americana! Um cruzeiro para Miami, Orlando
e Cancún, cenas nas várias atrações da Disney, cidadania americana e, quem sabe,
ascensão social. O que mais se pode querer de um filme brasileiro?
Mulheres bem-sucedidas e empregadas domésticas também aparecem em De
pernas para o ar (2010 – 3.506.552 espectadores), de Roberto Santucci, em que a
protagonista viciada em trabalho (interpretação de Ingrid Guimarães) é abandonada pelo marido e resolve seus problemas com vibradores sexuais que se tornam
não apenas o seu objeto de desejo, mas também o seu próspero negócio como
empresária, que atrairá novamente o marido. O filme opõe a felicidade do casal à
dedicação da mulher ao trabalho. Nesse quadro, a empregada, Rosa (Cristina Pereira), em sua caracterização habitual – burra e limitada, mas afetuosa –, é quem
se ocupa da casa e do filho do casal. Mas o marido tem também uma Shirley, que
serve os patrões no seu barco. Instantâneos característicos do arrivismo nacional
no imaginário cinematográfico dos anos 2010.
O empreendimento dos vibradores é o tema de De pernas para o ar 2 (2012 –
4.846.273 espectadores). Ingrid Guimarães nos conduz agora a Nova York, para
onde vão os globalizados negócios de sua próspera empresa. Na viagem que deveria
ser cheia do glamour e romance na cidade ícone das comédias românticas, ela leva a
família e a empregada doméstica para cuidar do filho em suas prolongadas ausências de trabalho. Rosa, devidamente diferenciada pela idade, figurino e vocabulário,
tem seu tanto de atuação cômica – a ignorância do inglês, fruto de sua posição social
mais baixa, é reforçada nos desencontros linguísticos que enfrenta na cidade. Com o
excesso de trabalho da protagonista, o sexo com o marido e cuidar da família ficam à
deriva, salvos aqui e ali pela ação da empregada. O filme explora imagens da nova família brasileira emergente em face da “liberação feminina”, mas ainda dependente e
orgulhosa de suas práticas coloniais, práticas que o filme enfatiza a fim de tirar dessa
histórica e naturalizada desigualdade algum humor. Assim fazendo, reforça o imaginário liberal da ascensão social como esforço do empreendedor – tipo que a protagonista representa –, ao mesmo tempo que reitera o preconceito em relação aos
trabalhadores e pessoas de condição social e cultural inferiores.
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COMÉDIA ROMÂNTICA
SOBRE RAPAZES
Em Cilada.com (2.959.460 espectadores), de José Alvarenga Jr., seriado de sucesso entre 2005 a 2009 no Canal Multishow, e E aí, comeu? (2012 – 2.578.599 espectadores), de Felipe Joffily, criado a partir de peça teatral de Marcelo Rubens
Paiva, as mudanças de estatuto da mulher na sociedade confrontam os papéis
tradicionais dos homens enfocando seus medos, dores de amores, venturas e
desventuras sexuais.
Cilada.com mostra a obstinação do personagem Bruno (interpretado por
Bruno Mazzeo) depois de ele ter falhado com sua ex-parceira na cama – fato que
ela divulga nas redes sociais depois de ter sido traída por ele – em se afirmar como
cara bom de sexo. Para isso, ele arma com Marconha (o ator Sérgio Loroza), a filmagem forjada de uma delirante noite de sexo com outra mulher. Aqui o gordo
personagem negro com nome de droga ilícita entra para dar aparência de ilegalidade a essa operação!
Como sugere o título pouco sutil, E aí, comeu? acompanha quatro homens: um
casado que desconfia da mulher, o separado ressentido pelo abandono da ex-mulher, um solteiro que procura sexo e amor, e o garçom negro do boteco onde se
passa parte da ação. O cantor Seu Jorge faz o contraponto aos dissabores dos três
outros: como todo negro – ou todo estereótipo dos homens negros –, se dá muito
bem com as mulheres, brancas ou negras. Palavrões, abordagem direta do sexo e
dos órgãos sexuais nos diálogos e imagens recheiam o filme, tentando aproximá-lo
de uma comédia erótica tradicional, com a diferença de que os homens, salvo o
garçom, aparecem ao final fragilizados diante de mulheres na ofensiva. A esposa
feia, insatisfeita e mandona da chanchada ou a mulher disponível da pornochanchada dão lugar a uma profissional realizada e sexualmente exigente, o fantasma
masculino. Da peça e do filme, a TV extraiu um seriado em 2016.
A comédia como ironia e crítica ao poder reaparece em filmes como Vai que dá
certo (2.729.340 espectadores), de Maurício Farias, e O concurso (1.331.652 espectadores), de Pedro Vasconcelos, produzidos em 2013. A presença de humoristas do
grupo Porta dos fundos, como Fábio Porchat e Gregório Duvivier, faz a diferença nesses filmes. Em Vai que dá certo, na periferia de São Paulo velhos amigos de escola se
envolvem num golpe na tentativa de ficarem ricos. Porém, tudo dá errado: são achacados por bandidos e policiais e acabam mais endividados do que no início, forjam
o sequestro do amigo bem-sucedido, Bruno Mazzeo, um candidato a político que
colabora com o sequestro que o coloca em evidência na mídia. Com ironia e algum
humor, a trama contrasta a ingenuidade e amadorismo dos pretendentes a bandidos com a corrupção grande ou pequena que marca o funcionamento da sociedade,
indo da violência pé de chinelo aos esquemas de achaque e intimidação das polícias
e aos mecanismos de sustentação das campanhas políticas. O arrivismo e “vencer
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na vida” como única aspiração social também são criticados, o que não é pouco em
meio a tantos filmes que entendem a comédia apenas como escapismo.
Já O concurso reúne quatro jovens de diferentes regiões do país na disputa
pelo cargo de juiz federal. Apesar de terem estudado muito, aceitam a sugestão
do candidato carioca (representado por Dalton Mello) e compram o gabarito da
prova. A partir daí, no contato com o morro, a praia, o baile funk, a macumba e
uma antiga paixão, as personalidades se revelam, extravasando as expectativas
profissionais, as obrigações sociais e até a orientação sexual. As mudanças são
motivo de humor, ação e mal-entendidos até que cada um encontre o seu próprio destino. A verve de Fábio Porchat, no entanto, não foi suficiente para fazer
de Meu passado me condena (Julia Rezende, 2013) mais do que um merchandising
de cruzeiro para a Itália. Em Meu Passado me condena 2 (2015) as confusões da
franquia são transferidas para Portugal.

COMÉDIA
Nas comédias, o trambiqueiro, personagem clássico do cinema brasileiro (e
não só brasileiro), é reabilitado em Os penetras (Andrucha Waddington, 2012 –
2.548.441 espectadores). Explorando a euforia da escolha do Brasil como sede da
Copa do Mundo e o breve carisma ao país no exterior, o filme faz do Rio de Janeiro,
do turismo e daqueles que vivem das belezas e eventos da cidade o seu tema. Os
personagens representados por Marcelo Adnet e Stepan Nercessian exploram a
ingenuidade de um rico fazendeiro (interpretado por Eduardo Sterblitch) – de
novo, uma retomada do tema de Nhô Anastácio chegou de Viagem (1908) – que,
ao correr atrás de sua paixão, Laura (representada por Mariana Ximenes), acaba
envolvendo todos em grandes confusões pela cidade. O filme retoma a saga dos
bicões e de seus expedientes, como se viu nas chanchadas dos anos 1950 ou em
Beto Rockfeller (1968), telenovela de Bráulio Pedroso que tematizava em São Paulo
a ascensão econômica com a política de Delfim Neto. Ali, o protagonista era o ator
Luis Gustavo, não por acaso ator do filme, um agora velho e bem-sucedido empresário que sustenta a jovem por quem Beto está apaixonado. Mal-entendidos como
os erros de identidade, caros à chanchada, e perseguições espetaculares no trânsito aproximam o filme de um padrão de qualidade e acabamento à americana. No
entanto, o que chama a atenção é sua quase solitária filiação à tradição do humor à
brasileira herdado da chanchada.
Exemplo do trânsito sem mediação entre produtos e formatos americanos,
a televisão e o cinema é Os caras de pau em O misterioso roubo do anel (Felipe Jofily,
2014 – 650.700 espectadores), com Leandro Hassum e Marcius Melhen, que desde
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a concepção como um quadro cômico em Zorra Total, da TV Globo, cujo sucesso
de público leva a produção a um seriado entre 2010 a 2013 e ao filme de 2014, se
baseia em Os irmãos cara de pau – the blue brothers – quadro de TV do Saturday Night
Live e filme de 1980 dirigido por John Landis. Aqui a ação, a comédia, a aventura,
máfia e ninjas estão presentes, mirando inclusive o público infantil.
Se a imitação/adaptação de produtos americanos é uma constante, houve também o uso da grossura, da histeria, do exagero entendidos como humor, como se
pode ver em filmes como Minha mãe é uma peça, de André Pellenz, com uma resposta significativa de público: 4.600.145 espectadores – a maior bilheteria de filmes brasileiros de 2013. Até que a sorte nos separe 1 (2012 – 3.435.824 espectadores)
e 2 (2013 – 3.988.386 espectadores) retorna em chave kitsch à temática da ascensão
social e do consumismo: os novos emergentes são personagens que parecem interessar bastante à audiência expressiva, bem como aos novos realizadores.
O candidato honesto (2014, 2.237.537 espectadores) aposta na hipótese de uma
sátira ao poder, aproveitando a campanha eleitoral à presidência da República
em 2014 e o acirramento das disputas e paixões políticas que marcavam o país
naquele momento. No entanto, o que se vê na tela não é sátira nem ironia, são
cenas e mais cenas que mostram os políticos e os que os cercam apenas como
desonestos, achacadores e aproveitadores das causas e aflições legítimas daqueles que deveriam representar. Assim fazendo, o filme espelha e reitera o pensamento de certas camadas que veem a política unicamente como um teatro do
engano e da espoliação. Na construção de O candidato honesto, há traços biográficos de ex-presidentes, como Fernando Collor (1990 a 1992) e especialmente de
Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2011).
Contrastando com filmes que insistem em um cenário de arrivismo – elegante
ou cafona – e plena realização profissional e econômica, o veterano diretor Hugo
Carvana recupera os seus vagabundos e trambiqueiros85 cuja função é sobreviver
sem trabalhar ou trabalhar o menos possível, vivendo de expedientes. Para isso,
faz e desfaz confusões, como em A casa da mãe Joana (2008 – 525.035 espectadores), Casa da mãe Joana 2 (2013 – 152.596 espectadores) ou ainda Não se preocupe,
nada vai dar certo (2011 – 141.213 espectadores), em que um jovial Tarcísio Meira,
na pele de um decadente ator, e o filho (intepretação de Gregório Duvivier) se envolvem em farsas e confusões. Esses filmes lembram que a ironia, a crítica e, portanto, a capacidade de rir de si mesmo e o descompromisso com as convenções
sociais tinham papel central nas comédias realizadas no Rio de Janeiro desde pelo
menos o advento do cinema sonoro.
Vai que cola (2015 – 3.296.882 espectadores), dirigido por César Rodrigues,
adaptação do seriado homônimo de maior audiência da TV por assinatura86,
chama a atenção por inverter a lógica da atração dos arrivistas pela zona sul
carioca. Valdomiro (interpretação de Paulo Gustavo), que vive no Leblon, leva a
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culpa pelas falcatruas do sócio. Para escapar à polícia, se refugia em uma pensão no
Méier, zona norte, e se torna entregador de quentinhas. Lá convive com dona Jô, a
proprietária; sua filha, uma “periguete” que quer ser famosa; a exagerada viúva de
um bicheiro; o porteiro ostensivamente gay e alguns outros. Tudo é excessivo,
caricato, como se assim fossem o subúrbio e seus habitantes. No entanto, tendo
voltado ao Leblon por obra do sócio golpista (amigo de juízes e políticos que tramam outro golpe), Valdomiro leva junto a turma da pensão cuja casa está sob
risco de ruir. O que se vê é a “suburbanização” do apartamento clean do Leblon.
Os banhos de loja do shopping tornam todos igualmente cafonas com roupas de
grife. O subúrbio vai tomando conta da zona sul, inclusive com um concorrido
churrasco na laje, entre outros acontecimentos. Hábitos, gostos e a estética
do subúrbio, tal como o conhecemos na mídia, se impõem sobre o “bom-tom” das
representações da mesma mídia sobre a zona sul. Até mesmo a paquera da dona
Jô com um morador do prédio chique (interpretado por Werner Schünemann)
surpreende: ele é rico, mas começou de baixo – era garçom e virou dono de vários
restaurantes. O recurso à pensão foi um formato usado na ficção no Brasil e fora
dele. Permite quadros com diferentes atores, situações e desdobramentos. Esse
filme serve como modelo alternativo à Califórnia brasileira moldada por Daniel
Filho e pela Globo Filmes, na medida em que é o subúrbio, seus habitantes e hábitos o que valoriza.
Em meio a tanta reverência ao cinema americano, Copa de elite (2014 – 646.224
espectadores), de Victor Brant, aposta na paródia ao cinema; no caso, o brasileiro. Mais próximo dos formatos e do humor de programas da internet como
Porta dos fundos, do qual vêm os protagonistas Marcus Veras, o Jorge Capitão,
e Júlia Rabello, a Bia Alpinistinha, que ajuda o capitão a impedir o sequestro do papa
durante a Copa do Mundo, ou Rafinha Bastos, que faz o vilão. O filme, feito com
apoio do canal Fox e da TV Bandeirantes, enfileira referências paródicas e citações
de inúmeros filmes aqui abordados, em especial Chico Xavier, Bruna Surfistinha,
2 filhos de Francisco, De pernas para o ar e Se eu fosse você. Há até mesmo uma cena
no Cristo Redentor parodiando Roberto Carlos em busca de aventura (1967), de
Roberto Farias, e um relance de Os incompreendidos (1959), de François Truffaut.
Se esse empilhamento repetitivo não garante grandes piadas, ao menos não abandona a ironia, muito bem-vinda e que com frequência falta à comédia brasileira
desse período. Ela é um dos elementos principais do humor do Porta dos fundos
e de outros que vêm surgindo no rastro do sucesso desse grupo. No filme, Jorge
Capitão, em seu juramento de fidelidade ao Bope, promete: “o único crime que vai
ter na cidade do Rio de Janeiro é a violência policial”. Ironias e citações aqui e ali
apontam para um outro humor possível, necessário e desejável.
Cine Holliúdy (2012 – 486.086 espectadores), realizado no Ceará, longe da
Globo Filmes e demais características de produção aqui elencadas, surpreendeu
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pela inesperada repercussão junto ao público. Essa pequena produção fala de
amor ao cinema: conta a história de ambulantes que percorrem pequenas cidades
do interior projetando antigos filmes populares e recriando salas de cinema. A
forma diferente de fazer rir que remonta a espetáculos tradicionais como o circo e
formas regionais, carregadas de ditos populares e seus sotaques específicos, lembra que há muito mais modos de se fazer comédias do que aquelas que vêm se estabelecendo nos últimos anos.
Por fim, ao observar as comédias, o gênero que, durante esse momento, manteve uma constância em sua relação com o público, sendo capaz de engendrar
formas suscetíveis de se relacionar de maneira fluente com um grande número de
espectadores, alguns traços significativos chamam a atenção.
Os personagens de “baixa condição” da origem do gênero – os caipiras, os
mal pagos funcionários públicos, os malandros atrás de algum trambique da
chanchada, as mulatas gostosonas que aparecem atraindo os patrões ou mordomos portugueses desde Bonequinha de seda (Oduvaldo Vianna, 1936), ou ainda
as mulheres no reduto do lar, insatisfeitas e reclamonas, dão lugar a um universo social de classe média em ascensão: são homens e mulheres profissionais
liberais, como em Trair e coçar, ou funcionários de empresas, como em Cilada.
com, ou ainda que têm seu próprio negócio, como em De pernas para o ar 1 e 2.
O espaço geográfico preferido da ação é um Rio de Janeiro de cinema, em ambientes invariavelmente modernos, globalmente elegantes e bem equipados
tecnologicamente, onde se ressalta um hedonismo individualista que deixa
muito longe a impressão do improviso, do jeitinho do antigo “país tropical” da
chanchada ou da pornochanchada. Adhemar Gonzaga, o criador da revista Cinearte (1926), dos estúdios da Cinédia e diretor de filmes como Barro humano
(1927-1929) e Alô, alô, Carnaval (1935), que pretendia mostrar do Brasil e do
Rio de Janeiro a face modernizada, certamente se identificaria com essas produções que, em sua maioria, tiveram a participação em coprodução da Globo
Filmes, da Riofilme, do Telecine e de majors como a Fox Filmes do Brasil ou a
Paramount, associadas às inúmeras produtoras brasileiras que surgiram no período, empregando um exército de técnicos e agora mulheres com participação
expressiva como produtoras (Iafa Britz, Marisa Leão), produtoras executivas,
roteiristas (Tati Bernardi, Fernanda Young), sound designers (Miriam Biderman) e na direção de filmes: a veterana Tizuka Yamasaki (Xuxa em O mistério da
Feiurinha), Sandra Werneck (Pequeno dicionário amoroso 2), Flávia Moraes (Acquária), Júlia Rezende (Meu passado me condena 1 e 2), Cris D’Amato (S.O.S. mulheres ao mar 1 e 2 ; Linda de morrer, 2015) e Anna Muylaert (Que horas ela volta?).
Essas mulheres fizeram de 2015 o ano de destaque quanto à ativa participação
feminina na direção cinematográfica: das oito maiores bilheterias nacionais,
quatro foram dirigidas por mulheres.
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Nesse setor e período da produção, no entanto, observa-se que a autoria dos
filmes87 cede lugar à eficiência, ainda que se possa encontrar em alguns trabalhos
traços de invenção que fogem à norma das reiterações do estabelecido pelo cinema americano, conhecido do público brasileiro e, portanto, seguro economicamente. Os diretores de maior sucesso, como Roberto Santucci ou Felipe Joffily,
Cris D’Amato, entre outros, passaram pela universidade, fizeram trabalhos autorais sem repercussão e voltaram-se às encomendas, como diz Santucci: “É uma
relação comercial. O mercado pede, a gente faz, é ótimo”88.
Em um país marcado pela naturalização da exclusão, como “o mercado pede”,
a participação dos negros como atores ou na realização segue inexpressiva e sua
atuação ainda é como coadjuvantes – em geral, representam papéis subalternos
com as exceções que confirmam a regra: Lázaro Ramos é o protagonista que se
destaca, além de atuações de Sérgio Loroza e Cacau Protásio.
No início do período, essas comédias foram denominadas Globochanchadas pelo cineasta Guilherme de Almeida Prado, e assim ficaram conhecidas.
O termo, entretanto, não vem mais sendo empregado e não é difícil saber por
quê. Embora existam aproximações com a chanchada na pretensão de fazer
rir, no uso do Rio de Janeiro como locação central, as aspirações de realização são bem outras, assim como o panorama da concorrência no qual buscam
se inserir. Isso leva a uma reverência ao cinema americano – até mesmo pela
maior participação das majors nas coproduções –, aos orçamentos alentados
e ao consequente apego à “qualidade” e acabamento técnico, em oposição à
precariedade da produção, à gravação em tempo rápido e à improvisação que
ocorriam no passado – seja nos anos 1950 ou 1970, que levaram à denominação “chanchada” e depois “pornochanchada”. Além disso, nem todos os filmes têm no padrão da televisão – dramaturgia, iluminação, enquadramentos,
narrativa e decupagem previsíveis – suas matrizes.
No entanto, apesar disso, a transgressão, a ironia, o deboche, a observação
crítica e o estranhamento inerentes à comédia são muito pouco vistos. As situações espelham uma relação conforme aos modos de ser e viver. A disfunção é
individual, não é algo que possa ser tributado à sociedade ou à política. O mundo
é o que é, e o que importa é rir por rir. O poder jamais é questionado. Assim, os filmes operam um quase ostensivo descolamento, um repúdio pela realidade, que
se constrói pela midiatização, como um cenário conhecido de outros filmes ou
programas da televisão.
Se a matriz americana é expressiva, isso é também audível. Grande parte
das trilhas sonoras desses filmes deixam de lado os compositores brasileiros
habituais e consagrados, a própria música brasileira, e investem em um sound
design genérico e inespecífico, um som de “cinema de sucesso”, se pudermos
assim classificá-los.
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Em sentido oposto, porém, um traço comum e persistente deixa-se ver nesses filmes: o olhar sobre as marcas da herança escravocrata e a fratura social
brasileira. Se, por um lado, insistem na construção de uma imagem atualizada,
contemporânea e ascética da sociedade, em que cada um está no seu lugar, da
mesma forma que já se via desde os anos 1930, os costumes se mantêm arcaicos. A mulher saiu para trabalhar, aspira a vencer na vida, torna-se desejante não
sendo mais ou não apenas o objeto do desejo masculino. Entretanto, para que
essa estrutura possa se manter – como se vê em De pernas para o ar 2, a mulher
pode até mesmo prescindir do homem para tudo, mesmo para o sexo, mas nunca
da empregada doméstica.
Se o ano de 2015 será lembrado pela crise política e econômica que desestabilizou conquistas da primeira década do século, o lugar da empregada doméstica
como aquela que “sabe o seu lugar na casa e na sociedade” foi fortemente tensionado em Que horas ela volta?. Esse filme de Anna Muylaert de tocada popular e
público expressivo (492.40289) questiona com ironia e crítica esse “estado natural
das coisas”. A filha da empregada (interpretada por Regina Casé), com mais escolarização e formação, já é alguém que tem e se utiliza de sua própria potência
e não se sente intimidada pelo universo dos patrões. Com isso, o filme enuncia
uma possibilidade de rompimento da lógica de Casa grande e senzala, constitutiva
da sociedade brasileira, e as tensões inerentes a essas mudanças, tema que está
também no cerne de Som ao redor (Kleber Mendonça), Casa grande (Felipe Barbosa) ou mesmo O invasor (Beto Brant), cujo protagonista também ultrapassa o
seu “lugar” e passa a frequentar a casa dos ricos mandantes que lhe encomendam
um assassinato.
Na caracterização que esses filmes constroem para os diferentes personagens
em ação, os papéis e lugares estabelecidos ficam desarranjados. Com isso, emerge
a segregação sob a sua aparência de normalidade, como se a dominação social
fosse um dado da natureza. Bem ao contrário disso, na comédia de grande público
persiste e se atualiza o amistoso e naturalizado lugar subalterno dos negros e dos
trabalhadores em geral, das empregadas domésticas, em particular.
A empregada é motivo de riso por sua ignorância, pela posição social inferior –
isso não é novo nem brasileiro –, mas os estereótipos, mesmo no cinema de gênero,
não são neutros. Além disso, as empregadas são personagens presentes, ativas,
recorrentes na ficção brasileira – como o são ainda na sociedade. Se são alvo do
riso pelo que seriam suas deficiências, quando disfarçam essas “deficiências” e se
fazem passar por alguém de melhor condição, “encontram” outro com o mesmo
disfarce e se atraem! Como uma determinação biológica, uma condição natural,
herdada e perpetuada.
Por esses filmes que buscam agradar ao mercado, se percebe como o cinema
de grande bilheteria, fomentado por regulação de leis e agências nesse período,
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acabou por reiterar o insistente desenho desigual e excludente da sociedade
brasileira, embora esta estivesse começando a se transformar numa direção
oposta, e cujos beneficiários dessa mobilidade eram também o público que engrossava essas bilheterias. Isso é perceptível não apenas na insistência no tema
do arrivismo ou da queda – recorrentes na comédia ou no melodrama –, mas
também do consumo, reafiançando, entretanto, filme a filme, uma imagem
dessa nova camada em mobilidade, a “nova classe C”, como seres deslocados,
sem preparo para a vida em sociedade, sem valores próprios, em geral ridículos
e, assim, fadados naturalmente à submissão, aos seus lugares como servidores
passivos das classes detentoras do capital, do capital social e do saber a quem
devem seguir e imitar.
Em 2016, o descolamento da realidade que a maioria das comédias propõe
já não é mais possível ou desejável. Com a crise econômica e a nova realidade
política do país, as comédias românticas de grande público tornam-se escassas.
Entretanto, apesar da intensa crise e da perda de confiança no país, o ano de 2016
surpreendeu, pois apresentou um público de 30.413.419 espectadores90, impulsionado, é verdade, pelos duvidosos 11.305.479 ingressos de Os dez mandamentos.
Nesse ano, 142 filmes nacionais foram lançados, o maior número desde 2000, e o
audiovisual de mercado, conforme os números alcançados91, já aparece como uma
atividade econômica que se firma, levando-se em conta o número de produtoras
em atividade, a emergência de distribuidoras brasileiras – como a Paris Filmes –
e a parceria com as majors americanas. Além da produção de longas-metragens,
elas se ocupam com a produção de conteúdos – séries, programas humorísticos
– voltados para o cumprimento da obrigatoriedade de exibição de produção nacional na TV paga, garantido pela regulação da Ancine92.
A crise econômica, ao contrário, se fez presente nas telas pela quantidade
de comédias que tematizam o enriquecimento através de heranças ou golpes,
como se vê mais uma vez nas franquias Até que a sorte nos separe 3 (Roberto Santucci – 1.577.999 espectadores), Vai que dá certo 2 (Maurício Farias – 729.977),
ou em filmes como Tô Ryca (Pedro Antonio – 1.121.570) e Um suburbano sortudo
(Roberto Santucci – 1.070.434 espectadores), e até mesmo em histórias de superação, como a do lutador José Aldo em Mais forte que o mundo (Afonso Poyart
– 565.445 espectadores). O tratamento dado às tramas e a forma de enfocar a
mudança de estatuto social, no entanto, foi bem diferente. É como se, com
a passagem do tempo e o aprofundamento da crise nacional, os filmes que aspiram a grandes bilheterias se tornassem mais sensíveis aos acontecimentos vividos
e até mais críticos em relação a eles. Talvez por isso as comédias românticas tão
presentes no período, sobretudo a partir de 2009, tenham dado lugar a filmes
como Minha mãe é uma peça 2: em vez do romance, as preocupações de uma mãe
com o destino dos filhos.
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Tô Ryca (Pedro Antônio), do roteirista Fil Braz, o mesmo de Vai que cola e de
Minha mãe é uma peça 2, chama a atenção pelo olhar distinto sobre o subúrbio e
seus habitantes. Há afetividade e valorização da cultura e das práticas próprias,
como se viu em 2015 no filme que enfocava o bairro do Meier. A frentista Selminha
(Samantha Schmütz), apesar de ganhar uma herança e se deslumbrar ao deixar as
dificuldades com o “salário muito baixo, os ônibus cheios e os cremes ruins”, ao
longo da trama mostra-se crítica às imposições das normas do enriquecimento
ditado pela classe tradicional, algo pouco visto nas comédias brasileiras. Selminha aponta com humor e ironia as barreiras e os preconceitos para a ascensão
social que essas mesmas camadas viveram. Fala diretamente ao que terá sobrado
da “nova classe C”. Já Roberto Santucci não foge ao tratamento costumeiro, exagerando na grosseria da caracterização de Um suburbano sortudo, em que o personagem também ganha uma herança e esbalda-se grotescamente para gastá-la. A
apreensão de Selminha (“Eu sou o Brasil que enriqueceu e está com medo de perder tudo”) é a apreensão do público.
Paulo Gustavo fechou o ano abordando a família, o acolhimento afetivo, ainda
que contraditório, da mãe pelos filhos. A busca desses por estabilidade (conseguir
emprego, afirmar-se afetivamente) está no centro das inquietações de Hermínia.
É significativo o grande sucesso de um filme que tem por centro uma mãe – tresloucada, caricata, engraçada – preocupada com o encaminhamento dos filhos
num momento de grande crise, desemprego e incertezas. Na segunda semana de
exibição do filme, já em 2017, Minha mãe é uma peça 2 chegou a nada menos que
5.081.271 espectadores.
A aposta no público infantojuvenil rendeu a Carrossel 2 um total de 2.525.328
espectadores, a maior bilheteria do segmento num filme originário da televisão.
Já em É fada, Daniel Filho volta-se novamente aos adolescentes e à familia com
Kéfera, atriz fenômeno do YouTube. Obteve 1.721.914 espectadores num filme
dirigido por Cris D’Amato e no qual uma fada ajuda uma adolescente a driblar o
bulling das patricinhas de seu colégio. Ao final, está perfeitamente enquadrada!
Em 2016, firmaram-se também quinze produções médias, com 100 a 500 mil
espectadores93, com destaque para policiais Em nome da lei (Sérgio Rezende –
231.457 espectadores), sobre o juiz Sérgio Moro, herói para parcelas da população, e oportunamente “inspirado em fatos reais”. Aquarius, de Kleber Mendonça
(357.820 espectadores), levou novamente o Brasil ao Festival de Cannes. A qualidade e a contundência de sua crítica à selvageria da especulação imobiliária e à
própria elite brasileira o tornou o quarto melhor filme de 2016 pela revista francesa Cahiers du Cinéma, além de ser listado também pelos críticos do New York
Times94, um fato inédito entre filmes brasileiros.
Do conjunto dos filmes aqui analisados, pode-se indagar, por fim, se eles
apontam para o nascimento de uma indústria – produção audiovisual contínua,
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regular e autossuficiente, tendo criado formas estáveis de sobrevivência, além de
janelas de exibição não restritas ao cinema –, no sentido de estabelecer um diálogo
efetivo com o público. O tempo, o amadurecimento e as possibilidades da prática
contínua de realização vêm mostrando como o mercado reage ao desafio de
produzir cultura.
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EX P ANDIDA E O NOVO
CINE MA AUTORA L
(2005 -2016 )
CLÉBER EDUARDO

Um panorama do cinema brasileiro dos anos 2000 é, pela impossibilidade de
abarcar uma totalidade de características e recorrências, marcado necessariamente por algum critério de seletividade e enfoque. Se essa é uma inevitabilidade
exigida por qualquer período histórico de produção de filmes, torna-se ainda maior
se esse período compreender os anos posteriores ao triênio 2005-2007, com uma
curva ascendente no volume de longas-metragens, fruto de mais dinheiro público
investido na atividade (por meio de editais e leis de incentivo fiscal) e consequência da expansão digital nos processos de realização. Também a partir do triênio
houve um aumento considerável do número de cursos de graduação em cinema e
audiovisual, expansão dos festivais de cinema por todas as unidades federativas e
uma multiplicação de pesquisas acadêmicas concentradas em filmes ou questões
extrafílmicas da contemporaneidade. O cinema brasileiro dos anos 2000 foi questão de Estado, de crítica, da academia, de festivais e de mercado. Talvez só não tenha sido uma grande questão para o público.
Esse período teve suas próprias características em relação às décadas anteriores, a começar pela ausência de interrupção de um fluxo e de uma estrutura de produção. Também teve seus próprios ciclos de mudanças, talvez ainda de feições sutis
para a nossa pouca distância histórica. Algumas das características foram novidades,
tanto nos modos de produção quanto nas propostas fílmicas. As novas condições
financeiras, estruturais, tecnológicas e de circulação expuseram possibilidades
mais palpáveis na comparação com a segunda metade dos anos 1990, os anos da
“Retomada”, que tinham como meta principal manter a linha de produção acesa.
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A situação geral entre 2000 e 2015 foi mais favorável. Permitiu um fluxo maior e
progressivo de diretores estreantes com idade média cada vez menor, de filmes
abaixo da linha oficial do Baixo Orçamento (1,5 milhão de reais), de iniciativas
de novos realizadores e novas casas de produção fora de Rio e São Paulo, de um
sentimento de continuidade sem interrupções de caixa ou de ânimos coletivos.
A criação do Fundo Setorial do Audiovisual, instituído em 2006 e regulamentado
em 2007, com investimento em desenvolvimento de projetos, não apenas no cinema, mas em outras áreas audiovisuais, como as séries de TV, também impulsionou um salto na quantidade de dinheiro injetado e de obras realizadas.
Outras situações e contingências não mudaram muito. Foram poucas as mulheres com carreiras na direção de longas de ficção, no campo mais autoral, embora estejam em grande número nas equipes e nos cursos de cinema. As mais
experientes nesse terreno foram Ana Carolina e Lúcia Murat, iniciadas na direção
nas décadas de 1970-1980. A maioria teve estreia depois de 2005, mostrando mudança aparente, com o gênero feminino mais presente. Isso pode a médio prazo,
na prática, mudar a hegemonia masculina, não apenas em roteiros e direção, mas
principalmente entre os protagonistas dos filmes, provável reflexo dessa concentração histórica. Raridade maior na história do cinema brasileiro, os diretores negros de longa-metragem de ficção foram absoluta minoria, com destaque para Joel
Zito Araújo (Filhas do vento, 2004), Jefferson De (Bróder, 2008), Luciano Vidigal
(5 x favela – agora por nós mesmos, 2009) e André Novaes de Oliveira (Ela volta na
quinta, 2014). Já os diretores indígenas começaram a surgir nesse período, no começo apenas por meio da Vídeo das Aldeias, a associação responsável por capacitação técnica de muitos realizadores indígenas, depois com outras iniciativas.
Renovação passou a ser a palavra-chave no segmento mais independente e
mais autoral, viabilizada pelos barateamentos de outros custos e por modos alternativos de produção, quase sempre com captação digital. Houve renovações
em diferentes áreas da realização, com novos nomes na fotografia, no roteiro, na
montagem, mas principalmente na direção, com um crescimento exponencial
de primeiros filmes na comparação com outros momentos históricos, parte deles realizados fora de Rio e São Paulo. Os novos ventos do cinema brasileiro foram soprados de Recife, Caruaru, Salvador, Vitória, João Pessoa, Belo Horizonte,
Contagem, Ceilândia, Fortaleza e também do Rio e de São Paulo. Nessa vertente renovada, a maior parte de novas produtoras pequenas e médias tiveram diretores entre os sócios. Algumas funcionaram com espírito de coletivo ou ao menos de grupo
colaborativo com sintonia estética (Teia e Filmes de Plástico, em Minas; Alumbramento, no Ceará; Filmes do Caixote, em São Paulo; Trincheira, em Pernambuco).
O cenário dos primeiros anos de 2000, mais de dez anos após o fim da Embrafilme (1969-1990), foi de progressiva recuperação. Embora tenha havido variações na quantidade de filmes lançados a partir 2008, o número de filmes exibidos
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comercialmente não parou de crescer desde 2010. Se, em 2010, foram exibidos 74
filmes, houve o pico de exibição de 129 longas-metragens em 2014, com apenas um
título a menos em 2015. De 2000 e 2015, foram exibidos 1.047 filmes brasileiros,
durante pelo menos uma semana, quase metade deles a partir de 2010. A passagem de 1990-2000 para 2000-2010 foi de continuidade expandida, sem nenhuma
mudança estrutural imediata, com ampliação da presença do Estado, mas com as
mesmas estratégias de base em relação à viabilização de recursos para a existência dos filmes. Esse corpo mais amplo de longas-metragens tornou o empreendimento de uma síntese ou um panorama desse período 2000-2015 um exercício
de malabarismo intelectual e metodológico, porque o analista não teria como dar
conta de toda a diversidade da linha de produção1.
Se a média do market share ficou em 13% durante os 15 anos dos anos 2000, com
pico de 21,3% em 2003 e rodapé de 8% em 2002, expondo um cenário de muito volume e pouca visibilidade, a quantidade de filmes exigiu e ainda exige dos pesquisadores e analistas algumas estratégias, procurando valorizar alguns aspectos
específicos ou adotar critérios seletivos de abordagem. A deste capítulo é centrada
em um cinema de formas autorais, de baixo orçamento e com menos negociação
com os códigos, convenções e procedimentos dos filmes de maior escala, tendo repercussão crítica positiva, independentemente da circulação. Também se valoriza
neste texto as linhas de renovação a partir de 2005, após as aparições de Beto Brant,
Laís Bodanzky, Tata Amaral, Anna Muylaert, Cláudio Assis, José Eduardo Belmonte
e Karim Aïnouz, alguns dos nomes mais expressivos da renovação entre 1995 e 2005.
Esse período entre 2005 e 2015, no âmbito mais autoral, teve, por conseguinte,
alguns rearranjos do campo cinematográfico. Embora os cineastas veteranos tenham se mantido ativos nos sets, com destaque para a produtividade de Júlio
Bressane (Filme de amor, 2003 e A erva do rato, 2008) e para os filmes singularíssimos de Rogerio Sganzerla (O signo do caos, 2005), Andrea Tonacci (Serras da
desordem, 2006), Carlos Reichenbach (Falsa loura, 2008) e Paulo César Saraceni
(O gerente, 2010), o grosso do cinema autoral foi defendido pelos mais jovens, a
maior parte estreante a partir de 2005, como Marcelo Gomes, Marco Dutra, Juliana Rojas, Adirley Queirós, Sérgio Borges, Tiago Mata Machado, Bruno Safadi,
Felipe Barbosa, Kleber Mendonça Filho, Caetano Gotardo e Gabriel Mascaro,
acrescidos de outros iniciados entre 1995 e 2005, como Beto Brant, Luiz Fernando Carvalho, Karim Aïnouz, Anna Muylaert e Cláudio Assis. Foram diretores
distintos em estilo e com origens geográficas diferentes, que fizeram seus filmes
com variados tamanhos de produção e volume de dinheiro, mas com disposição
de criar um universo e uma forma de aproximação caros a seus olhares de cinema
e para a vida. Essa geração e meia de novos diretores pode não ter gerado ainda
uma obra-prima ou um filme monumental, mas compõe na soma entre os filmes
um conjunto, no mínimo, digno de interesse estético, e não somente histórico,
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como reflexo de dada, e mais ampla, configuração cultural. Pode-se apontar uma
série de ausências e fragilidades nos filmes, mas não se pode acusar esse segmento
geracional de comodismo com as convenções em geral.
Essa renovação teve variável legitimação crítica em resenhas ligeiras de jornais
e sites, em alguns ensaios de maior fôlego, assim como em artigos acadêmicos e
comunicações em congressos da área, com alguns discretos questionamentos.
A aceitação foi ampla e eventualmente excessiva, se não nos modos de análise, ao
menos na qualificação formal de algumas obras, sobretudo aquelas situadas como
emblemas de fronteiras entre a ficção e o documentário (Avenida Brasília Formosa,
Gabriel Mascaro, 2009; O céu sobre os ombros, Sérgio Borges, 2010; Esse amor que
nos consome, Alan Ribeiro, 2012; e A vizinhança do Tigre, Affonso Uchoa, 2014); e
como paradigmas de uma renovação de códigos tradicionais e de gêneros cinematográficos, como ocorreu com o terror explícito (Mangue negro, Rodrigo Aragão,
2008), com o fantástico e o drama social (Trabalhar cansa, Marco Dutra e Juliana
Rojas, 2011), com o universo dos adolescentes e dos super-heróis (A alegria, Felipe Bragança e Marina Meliande, 2010), com o musical e com o melodrama (O que
se move, Caetano Gotardo, 2013), com a ficção científica B e o filme de denúncia
(Branco sai, preto fica, Adirley Queirós, 2014) e com o filme de adolescentes e de
vampiro (Mate-me por favor, Anita Rocha da Silveira, 2015).
Foram diversas as buscas de recortes propositivos – mais que combativos.
O ganho de corpo da produção gerou um estímulo eventualmente ansioso
para se produzirem aproximações entre filmes, conceitos, slogans e outros artifícios intelectuais para os pensadores de cinema ocuparem seus lugares na
discussão. A necessidade de gerar pensamento crítico colocou filmes sem força
expressiva diferenciada para durar além de seu entorno de nascimento, em um
estágio de protagonismo estético no cinema brasileiro dos anos 2000. A grande
quantidade de filmes de aparência autoral, de novos realizadores aparentemente
sem conciliação com o mercado e de propostas em trânsito entre gêneros, campos
e categorias, desafiando a clareza e a firmeza de princípios, propósitos e conceitos,
somou-se à grande quantidade de estudiosos em busca de filmes para estudar.
Essa disposição de legitimação para a produção autoral entre 2005 e 2015
teve, em parte, a seu favor o fato quase inconteste de que, nesse período e nesse
segmento, alguns dos muitos filmes estiveram à margem das estratégias de eficiência narrativa, de consistência dramática e de facilitadores formais para,
consequentemente, flertar de modo mais facilmente sedutor com o público e
as possibilidades internacionais – como a linha seguida por Walter Salles desde
Terra estrangeira (1995) e Central do Brasil (1997). Se um ou outro piscam o olho
para esses caminhos com atalhos visualizáveis, como ocorreu com O cheiro do ralo
(Heitor Dhalia, 2006), Hoje eu quero voltar sozinho (Daniel Ribeiro, 2013), O lobo
atrás da porta (Fernando Coimbra, 2013) e Que horas ela volta? (Anna Muylaert,
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2015), para citarmos filmes do começo e do final do período abordado no texto,
essa não foi a tônica principal da renovação de diretores, com maior esforço em
propor narrativas menos empenhadas na condução dos espectadores para essa
ou aquela percepção, com menos informações sobre os personagens, com menos
ênfase nos conflitos, menos espetáculo nas narrativas e com maior abertura para
quebras de paradigmas. Não se pode ignorar, no entanto, que, mesmo quando se
tenta driblar convenções, pode-se incorrer em lugares-comuns, soluções da moda
e estilos em alta no cinema de autor.
Se, por um lado, os estudos acadêmicos deram um salto quantitativo, tendo
parte desse novo cinema autoral como tema, por outro a crítica militante e cotidiana de jornais e revistas, de acompanhamento dos lançamentos e respostas “em
cima do laço”, perdeu espaço editorial e profissionais especializados. Nos últimos
15 anos, muitas publicações ficaram sem um crítico, principalmente fora do Rio e
São Paulo. Passaram a função para repórteres de cadernos de cultura. Um jornal
importante na cobertura crítica, como o Jornal do Brasil, definhou até se aposentar
das bancas de jornais em 2010. Talvez apenas em São Paulo a tradição crítica tenha
sido mantida, apesar da perda de espaço, nos jornais Folha de S.Paulo e O Estado de
S. Paulo. Os novos espaços de reflexão foram deslocados para as revistas eletrônicas e os blogs. Na maior parte deles, contudo, houve reprodução do modelo de
resenha superficial, adjetivada sem precisão, com opinião e sem análise. De qualquer forma, da crítica digital surgiram realizadores, como Eduardo Valente (ex-editor da Contracampo e depois editor da Cinética), Felipe Bragança (ex-editor da
Cinética) e Kleber Mendonça Filho (ex-editor do Cinemascópio). Nas páginas dessas duas revistas eletrônicas, Contracampo e Cinética, foram disponibilizados os
artigos e ensaios mais consistentes e problematizadores sobre o cinema brasileiro
desse arco histórico, com recusas e proposições estéticas.

OS ECOS DOS ANOS 1990
ENTRE 2000 E 2005
Os primeiros cinco anos da nova década e do novo século parecem ainda não pertencer a um novo calendário temático e formal do cinema brasileiro autoral. Ainda
se ouviam os ecos altos dos anos 1990. Os filmes mais expressivos entre 2000 e
2005, ao menos no segmento de maior repercussão crítica e em festivais, carregaram o peso da década anterior, apesar do sentimento de continuidade, iniciado
em 1994-1995, anos da “retomada”, também compreendido como momento de
convalescença pós-traumatismo (fim da Embrafilme em 1990). Nos primeiros
anos da nova década (a de 2000), assim como na década anterior (a de 1990),
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parte significativa dos filmes, nesse segmento mais autoral e em parte das produções maiores (com mais dinheiro para fazer e lançar), teve protagonistas confinados em suas condições ou circunstâncias. Muitos personagens não tinham como
negociar saídas em relação às situações geradoras de seus sofrimentos (Estorvo,
Ruy Guerra, 1999; Amélia, Ana Carolina, 1999-2000; Bicho de 7 cabeças, Laís Bodanzky, 2000; O invasor, Beto Brant, 2001; Madame Satã, Karim Aïnouz, 2002; e O príncipe, Ugo Giorgetti, 2001). Ou escapavam com rupturas violentas ou permaneciam
no sofrimento com mínima variação ou com pragmatismo (Cronicamente Inviável,
Sérgio Bianchi, 1999; Cidade de Deus, Fernando Meirelles, 2002; Amarelo manga,
Cláudio Assis, 2002; e Carandiru, Hector Babenco, 2002).
Não se pode dizer que a década anterior, especialmente em sua primeira metade, entre 1990 e 1994, entre os governos Fernando Collor (1990 a 1992) e Itamar
Franco (1992 a 1995), entre o fim da Embrafilme (1969-1990) e um “desejo de Retomada” (não apenas do cinema), tenha sido desprovida de material dramático.
O país ainda tentava encontrar um rumo menos oscilante por dentro de sua nova
democracia, com seus novos problemas, conchavos, desrespeitos às leis e negociações sem princípios. A perda de regulamentação oficial da atividade cinematográfica em 1990 desfez os laços entre cinema e Estado, mantida de uma forma
ou de outra entre o fim dos anos 1960 e o fim dos anos 1980. Os filmes realizados
nos anos 1990 e primeiros anos de 2000, direta ou indiretamente, respiraram esse
mesmo oxigênio azedo e as mesmas condições de futuro cinematográfico. Os filmes, em alguma medida, tiveram seus primeiros estímulos a partir dessa vivência.
Nos filmes de novos diretores ou diretores veteranos, na linha das produções
de baixo custo médio e com distribuição modesta (público, idem), essa era praticamente a regra geral (a de uma reação pela negatividade). Nos filmes para circuito
mais amplo, embora não fosse a regra, também estava presente com força. Basta
ver as escolhas de personagens e de narrativas de Carandiru, Olga (Jayme Monjardim, 2004) e Cazuza (Sandra Werneck e Walter Carvalho, 2004), todos filmes
encerrados com a morte de seus protagonistas ou personagens importantes, bem
diferentes, por exemplo, de 2 filhos de Francisco (Breno Silveira, 2005); e de Lula,
o filho do Brasil (Fábio Barreto, 2009), com sua celebração da família e da ascensão social pela meritocracia artística e política. Parte dos filmes dos primeiros
anos de 2000 começou a ter seus roteiros gestados ainda nos anos 1990, em outro
contexto de cinema e de país, com um quadro de instabilidades e de recuperação
atrelados aos traumas econômicos e políticos do começo da década (de 1990).
Houve modesta presença de narrativas de êxitos, superações e curvas ascendentes, mantendo a tendência no cinema autoral brasileiro de personagens em queda,
em colapso ou em atrito, sem transformação positiva de seu percurso e de sua contingência. O início dos 2000 herdou e aperfeiçoou a distopia predominantemente
dos anos 1990.
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Nem sempre essa distopia circulou por geografias e circunstâncias marcadas
pela violência física, como imediatamente se tende a supor, em parte pelas sedutoras estéticas de alto impacto de O invasor, terceiro longa de Beto Brant, e Madame
Satã, primeiro longa de Karim Aïnouz, que, somados a Cidade de Deus, terceiro
longa de Fernando Meirelles, colocaram personagens marginais, menos ou mais
criminosos, no protagonismo do cinema brasileiro urbano da aurora de 2000, momento então marcado por narrativas centradas no espetáculo da agressão (não
tanto ao espectador, mais entre os personagens). As estéticas de alto impacto em
questão têm variações, mas seguem a combinação de câmeras ágeis, cortes secos,
estilização da fotografia de pressupostos naturalistas/documentais, atores carismáticos com momentos de agressividade e uma narrativa na qual o pior está sempre em vias de ocorrer.
É verdade que Madame Satã, ao contrário de O invasor e Cidade de Deus, reivindica certa subjetividade do protagonismo, mostrando não apenas uma de suas
faces – a violenta –, mas também os ângulos mais pessoais, como sua família reinventada e ainda assim mantenedora de certo machismo. Os três filmes, com suas
diferentes repercussões no país e no exterior, na crítica e nas bilheterias, são expressivos de uma transição, entre décadas e séculos, assim como entre tons de mal-estares (a marca maior do cinema autoral de qualquer país e em qualquer época).
No entanto, mesmo nesses anos de transição, nem sempre o mal-estar é de alto
impacto, como ocorre nos filmes mencionados, inflacionados pela agressão física
entre personagens e pela morte.
Outras contingências, aparentemente mais tranquilas (apenas na aparência e
à primeira vista), como as de outras relações familiares mais convencionais, estiveram em pauta, com enfoques variados na avaliação moral e subjetiva de mães,
pais e filhos, sem o tom escandaloso da maioria das adaptações de Nelson Rodrigues nos anos 1970 e 1980. Os núcleos duros dos dramas familiares entre 2000 e
2005 foram capitaneados pelos sentimentos masculinos, entre pais e filhos, colocados em conflitos pelo excesso de autoridade paterna. São as premissas de Abril
despedaçado (2001), de Walter Salles, Bicho de 7 cabeças, primeiro longa ficcional de
Laís Bodanzky, e Lavoura arcaica (2001), primeiro e até agora único longa de Luiz
Fernando Carvalho, nos quais os filhos rompem com os pais ao final ou estão rompidos no começo. Rodrigo Santoro em Abril e em Bicho, Selton Mello em Lavoura:
os dois atores são as mais fortes imagens dos filhos vítimas dos abusos paternos.
São atitudes de filmes e de personagens em quase tudo diferentes das vistas em O
homem que copiava (2003), segundo longa de Jorge Furtado, que, como no anterior
e no primeiro, Houve uma vez dois verões (2002), encaminha-se ao final para uma
reconciliação com a família, como ideia e prática, com a paternidade vista com
positividade e sua ausência como algo superável, algo raro nesse período, embora
mais frequente entre 2005 e 2010.
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Os filmes anteriormente mencionados oscilam entre o espetáculo de luz (como
em Lavoura arcaica e Abril despedaçado, ambos fotografados por Walter Carvalho) e
a visualidade orgânica, com uma câmera inquieta e com cortes abruptos ocasionalmente (como em Bicho de 7 cabeças), assim enfatizando a intensidade dos dramas
no quadro e no ritmo. Também se buscou a discrição visual em favor da performance
narrativa (como em O homem que copiava), não exatamente estética. Essa oscilação
estética foi expressiva de boa parte da produção desses anos iniciais do novo século,
transitando entre o naturalismo intensificado, a estetização assumida como tal e a
quase ausência de uma estética evidente para além do roteiro.
Três filmes paulistanos lançados em 2003 adensaram os universos familiares
em fissura ou em luto com as estreias em longa de seus diretores (Anna Muylaert,
Roberto Moreira e Ricardo Elias). Durval Discos (Anna Muylaert, 2002) mantém
um filho como guia do espectador, mas seu oponente é a mãe, uma senhora simpática, apesar de possessiva, com aparência inofensiva. O desfecho se encaminha,
porém, para um banho de sangue, com destruição de casa e família. A família também se move em De passagem, de Ricardo Elias, filme envolto na violência urbana,
com um protagonista de luto e em deslocamento pelo irmão assassinado. Se não
há aqui a estética de alto impacto, com uma opção por uma visualidade e um ritmo
mais sóbrios, a adrenalina visual não respeita limites em Contra todos (Roberto
Moreira, 2004), com a câmera sempre fora do tripé, os cortes sem continuidade,
a fotografia naturalista com baixo contraste, as situações de violência e a promessa
de algo negativo logo adiante.
Há certamente uma mudança de atmosfera nessas relações familiares a partir
de 2005, seja em filmes sem juízo condenatório em suas representações de pais e
mães – Cão sem dono (Beto Brant, 2007) e Não por acaso (Philippe Barcinski, 2007)
–, seja em filmes com um novo acerto com a família tradicional – O céu de Sueli
(Karim Aïnouz, 2006), As melhores coisas do mundo (Laís Bodanzky, 2009) e Hoje
eu quero voltar sozinho (Daniel Ribeiro, 2013) – ou, ainda, em filmes com juízo discreto na avaliação dos segredos e dos padrões das famílias – Mutum (Sandra Kogut,
2007), A casa de Alice (Chico Teixeira, 2007), Insolação (Daniela Thomas e Felipe
Hirsch, 2009) e O que se move (Caetano Gotardo, 2012). No entanto, nem toda tendência ou recorrência de enfoques, universos e olhares determina uma única direção. Em alguns encaminhamentos mais amplos, há também desvios e distorções,
como as visões familiares mais árduas e intensas em suas negatividades – Feliz Natal (Selton Mello, 2008) e A festa da menina morta (Matheus Nachtergaele, 2007),
filmes mais vinculados às visões do período 1995-2005.
Em A casa de Alice, estreia na ficção de Chico Teixeira, embora a família seja
mais amena, sem explicitações de autoritarismos, não se disfarçam do espectador
seus jogos de máscaras. O foco está nas dissimulações entre quase todos, compondo um ambiente doméstico de dissociação entre a aparência e as existências.
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A câmera varia entre a quietude observadora e a inquietação em busca da revelação
de algo, procurando em ambos os casos desnudar sinais e pistas de um mal a nos
ser denunciado. A família passa a ser um território de esconderijos e omissões, de
mentiras e falsas versões, de foras de quadro trazidos para o quadro. Não há mais
um encaminhamento para a explosão e o banho de sangue como em Durval discos
e Contra todos, ambos do período entre 2000 e 2005, concentrados em lares-úteros, nos quais os problemas internos são superiores aos agentes externos, embora
parte dos problemas internos sejam potencializados por quem é de fora da família.
É salientável que, entre os filmes de olho na família, parte expressiva é de São
Paulo, configurando um movimento recorrente no cinema realizado na cidade
desde pelo menos os filmes de Walter Hugo Khouri nos anos 1960, com alto investimento em dramas de casas e apartamentos, em palavras não ditas e em lados
escuros das vidas pessoais. Não apenas nesses filmes de problematização das relações familiares, mas principalmente neles, a produção concentrada em ambientes
fechados dá o tom da proposta, tanto dramática quanto narrativamente, o que, em
ampla medida, determina um estilo visual e de encenação, além de um espírito de
confinamento de saídas menos ou mais negociadas. Também parece haver nessa
recorrência da família como núcleo estruturante, evidente nos filmes de Tata
Amaral nos anos 1990 (Um céu de estrelas, 1997, e Através da janela, 2000), uma eleição das relações primeiras (familiares) como grande instaurador de problemas
contemporâneos, deslocando a estrutura da sociedade ou suas deformações para
os ambientes domésticos e psicológicos, apesar da manutenção da família heterossexual e tradicional como base das relações e problemas.

UMA CENA PERNAMBUCANA
Voltemos ao começo de 2000 e mudemos de ares, do Centro Sul, onde os filmes
protagonistas das décadas anteriores eram realizados, para Pernambuco, capital
cinematográfica do Nordeste entre 2002 e 2016, além de terceira força regional em
quantidade de produção de longas-metragens, graças, em parte, a editais locais responsáveis por injeção de dinheiro na atividade cinematográfica. Antes do reconhecimento pelos governos locais da qualidade e importância dos filmes pernambucanos,
algo ocorrido a partir de 2010, houve filmes e diretores geradores de críticas positivas, prêmios em festivais e expectativas a médio prazo desde os primeiros anos do
novo século e a partir do pequeno barulho despertado em 1996 por Baile perfumado,
de Lirio Ferreira e Paulo Caldas. Se essa dupla de diretores deu o pontapé inicial, tornando o cinema uma atividade com continuidade, e não apenas cíclica, os corresponsáveis por essa perseverança da produção foram Cláudio Assis e Marcelo Gomes.
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A pergunta que se coloca, diante desse segmento regional, é em relação a uma
identidade estética: há e houve nesses anos um cinema pernambucano, reconhecível em seus tons, temas e formas, ou apenas um cinema de Pernambuco ou em Pernambuco, com mais particularidades que propriamente pontos de contato? Houve
no período um lugar-comum em relação ao conjunto dos filmes, vinculando-se a
eles termos como conflito, frontalidade, questões de classe, explicitações da negatividade dos seres e impacto buscado no estilo ou dentro das cenas. Os deslocamentos em road movies foram também marcantes. Teria sido concentrada em boa
parte dos longas pernambucanos a tradição crítica do cinema brasileiro moderno
de matriz nos anos 1960. Ismail Xavier foi o analista, na academia, que mais se
deteve na produção de Pernambuco, procurando salientar os pontos de contato
entre alguns filmes, fazendo uma ponte entre os anos 1990 e as obras posteriores
a 2010, especialmente O som ao redor (Kleber Mendonça Filho, 2012), em busca de
enfoques concentrados em certos motivos dramáticos que justapõem camadas de
tempo acumuladas pela experiência de uma modernização incompleta, responsável pela hegemonia de classe e das tradições patriarcais2.
Se a maior parte das obras parte de uma situação negativa, individual ou mais
expandida, os encaminhamentos a partir disso são muito diferentes entre os filmes. De qualquer forma, essa imagem do cinema realizado em Pernambuco, como
imagem de confronto, parece antes um emblema do que uma prática concreta e
demonstrável. Antes de confrontos, o que se evidencia, rigorosamente, são abordagens descritivas, mais que constatações, dedicadas a expor situações de negatividade, sem colocá-las em rota de explosão, como aconteceu em filmes de outras
origens do período 1995-2005 – Um céu de estrelas, Bicho de 7 cabeças, O invasor,
Cidade de Deus, Contra todos. Mesmo o primeiro filme pernambucano mais repercutido na primeira década dos anos 2000, Amarelo manga (2002), estreia em longa
de Cláudio Assis, é antes uma crônica sobre a vida de personagens e de ambientes
abaixo da classe média de Recife, com seus pecados cotidianos, situados em um
mundo diferente do vivido cotidianamente pela gente de cinema. Não há diagnóstico ou conclusão, mas exposição de evidências de comportamentos tortos.
Embora insinue um condicionante social, Amarelo manga manteve-se no terreno da exposição de enfermidades comportamentais, sem vincular as atitudes ao
ambiente de classe e geográfico (o baixo Recife). Assis entrava nessa cena já ocupada de sentimentos negativos dizendo que, por conta da dramaturgia carnal de
algumas cenas, seu filme funcionaria como um Viagra para a impotência do cinema
brasileiro. Não foi bem assim. O crítico Pedro Butcher, quando do lançamento em
agosto de 2003, depois de dez meses viajando por festivais no país e no exterior, tentou relativizar, em texto publicado na Folha de S.Paulo, dizendo que Amarelo manga
havia conquistado ares mitológicos, tratado como filme rebelde, autêntica revolução, dono de nova dramaturgia, mas sem nada de novo. “Sua maior importância
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está em dar continuidade a um movimento que despontou lá no começo da retomada, com Baile perfumado, e que foi interrompido por circunstâncias diversas:
uma produção vigorosa, vinda de Pernambuco, equivalente cinematográfico ao
musical mangue bit”3.
O filme passa de um núcleo de personagens a outro, diversos em perfil e comportamento, unidos pelos espaços onde se encontram e por estarem situados em uma zona
social baixa de Recife, à qual estão vinculadas atitudes fora do escopo da suposta normalidade. Assis situa seu enfoque no limite entre reunião de patologias latentes ou
explícitas e a sintomatologia social, a mesma fronteira na qual se encontra Baixio das
bestas (2006), seu segundo longa, embora com suas ações ambientadas na Zona da
Mata, com variados núcleos de personagens também relacionados a contingências
sexuais e de violência, quando não às duas simultaneamente. As mulheres são as vítimas dessas situações e, nos desfechos, aparentemente escapam de seus contextos,
mas apenas aparentemente. Há quem veja na representação das agressões às mulheres, algumas verbais, outras físicas, uma reafirmação fetichista das violências masculinas, chegando a acusar o diretor em Baixio das bestas de fazer o espetáculo sádico e
misógino, de degradação feminina, o que é, no mínimo, questionável.
Cláudio Assis pode não ter elevado a adrenalina e a libido do cinema brasileiro
contemporâneo, mas se tornou progressivamente o autor maldito oficial ao lado de
Sérgio Bianchi (Cronicamente inviável, 1999 e Os inquilinos, 2009), ganhador de editais
e prêmios em festivais brasileiros (sobretudo o de Brasília, em que ganhou três vezes),
sem a mesma repercussão no exterior, procurando tornar aceitável algumas situações
drásticas, de abusos sexuais e de subversões morais, ora vendo essa subversão como
positiva, ora como negativa, sempre investindo energias na beleza fotográfica. O terceiro (A febre do rato, 2011) e o quarto longas de Assis (Big Jato, 2015), em relação aos
dois primeiros, baixam o tom dramático, procurando mais humor e algum nível de
zona de escape, sem a asfixia na aparente volta por cima dos filmes anteriores.
O cinema realizado em Pernambuco esteve entre as novidades mais bem recepcionadas nos anos 2000, uma vez que, primeiro entre 2002 e 2005, mas principalmente após 2007, a produção do estado foi intensificada, em geral com filmes
geradores de algum impacto e elaborados com vistas a esse efeito. O filme pernambucano de maior êxito comercial e crítico da primeira década do século XXI
foi Cinema, aspirinas e urubus (2005), do então estreante Marcelo Gomes, um
road movie centrado em um comerciante alemão que, sozinho ou acompanhado
por um carona (João Miguel), viaja pelo sertão nordestino nos anos 1940. Cinema,
aspirinas e urubus foi exibido na mostra Un Certain regard, no Festival de Cannes
de 2005, no qual recebeu o prêmio da Educação Nacional concedido pelo Ministério da Educação da França. Foi muito elogiado pela fotografia com luz direta (de
Mauro Pinheiro Jr., nome importante do período em questão), a exemplo de Vidas
secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963).
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Os deslocamentos pelo sertão do protagonista não encontram problemas estruturais ou climáticos geradores de sofrimentos, como em geral a paisagem era
tratada até então no cinema, exceção talvez feita a Eu tu eles (Andrucha Waddington,
2000) e O Auto da Compadecida (Guel Arraes, 2000), com seus enfoques anedóticos.
O que se encontra, na verdade, são pessoas simples, protegidas pela abordagem de
serem reduzidas a sintomas de pobreza sertaneja, apesar de estarem reduzidas a paisagens humanas diante de personagens de passagem pelos lugares. Há um afeto
enorme pelo que está a filmar, com uma câmera que, naquele momento, Marcelo
Gomes e Karim Aïnouz, um dos roteiristas, chamaram de “câmera anjo da guarda”,
tão próxima está dos atores, quase a envolvê-los em uma zona de proteção. “É um
filme simples, quieto, quase morno em sua eficácia, e que se mostra ciente de toda
uma herança do Cinema Novo”4, escreveu na revista eletrônica Cinética o crítico e
cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho.
O cinema pernambucano aqueceu sua turbina progressivamente. Nos dois
anos seguintes a Cinema, aspirinas e urubus, Cláudio Assis fez Baixio das bestas
(2006), Lírio Ferreira realizou Árido movie (2005) e Paulo Caldas dirigiu Deserto feliz (2007), engrossando a filmografia local. Baixio das bestas retorna ao cruzamento
entre patologia e sintomatologia de Amarelo manga, carregando mais no grotesco e
na plasticidade, filmando a degradação sexual com luz e enquadramentos para seduzir os olhos. Assis, mais uma vez, procura os desvios de conduta na sexualidade
masculina autoritária. Em um país e um Estado marcados pela violência de homens
contra mulheres, incluindo a cultura do abuso sexual, Assis procura transformar o
dado social em estética do escândalo distanciado, filmando as situações abusivas
com indiferença formalista.
Árido movie leva seu protagonista de volta ao sertão, de onde saiu faz uns tantos
anos, para velar a morte do pai e fugir da missão de vingá-lo, perdido em meio às preservações da cultura arcaica. A fotografia e câmera de Murilo Salles (diretor de longas aqui de retorno à sua atividade como fotógrafo), buscando o movimento fluido
como motor visual, não persegue a beleza da luz, mas a organicidade do quadro, ora
colocando a máquina de filmar em movimento, ora movimentando os atores em
relação à câmera. Lírio Ferreira retorna a um protagonista de fora do ambiente por
onde se desloca, como faz o libanês Benjamin Abrahão em Baile perfumado, codirigido por Ferreira e Caldas na segunda metade dos anos 1990. A diferença é que em
Árido movie (sua primeira direção solo de longa metragem), ao contrário do filme
anterior, o personagem de fora não é estrangeiro, mas um rapaz que volta ao sertão
(onde nasceu), tendo de lidar com os desajustes de poder e com problemas arcaicos, além de sua crise de identidade e pertencimento. Esse drama ou vivência dos
deslocados, também presente em Cinema, aspirinas e urubus, encontra outra operação em Deserto feliz, de Paulo Caldas, que acompanha situações de uma adolescente
do sertão, sua passagem pelo mundo urbano da prostituição, seu encontro com um
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cliente alemão e a experiência de escape transitória, ambígua, mas aberta a viver um
sonho temporário. O filme não tem o peso de Baixio das bestas e o flerte com o delírio
de Árido movie, mas um tom mais suave e onírico, sem perder a tentativa de colocar
vigor na relação da câmera com os personagens, com excessos eventuais nessa escolha.
Foi nos anos posteriores a 2010 que a intensidade de produção pernambucana
foi ampliada, menos por conta da continuidade da filmografia desses diretores iniciados na segunda metade dos anos 1990 ou na primeira de 2000, mais principalmente por conta de um outro grupo de novos realizadores, integrados por Kleber
Mendonça Filho (O som ao redor, 2012; Aquarius, 2016), Daniel Aragão (Boa sorte,
meu amor, 2012), Taciano Valério (Ferrolho, 2012), Marcelo Lordello (Eles voltam,
2012), Renata Pinheiro (Amor, plástico e barulho, 2013), Marcelo Pedroso (Brasil
S/A, 2014), o experiente roteirista Hilton Lacerda (Tatuagem, 2013), Gabriel Mascaro (Boi neon, 2015), Camilo Cavalcanti (A história da eternidade, 2013) e Tião
(Animal político, 2015). Esse conjunto teve força destacada entre os novos realizadores, buscando a representação da convivência entre as diferenças sociais e
de poderes, a alegoria emblemática das relações econômicas e existenciais, o pior
dos seres humanos em suas atitudes e a aproximação com universos populares.
Se essa produção foi se transformando em vinte anos, desde Baile perfumado, de
um novo ciclo de Recife a um esboço de cinematografia de Pernambucano, sendo
submetida a noções redutoras e não sintéticas de uma estética local, as diferenças são
superiores aos pontos de contato nessa multiplicidade de obras de novos realizadores. A produção entre 2010 e 2016 baixa o tom da condução narrativa, amplia a rarefação dramática e omite algumas informações sobre os personagens, buscando a força
de seus estilos menos na representação de seres e mundos, sem deixar de se instalar
nos mundos para apresentar seus seres. Os mal-estares individuais são evidentes nos
filmes mencionados, entre 2010 e 2016, mas já sem as ênfases a esse respeito. O maior
emblema dessa nova conduta, menos intensificada como ponto de partida, mas mais
atenta aos detalhes e às cenas, é Eles voltam, com sua narrativa econômica e sem muita
contextualização para a premissa em torno de uma pré-adolescente largada na estrada pelos pais com seu irmão, que também a abandona à própria sorte, levando-a a
viver uma experiência de descoberta de diferenças sociais em sua solidão em parcial
deslocamento. Só sabemos o que vemos e, no que vemos, há grande ambiguidade.
O som ao redor e Aquarius, de Mendonça Filho, e Boi neon, de Mascaro, foram
os mais exitosos no circuito de festivais internacionais, com todas as diferenças
de estilo e propostas de olhar. O som ao redor é um filme urbano, ambientado em
um pedaço de classe média de Recife, com núcleos de personagens que habitam
essa configuração geográfica mínima (uma rua), com suas diferenças, com suas
indiferenças, com suas tensões, ressentimentos, poderes e vinganças, colocando
a vida com grades nas janelas em estado constante de latência de conflito e de
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vulnerabilidade. Muitos críticos evidenciaram uma espécie de neocoronelismo
contido no personagem do proprietário dos imóveis da rua, mandante de uma
morte, embora o filme amplie em seus mínimos detalhes um outro aspecto: a tolerância forçada e repressora das intolerâncias variadas entre moradores de um
mesmo lugar. Não vemos a mordida, mas os dentes de fora. Mendonça Filho já havia dirigido um longa antes, o documentário Críticos (2008), e havia se notabilizado
no curta-metragem, com narrativas altamente controladas e precisas no cumprimento de seus objetivos (Vinil verde, 2004; Eletrodoméstica, 2005; Recife frio, 2009).
Seu segundo longa de ficção, Aquarius, com Sônia Braga, concorreu à Palma de
Ouro no Festival de Cannes em 2016. O filme também estimulou uma adesão de
espectadores contra a deposição da presidenta Dilma Rousseff, ocorrida em 2016
– isso se deu talvez menos em função da narrativa do longa e mais por conta dos
cartazes de denúncia do processo levantados pelo diretor e pela equipe do filme
durante o Festival de Cannes. Em muitas das sessões no Brasil, ao final do filme os
espectadores gritavam “Fora, Temer!”, o bordão político de 2016-2017 em muitos
eventos culturais pelo país. Mendonça Filho tornou-se, assim, protagonista político no cinema, algo que gerou controvérsias: sua não indicação à vaga brasileira
na disputa pelo Oscar de produção estrangeira ocorreu após um dos integrantes
do júri colocar-se contra a postura política/midiática do diretor.
Aquarius é protagonizado por uma senhora da elite recifense, proprietária de
imóveis e amante de música no vinil, que reage à pressão de uma empreiteira que
planeja derrubar seu prédio antigo para construir outro empreendimento no lugar. Se muitos viram na protagonista e no filme em si emblemas da reação à situação política então em curso no Brasil, delegando ao filme uma imagem de cinema
de esquerda, outros olhares preferiram destacar a luta da personagem pela preservação da tradição, da família e da propriedade. Assim, a protagonista seria menos
uma representante dos brasileiros contrariados com a entrada de Michel Temer
na presidência e mais uma representante de uma elite estarrecida e esclarecida
acossada por uma elite empresarial predatória e demolidora, à qual a personagem reage a seu modo. Na eleição dos melhores filmes de 2016 da revista francesa
Cahiers du Cinéma, Aquarius foi o quarto melhor filme do ano, segundo os críticos
da publicação, além de ter obtido grande repercussão fora do país. Desse modo,
é importante salientar que um pouco de distanciamento histórico fará bem às avaliações do filme, que precisa ser visto por dentro e não apenas de fora para dentro,
como muitos fizeram a fim de adotá-lo como uma espécie de porta-voz.
Boi neon teve eco mais limitado no Brasil. É o sexto longa-metragem de um diretor ainda jovem, Gabriel Mascaro, que realizou mais longas que curtas, tendo
primeiro se destacado no documentário (Um lugar ao sol, 2009), Avenida Brasília
Formosa, 2009 e Doméstica, 2012), antes de ingressar na ficção fronteiriça com o
documentário (Ventos de agosto, 2014). Boi neon adentra a vida de um protagonista,
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sem o recorte panorâmico de O som ao redor, deslocando sua câmera da capital para
o interior, do mundo de prédios para o das vaquejadas, da vontade de vingança pela
vontade de autoempreendimento. Seu cenário é um sertão fashion, com preocupação com perfume em ambiente com cheiro de fezes de boi, com um vaqueiro que
sonha ser estilista e cuida do cabelo, uma “dilatação de possibilidades e não uma inversão de papéis”5, em um ambiente no qual, segundo entrevistas do diretor, os estereótipos estão em constante transformação. O Nordeste de Boi neon é pós-sertão
determinista, mais estético que físico, com composição, plasticidade e ritmo adequados a uma noção de contemporaneidade internacional autoral, buscando antes
a instalação nos espaços que as ações possíveis a partir desses espaços. A premiação
em Veneza, com o prêmio especial do júri, comprovou o êxito de suas opções para
esse circuito.

A PERDA DA CONCENTRAÇÃO
GEOGRÁFICA NO RIO E SÃO PAULO
O período posterior a 2005 também conheceu iniciativas interessantes de novas
gerações de realizadores de outras unidades federativas, especialmente no Ceará
(concentrados na produtora Alumbramento) e em Minas Gerais (concentrados em
torno das produtoras Teia e Filmes de Plástico). No entanto, esse fenômeno, com o
correr dos anos, alcançou outros estados, diretores surgidos em Vitória (Rodrigo de
Oliveira, As horas vulgares, 2011), Campina Grande (Taciano Valério, Ferrolho, 2012),
João Pessoa (Tavinho Teixeira, Batguano, 2013), Curitiba (Aly Muritiba, Para minha
amada morta, 2015), Contagem (Andre Novaes de Oliveira, Ela volta na quinta, 2014)
e São Luiz (Frederico Machado, O signo das tetas, 2015), entre outros realizadores
e filmes. O eixo Rio-São Paulo permaneceu com o maior volume de produção e dinheiro investido, mas não mais com a exclusividade dos principais filmes autorais.
O cinema de prestígio perdeu o centro no Sudeste em parte por conta de editais locais, em parte por efeito de uma política de regionalização da cultura pelo governo
federal, em parte por iniciativas próprias dos realizadores, cansados de aguardar o
dia da vitória em um concurso de roteiro para acessar o dinheiro da realização.
Na Bahia, um dos templos do Cinema Novo nos anos 1960, importante para o
Cinema de Invenção nos anos 1970 e quase ausente da fase da Retomada nos anos
1990, o movimento de renovação foi mais tímido, mas, em 2005, começou a se insinuar – primeiro com o bom retorno crítico de Cidade baixa (2005), segunda longa
de Sérgio Machado, exibido na mostra Un Certain regard de Cannes, junto com Cinema, aspirinas e urubus, e depois com a estreia tardia de Edgar Navarro com Eu
me lembro (2005). Outras iniciativas ocorreram no documentário e na ficção, mas
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sem conseguir transitar do fenômeno localizado para o reconhecimento mais amplo. A presença de alguns novos valores, como Navarro (de uma geração anterior,
mas sem longas até 2005), Cláudio Marques, Marília Hughes e Daniel Lisboa foi de
fundamental importância para recolocar a produção baiana na linha de frente da
cinematografia contemporânea.
Apesar de dirigido por um nativo na Bahia e de ser filmado em Salvador, a produção de Cidade baixa foi da VideoFilmes, empresa carioca dos irmãos Salles, que
havia produzido Madame Satã e Lavoura arcaica. No elenco, Wagner Moura, Lázaro
Ramos e Alice Braga, três nomes tornados conhecidos em filmes dos anos anteriores, agora sob a preparação de Fátima Toledo, portanto comprometidos com
naturalismo performático. Os três são envolvidos em uma narrativa de triângulo
afetivo e sexual ambientada em bordéis e na zona baixa de Salvador, filmada e montada com aquela fluência orgânica consagrada pelos filmes do começo da década.
Embora tenha sido pensado como obra situada no meio caminho entre o cinema
autoral sem facilitadores e toda sorte de atrativos para um público apenas interessado em narrativas envolventes, Cidade baixa talvez tenha sido dos filmes mais
bem-sucedidos nessa opção pela autoralidade discreta, sem perder com suas estratégias espetaculares de sedução (violência física, cenas sexualizadas), seguindo a
linhagem então recente de O invasor e Bicho de 7 cabeças, também filmes autorais
de aparências e formas de fácil absorção. São todos esses filmes que, na nova configuração de mercado e de concorrentes (redes sociais, séries de TV, download de filmes, vídeo on demand, games), tiveram entre 100 mil e 250 mil ingressos vendidos,
mesma escala de sucessos autorais segmentados posteriormente (após 2010), com
pouco menos ou mais de vendas, como O som ao redor e Hoje eu quero voltar sozinho.
O outro filme baiano, Eu me lembro, estreia em longa de Edgard Navarro, aos 55
anos, depois de 16 anos da realização do média Superoutro (1989), um dos filmes
mais impactantes dos anos 1980, é obra memorialística em torno das descobertas
sexuais de um adolescente. Não possui as transgressões guardadas pelo diretor,
mas uma delicadeza contagiante para muitos, sem perda de um tom malicioso em
sua naturalidade. Nos anos seguintes, Navarro realizou apenas mais um longa, O
homem que não dormia (2011), trabalho aproximado da mitologia popular e das forças ocultas da natureza e da espiritualidade, filmado sem os filtros falsificadores
da sofisticação, com o grau de ritualização e de mistério de filmes que, em vez de
representarem algo, propõem o mergulho em mundos menos materiais, com picardia, momentos delirantes e mais profundeza que profundidade.
Também surgiu na Bahia estreantes da geração seguinte, como Marília Hughes
e Cláudio Marques (Depois da chuva, 2013) e Daniel Lisboa (Tropykaos, 2013), diretores de primeiros filmes em que jovens, diante das descobertas das políticas da vida,
pessoais e coletivas, precisam tomar atitudes menos ou mais radicais. Depois da chuva
teve reconhecimento em festivais, inclusive o de Roterdã, com sua representação
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do movimento estudantil baiano nos anos 1980, justamente na transição para a
Nova República, sem trair o tom e o espírito adolescente de seus personagens em
busca de consciência e ação. Já Tropykaos, com sua herança e homenagem ao cinema baiano dos anos 1970, associado à vertente marginal e de invenção (Andre
Luiz Oliveira, Edgar Navarro), investe mais na forma, em situações nas quais o
protagonista poeta entra em combustão com a cena cultural e o calor de Salvador.
Os dois filmes retomam um segmento de universo urbano e jovem do cinema
baiano deixado abandonado por uns tantos anos.
O Ceará também conheceu uma nova geração de realizadores de longa, que passou a ocupar a linha de frente antes a cargo de Rosemberg Cariry e Wolney de Oliveira, que estiveram mais discretos entre 2005 e 2015, ao menos na comparação com
o grupo de diretores em torno da produtora Alumbramento (Alexandre Veras, Luiz e
Ricardo Pretti, Guto Parente e Pedro Diógenes) e com a frequência de longas de Petrus Cariry (filho de Rosemberg) – alguns deles com três ou mais longas realizados
em menos de oito anos. Os dois primeiros dessas duas vertentes principais e mais
repercutidas foram Estrada para Ythaca (Ricardo Pretti, Luiz Pretti, Guto Parente,
Pedro Diógenes, 2009) e O grão (Petrus Cariry, 2007), ambos exibidos com destaque e prêmios na Mostra de Tiradentes, assim como em festivais internacionais de
diferentes tamanhos e importâncias. São filmes que, apesar de suas peculiaridades
de universos e opções formais, criaram uma identidade estilística para a produção
local, associada à fotografia de contrastes sutis de Ivo Lopes Araújo (também protagonista da cena cearense como diretor do documentário Sábado à noite [2008]),
às ações rarefeitas no interior das cenas, aos planos sem pressa e a uma narratividade de conflitos baixos, com momentos desprovidos de intensidade.
O grão, de certa forma, retoma a vertente das representações da família, agora
com investimento no lúdico e nas atmosferas poéticas, sem jamais ver a família
como algo a ser lamentado ou julgado. Cariry voltaria a esse universo em Mãe e
filha (2011), no qual volta a buscar o encontro entre o formalismo dos quadros e
a presença da vida quase documental, mas mudou o tom em Clarice – ou alguma
coisa sobre nós (2015), filme mais delirante, com situações de tonalidade fantástica, novamente concentrado na família como matéria-prima, porém agora com
implicações traumáticas do passado no presente, sem a falta de juízos dos dois filmes anteriores. O cuidado visual permanece, desde a estreia em longa-metragem,
nessa nova investida, com maior aposta na intensidade de algumas cenas, mesmo
não sendo elas consequências diretas de outras, mas injeções de energia física (situações sexuais violentas) na forma fílmica.
Estrada para Ythaca, embora não tenha sido a estreia em longa dos irmãos
Pretti, foi oprimeiro longa de Guto Parente e Pedro Diógenes, e ainda o primeiro
de três filmes coletivos do quarteto, que realizou depois Os monstros (2010) e No
lugar errado (2011), antes de diversificarem suas parcerias na direção nos quatro
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anos seguintes. Ythaca é um filme coletivo em sentido estrito. Os quatro diretores
assinam roteiro, direção, fotografia, montagem, som direto e são os protagonistas
diante da câmera. Esse quarteto de jovens começa e termina em um bar onde bebem e cantam (ou tentam). Entre início e final, viajam a esmo, dançam, choram,
bebem, têm contato com luzes não identificadas e perdem suas barbas. Realizado
sem um orçamento oficial, com dinheiro de curta-metragem sem estrutura, tornou-se paradigma dos processos digitais possíveis, um caminho à margem dos
editais seguido por alguns realizadores antes e depois.
O universo dos três primeiros filmes do quarteto Alumbramento é das relações de
amizade e dos pactos com a coerência existencial entre desejo e ação/decisão. Nos passos seguintes, a renovação de parcerias – ou redução do quarteto a trio – mostraram
mudanças de rumos. Luiz Pretti dedicou-se à montagem com outros parceiros (como
em O céu sobre os ombros, dirigido pelo mineiro Sérgio Borges). Ricardo Pretti realizou
O Rio nos pertence (2013), projeto de três filmes com uma única produção (dois longas
e um making of de ambos, O fim de uma era, de Marcelo Perrone, que foi convertido em
filme), desenvolvido em parceria com o carioca Bruno Safadi (que realizou nesse projeto O uivo da gaita, 2012). Ricardo Pretti ainda codirigiu com seus parceiros anteriores
Luiz Pretti e Pedro Diógenes De punhos bem fechados (2014). Já Guto Parente realizou
com Uirá dos Reis o delirante Doce Amianto (2012) e o exercício doméstico/fantástico
A misteriosa morte de Pérola (2014), filme no qual os esforços inventivos são inversamente proporcionais à modéstia de recursos técnicos e de produção.
O Rio nos pertence é o mais radical desses filmes em sua proposta formal, agora
com produção predominantemente carioca, presenças no elenco de estrelas de sua
geração como Leandra Leal e Mariana Ximenes (filmadas como divas) e ponto de
partida vinculado ao universo da produtora Bel Air (dos anos 1970) e a uma personagem de Helena Ignez em Copacabana mon amour (Rogério Sganzerla, 1970), cujo
nome, Sonia Silk, batizou o projeto de três filmes em um. O filme oscila entre soluções altamente associadas aos estereótipos de um cinema de arte mais fechado e
outras opções mais abertas a injetar atmosferas com potencial fantástico na experiência onírica de uma jovem mulher de volta ao Rio de Janeiro. Doce Amianto também
injeta o fantástico em sua premissa ao mesmo tempo atenta às novas sexualidades e
às possibilidades de renovar os itens sobrenaturais, com o fantasma/espírito de um
transexual cheio de dores e de potências à frente da câmera. De punhos bem fechados
retoma apenas parcialmente o espírito de Estrada para Ythaca, valorizando os diretores como atores e como grupo, mas colocando a reação política verbalizada por
uma rádio pirata no lugar da interioridade calada de Ythaca.
Diretor saído da videodança e de outros trabalhos audiovisuais, como o documentário Vilas volantes, realizado pelo edital DOCTV, Alexandre Veras, o mais
experiente em anos e carreira dessa cena de renovação no Ceará também estreou
no longa-metragem. Linz – quando todos os acidentes acontecem (2013) retoma as
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narrativas de deslocamentos, tão caras ao cinema brasileiro em sua vertente moderna e às produções recentes desde pelo menos os anos 1990 (Terra estrangeira,
1995; Cinema, aspirinas e urubus, 2005; O céu de Sueli, 2006; Serras da desordem, 2006;
A fuga da mulher gorila, Felipe Bragança e Marina Meliande, 2009; Viajo porque preciso, volto porque te amo, Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, 2009) por meio de um
protagonista sempre solitário (presença marcante do ator e diretor Dellani Lima)
e sempre em movimento pela região das dunas no Ceará, tendo primeiro a missão
de entregar móveis dados por um filho à sua mãe cercada de areia por todos os lados, antes de ingressar em uma experiência subjetiva com a natureza bruta e o que a
transcende, vivendo uma situação asfixiante e limite em meio a tanta beleza árdua.
Independentemente das particularidades estilísticas de cada um desses filmes
da Alumbramento, todos partem das condições mínimas de produção – exceção
feita a Linz – quando todos os acidentes acontecem (Alexandre Veras, 2013) – para
inventar caminhos e saídas a partir dessa limitação concreta. Talvez não tenha
havido núcleo de criação mais aberto às experiências inventivas quanto esse quarteto, juntos ou separados, nesse curto e intenso período entre 2010 e 2015, com
abertura ao desconhecido e a cultivo das formas recicladas do cinema moderno,
talvez só comparável em experimentação aos primeiros longas do mineiro Tiago
Mata Machado (O quadrado de Joana, 2007 e Os residentes, 2011) e do carioca Bruno
Safadi (Meu nome é Dindi, 2007).
A Alumbramento não foi o único núcleo a partir de ausência de dinheiro como
um dos estímulos para a criação cinematográfica. Muitas propostas driblaram essa
carência fundadora com criatividade, transformando curtas em longa ou juntando
amigos equipados para trabalhar em espécie de regime de cooperativa. Essas iniciativas começaram a se tornar mais frequentes a partir de 2006, com a aparição de
O cheiro do ralo (Heitor Dhalia, 2006), filmado sem dinheiro de edital, apesar de
ter Selton Mello no elenco e origem literária de Lourenço Mutarelli; de Amigos de
Risco (Daniel Bandeira, 2007), realização de aparência amadora e força narrativa;
de Conceição: autor bom é autor morto (2007), direção coletiva de um filme universitário metalinguístico que demorou dez anos para ser finalizado; de O quadrado de
Joana (Mata Machado), com seu universo de moradores de rua e de distúrbios psicológicos; e de Apenas o fim (Matheus Rocha, 2008), outro longa universitário realizado quase inteiramente nas dependências da PUC-Rio, com diálogos e cenas de
apelo juvenil entre um casal às vésperas do fim do namoro e durante a relação.
Houve filmes pequenos feitos a partir de muito pouco dinheiro antes de 2007,
como Cama de gato (Alexandre Stockler, 2002), centrado em um estupro gravado
em uma webcam; Odiquê (Felipe Joffily, 2004), concentrado em um grupo de jovens cariocas; e Quarta B (Marcelo Galvão, 2005), ambientado em uma reunião
de pais em uma escola. No entanto, se antes de 2006 esses filmes eram uma consequência da contingência (não acessar o dinheiro público), a partir de 2006,
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filmar sem edital deixou de ser efeito, mas também proposta, comprometida com
maior liberdade e soluções para a concretude de um orçamento quase inexistente.
Essa nova fase, em parte permitida pela tecnologia digital de captação e finalização, mas também pelas associações entre realizadores e técnicos de uma mesma
cidade ou de unidades federativas distintas, abriu portas talvez fechadas se os diretores dependessem da espera do recurso público.
Nesse cenário do filme pequeno de autor, o carioca Bruno Safadi realiza com
destaque Meu nome é Dindi, com a atriz Djin Sganzerla na pele de uma mesma personagem múltipla e uma narrativa segmentada em diferentes núcleos sucessivos,
parcialmente autônomos e sutilmente complementares, partindo de uma questão
concreta do mundo (fechamento de uma vendinha) e propondo imersão em um
mundo de afetações psicológicas, formais e sensoriais, com oscilações também visuais e rítmicas. Meu Nome é Dindi ganhou a primeira edição da Mostra Aurora em
2008, segmento dentro da Mostra de Tiradentes, dedicado a diretores de até três
longas, que, nos dez anos seguintes, foi um dos pontos de encontro da geração de
novos autores independentes.
Safadi havia realizado antes curtas, no mínimo, interessantes e sido assistente
de Júlio Bressane. Nos dez anos seguintes, realizou um documentário (Belair,
2009) e algumas ficções (Eden, 2012 e O prefeito, 2015), das quais se destaca O uivo
da gaita (2012), filme realizado dentro do projeto Sonia Silk com o diretor Ricardo
Pretti (que dirigiu Esse Rio nos pertence) e as atrizes/produtoras Leandra Leal e Mariana Ximenes, mantendo seu diálogo insistente com as matrizes do cinema de
Bressane e Sganzerla nos anos 1970. Disposto a aproveitar o máximo de criação
com um mínimo de dinheiro, o diretor esteve à frente de outro projeto de cooperativas de criação, produzindo outros quatro longas, de outros quatro diretores,
além de seu O prefeito. Um dos quatro outros filmes é de Júlio Bressane (Garoto,
2015). Não há um universo temático reconhecível nas escolhas de Safadi, mas há
em todas uma pesquisa estética, além de relações entre partes dos filmes que insinuam um mundo em constante dissolução e colapso (interior ou exterior).
Bruno Safadi não foi o único diretor de nova geração carioca a seguir um modo
próprio de realização e criação, de produção e proposta estilística, com ou sem
dinheiro de edital. A dupla Felipe Bragança e Marina Meliande, formados como
Safadi na Universidade Federal Fluminense (UFF), onde fizeram seus primeiros
curtas (também como Safadi), também propuseram um caminho singular com
A fuga da mulher gorila (2009) e, no ano seguinte, com A alegria (2010). O primeiro
foi realizado em deslocamento com uma Kombi e uma produção mínima, com
encenação e atuações abertas às circunstâncias e aos imprevistos (mais que improvisos), com cenas cantadas e uma busca de atmosferas, com momentos nunca
derivados diretamente de outros, com alto grau de autonomia, com importância
para situações sem uma função narrativa clara.
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Os percursos de Safadi, Bragança e Meliande são mais ou menos em comum,
com origem em cursos de cinema, e nesse sentido ganham o acréscimo de outros
diretores iniciados no fim da primeira década dos anos 2000 no Rio de Janeiro,
como Eduardo Nunes, Daniel Caetano e Eduardo Valente, também egressos da UFF.
Nunes fez alguns curtas desde os anos 1990 e dedicou alguns anos a viabilizar
Sudoeste (2011), sua estreia em longa, com formalismo visual e narrativo como
pressuposto, como se o cinema fosse um mundo à parte e próprio. Bragança, Caetano e Valente tiveram como diferencial atividade paralela na crítica de cinema.
Todos escreveram na revista virtual Contracampo – e depois na também virtual
Cinética – antes da estreia em longas-metragens. Caetano é diretor de um único
longa (coletivo), Conceição: autor bom é autor morto, realizado com coprodução
da UFF, finalizado depois de muitos anos de seu início. Valente também realizou
um único longa, No meu lugar (2009), depois de três curtas exibidos em Cannes,
sendo o primeiro e principal deles O sol alaranjado (2001), ganhador do prêmio
Cinéfondation para filmes de escolas de cinema, no Festival de Cannes de 2002.
Conceição: autor bom é autor morto teve uma sessão consagradora na Mostra de Tiradentes em 2007, não apesar de seu tom juvenil e irreverente, mas justamente por
isso, com aplausos em algumas cenas mais rasgadamente cômicas. É um exercício
parcial de acerto de contas com a cinefilia moderna brasileira, com a metalinguagem afetada pela influência do cinema marginal ou de invenção, explicitada sobretudo pelo desbunde de diversas situações (mais que da premissa: personagens em
rebelião contra seus criadores). No meu lugar é de outra natureza, mais sóbrio, com
desejo de maturidade formal e calcado no jogo narrativo com os diferentes tempos
dramáticos nos quais a gênese e as consequências de um assalto para personagens de
diferentes vivências sociais no Rio de Janeiro são construídas como quebra-cabeça
social e psicológico. Embora tenha, como muitos filmes da geração iniciada após
2005 e da iniciada entre 1995 e 2005, uma premissa mais facilmente legitimável, por
lidar com a representação de traços da sociedade brasileira, o filme procura também,
ou até antes disso, adotar a forma do cinema como sua principal matéria de trabalho.
Filmes anteriores também procuraram colocar as questões formais antes das
questões temáticas, o que pode ser – desde filmes como Lavoura arcaica, Madame
Satã, Cinema, aspirinas e urubus, O céu de Sueli e Mutum – um dos pontos marcantes
desse segmento de cinema autoral renovado, sem as legitimações por premissas
temáticas presentes em filmes como Bicho de 7 cabeças, O invasor e mais recentemente Casagrande (Felipe Barbosa, 2014), Hoje eu quero voltar sozinho e Que horas
ela volta?, que adotam uma postura de juízo crítico sobre os entraves sociais na
vida dos personagens. Essa cultura da legitimação do tema também gerou, nesse
período de 2005 a 2015, algumas simplificações discursivas direcionadas a filmes
com implicações políticas e sociais, mas que, no estilo, estão longe de se limitarem
a essas reprovações dos aspectos negativos da realidade e seus determinismos,
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como O som ao redor e Branco sai, preto fica, trabalhos analisados recorrentemente
por seus acontecimentos diegéticos, e não pela forma de expô-los e expressá-los.
De qualquer forma, se a geração surgida após 2005 teve uma bandeira, ela não foi
política e social pelas escolhas dos assuntos, mas bandeiras ou paradigmas acima
de tudo estéticos e narrativos.
Quais caminhos ainda a seguir ou ainda a propor no século XXI em uma cinematografia de tradição autoral majoritariamente realista, calcada na representação de aspectos da realidade? No cinema de São Paulo, desprovido do fantasma
do Cinema Novo, mas afetado pelos fantasmas da Vera Cruz e pelas referências
de Walter Hugo Khouri, Luiz Sérgio Person e Carlos Reichenbach, acima de tudo,
seguiu-se diferentes possibilidades de respostas e reações a essa indagação inevitável a qualquer cineasta digno do termo. Os anos 1995 a 2005 tinham criado uma
linhagem de renovação com Tata Amaral (Um céu de estrelas), Lina Chamie (Tônica
dominante, 2000), Laís Bodanzky (Bicho de 7 Cabeças), Roberto Moreira (Contra
todos), Ricardo Elias (De passagem) e Anna Muylaert (Durval discos), com modos
variados de expor o mal-estar paulistano a partir das relações afetivas e familiares
em um mundo embrutecido e embrutecedor.
Os anos 2005-2016 deram continuidade a essa renovação com Marcelo Toledo
e Paulo Gregori (Corpo presente, 2011), Marco Dutra e Juliana Rojas (Trabalhar cansa,
2011), Caetano Gotardo (O que se move, 2012), Rubens Rewald e Rossana Foglia (Super Nada, 2012), Gregorio Graziosi (Obra, 2014), Lincoln Péricles (Filme de aborto,
2016) e Thiago B. Mendonça (Jovens infelizes ou o homem que grita não é o urso que
dança, 2015), além de Renan Rovida (Sem raiz, 2016), mantendo o mal-estar dos anos
anteriores, mas, com exceções pontuais, procurando ao mesmo tempo adensar a
negatividade e manter um recuo dramático diante desse adensamento, procurando
menos as doenças dos personagens pela proximidade com a vida e mais os caminhos
formais com os quais os filmes se aproximam desses personagens sem se limitarem
a observá-los ou a se engajarem neles. Há mais anteparos narrativos e estilísticos entre o espectador e os seres em tela. A diferença entre os diretores dos primeiros
filmes antes de 2005 e os de depois de 2005 está também no tom do relato – mais
descritivo e observador que narrativo e dramático.
Os filmes antes mais impactantes tornam-se cada vez menos afetados esteticamente pelas situações de conflito e cada vez mais partem de suas preocupações formais. O principal cineasta revelado no longa na década anterior, Beto Brant, também
viveu em sua filmografia essa transformação. Depois da narrativa impactante de O
invasor aos climas e situações dramáticas e perturbadoras em Crime delicado (2005),
novamente trazendo Marco Ricca para um personagem no limite (depois de O invasor), em colapso, um crítico de teatro acusado de cometer estupro, acometido
de delírios e oscilante com diferentes mulheres. A passagem de Brant de O invasor
para Crime delicado, Cão sem dono (2007) e O amor segundo B. Schianberg (2009) na
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filmografia do diretor é de premissas temáticas impactantes para premissas formais inquietantes. Crime delicado faz sua imersão no plano fixo herdado do teatro
e na mente do personagem. Cão sem dono adota a economia dramática e visual para
se concentrar quase apenas nos atores e nas cenas. O amor segundo B. Schianberg
divide as energias entre a vivência de um homem e uma mulher em um apartamento e os dispositivos para filmá-la e para o casal se autofilmar.
O mal-estar permanece nesses filmes como estrutura formal – não como conteúdo a ser representado somente – e está também explícito nos filmes paulistanos
de diretores de outras cidades, como dois realizadores iniciados em Brasília, José
Eduardo Belmonte (Meu mundo e nada mais, 2007, e Se nada mais der certo, 2009),
diretor do tensionamento formal, e Gustavo Galvão (Nove crônicas de um coração aos
berros, 2012), diretor de tom mais recuado, ou mesmo de um estreante nascido no
Uruguai, Mauro Baptista Vedia (Jardim Europa, 2013), com sua representação sem
meios-tons da burguesia paulistana caricata, todos realizadores dispostos a juntar
energias e colaboradores para filmar em esquema alternativo de produção, interessados também em personagens nascidos para gerarem estranhamentos com suas
posturas inusitadas ou confirmadoras das observações dos espaços urbanos.
Belmonte já havia manifestado sua disposição de filmar o colapso de personagens em seus filmes de Brasília, Subterrâneos (2002) e A concepção (2005), talvez
ainda obras de respostas aos anos 1990, com aquela inquietação e contundência
depois amenizada nos anos seguintes e nos novos estreantes. Com muitos movimentos de câmera e muitos cortes entre eles, seguindo as diretrizes então já estabelecidas por filmes como O Invasor, Madame Satã, Cidade de Deus e Bicho de 7 cabeças, o
diretor adiciona misturas de texturas e de meios de captação em A concepção (2005),
filme no qual radicaliza a estética do distúrbio, em sintonia com os colapsos de identidade dos personagens, integrantes de uma espécie de seita política e comportamental, que, para não serem regulados pela burocracia, reinventam nomes, usam
contas bancárias alheias e se tornam não identificáveis. No elenco, entre outros nomes, há Matheus Nachtergaele e Milhem Cortaz, dois atores constantes no cinema
de autor dos anos 2000. Em seus filmes paulistanos, Meu mundo em perigo (2007)
e Se nada mais der certo (2008), Belmonte acentuou as perdas, materiais, afetivas e
de vidas, ampliando o senso de tragédia. São produções de guerrilha, como se habituou chamarem longas-metragens realizados sem estrutura financeira, antes de o
diretor dobrar a esquina do cinema de aparato industrial.
Já o novo cinema paulistano surgido mais recentemente mantém a tradição de
representar a vida dentro de casas, apartamentos e outros ambientes fechados em
parte expressiva dos filmes e das cenas dentro dos principais filmes, como acontece em Super nada, Trabalhar cansa, O que se move e Obra, filmes de aparência rígida e eventualmente formalista, com menos empenho em representar o mundo
que em expressar algo interno ao filme (mais que aos personagens). Trabalhar
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cansa (2011), de Marco Dutra e Juliana Rojas, e O que se move (2012), de Caetano
Gotardo, são filmes de uma mesma turma de cinema paulista, em torno da produtora Filmes do Caixote e a partir da formação de grupo no curso da Escola de
Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), que trabalha no
limite entre o naturalismo e as rupturas com ele, oscilando entre certa convenção
dramática e sua quebra por intervenções de cinema fantástico e musical, mas aplicados (mais que empregados) de modo singular. Exibido em Cannes, Trabalhar
cansa parte de uma questão social e familiar, com marido desempregado e esposa
como empresária iniciante. O filme ameaça entrar em certos conflitos concretos
entre as relações de poder, mas se desvia para a inserção de elemento fantástico
com função alegórica. O que se move é dividido em três segmentos independentes e conectados por dores e perdas pessoais, após as quais se inicia sempre uma
canção vivida aos prantos, em busca de efeito catártico por dentro da operação de
distanciamento. É um filme no qual as mediações narrativas e formais se colocam
até à frente das dores e perdas dos personagens, sem inibi-las, mas tendo sempre
a preocupação de estetizá-las, de transformar sentimentos em estilo de cinema.
Dutra e Rojas tiveram curtas exibidos em Cannes (Lençol branco, 2004 e Um
ramo, 2007) e outros bem recepcionados no Brasil, filmes aproveitados pela dupla
para amadurecerem sua narrativa baseada no controle (como as de Kleber Mendonça Filho). É a mesma busca desde os curtas de Gotardo (Areia, 2008 e O menino
japonês, 2009) e de Graziosi (Sabá, 2006 e Saltos, 2008), ambos mais formalistas e
menos narradores que Dutra e Rojas, mais dispostos a experimentar com as formas de agrupar sequências e ocupar os planos. São filmes que lidam com a ausência e a perda, em níveis mais subjetivos ou sociais, sempre em um tom brando e
distanciado. São, em quase tudo, diversos da organicidade nem sempre controlável
de Corpo presente (Paolo Gregori e Marcelo Toledo), que soma três episódios filmados e montados como curtas-metragens independentes, com diferentes câmeras
e anos, ou mesmo da intensidade cênica e sonora de Jovens infelizes ou o homem
que grita não é o urso que dança (2015), estreia em longa de Tiago Mendonça, tendo
como protagonista uma trupe de atores guerrilheiros de teatro (ou de um teatro
terrorista, que, quebrando a quarta parede, intervém diretamente no mundo, não
sem violência nessa intervenção – e não interação).
O controle da filmagem e sua quebra premeditada foram dois caminhos com
desdobramentos próprios nos filmes dessa geração em diferentes partes do país.
Um filme com custos de curta-metragem, como Batguano (2013), do paraibano Tavinho Teixeira, também ator no filme, é exemplo de cinema do controle, dos quadros rígidos, das interpretações programadas, tendo o casal Batman e Robin à frente
de um futuro angustiante em um sertão pós-apocalíptico. Também são exercícios
de controle os curtas (Handebol, 2009, principalmente) e a estreia em longa da carioca Anita Rocha da Silveira (Mata-me por favor, 2015), filme lançado com êxito no
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Festival de Veneza, incorporando vampirismo e universo escolar de adolescentes
na zona oeste do Rio de Janeiro, onde estavam sendo construídas as obras destinadas aos Jogos Olímpicos de 2016. Os dois filmes também incorporam a seu modo
elementos do cinema de gêneros industriais, pervertendo-os em suas formas e reciclagens, sem deixar de injetar ares novos em suas células matriciais. É uma das
constantes da nova geração, aproximando-se dos gêneros sem reproduzi-los. Essa
operação de adesão crítica está distante de um filme assumidamente grotesco como
Mangue negro (2008), do capixaba Rodrigo Aragão, assim como de outros da mesma
vertente, porque a adesão ao gênero pode conter críticas ao mundo, como contém,
mas não mantém nenhum distanciamento do gênero cinematográfico em si mesmo.
O cinema do exercício do controle ou de proveniência dele encontra variações
com diferentes propósitos em filmes de diferentes origens regionais, mas tem alta
incidência em Minas Gerais. As intenções, porém, são estranhas umas às outras,
se não opostas. O controle de O céu sobre os ombros (2010), de Sérgio Borges, selecionado para o Festival de Roterdã, e de Girimunho (2011), de Clarice Campolina
e Helvécio Marins Jr., exibido no Festival de Veneza, busca a matéria da vida para
estetizá-la, trabalhando na fronteira entre o efeito de espontaneidade de seus atores não profissionais e a intervenção estilística na vida deles pela composição do
quadro, pela relação da luz com corpos e espaços, pelo controle da informação ficcional sobre os personagens e pelo cultivo da duração dos planos. Busca-se a vida,
mas apenas como matéria-prima, pois o que se busca, acima de tudo, é a arte cinematográfica, com investimento grande em sua visualidade. Em ambos, a fotografia
é de Ivo Lopes Araújo, de origem cearense, mas atuação em diferentes estados.
Ambos são também filmes da produtora Teia, cujo ex-sócio mais prestigiado é Cao Guimarães, outro nome de relevância no cinema brasileiro de autores, embora menos por suas ficções mais assumidas como ficções (Ex isto,
2010) e mais por seus documentários com alta construção formal e influência das artes visuais (A alma do osso, 2004, especialmente). O que difere os filmes de Borges e de Marins/Campolina é o fato de Borges filmar Belo Horizonte,
personagens e vivências urbanas, de múltiplas identidades, e Marins/Campolina filmarem o universo arcaico do norte de Minas, distantes dos signos urbanos, mais abertos a toda sorte de potencialidades da imaginação. Os dois filmes
têm, de alguma parte, correspondência com dois filmes cariocas, Riscado (Gustavo Pizzi, 2010) e Histórias que só existem quando lembradas (Júlia Murat, 2011),
que também trafegam pela relação entre vida e ficção, embora com mediações mais explícitas nessa relação, e não porque a protagonista de Riscado seja
uma atriz e a de Histórias que só existem quando lembradas seja uma fotógrafa –
a primeira tentando êxito na carreira, a outra em fuga de seu mundo urbano.
São todos filmes em que, apesar de se filiarem à busca da vida, mantêm estratégias de controle. Em Os residentes (2011), segundo longa de Tiago Mata Machado,
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o controle é mais explícito, com demonstração dos artifícios, referências, cores,
composição dos corpos nos espaços e diálogos, exibidos sem discrição, quase parte
de uma instalação cênica discursiva, como uma proposta na qual a política das situações e das palavras nas quais estão os personagens em cena, enclausurados na
maior parte do tempo, é antes estética que ideológica. Em sua cena mais analisada
e longa, homem e mulher discutem sua política de casal, com uma mise-en-scène
dos corpos tão importante quanto os sentidos das palavras. Felipe Furtado o elegeu em Cinética o mais bem-sucedido filme político de seu tempo histórico, justamente por reconhecer uma paisagem política devastada, como reconheceria
também Branco sai, preto fica e Jovens infelizes, longas-metragens com protagonistas de resistência e de espírito guerrilheiro, mas também por, como nesses outros
dois filmes posteriores, insistir em existir e não reconhecer a derrota6.
Já a vertente do controle de André Novaes de Oliveira em Ela volta na quinta, sua
estreia em longa, é ainda de outra natureza e intenção estética, com escolhas empenhadas em apagar as marcas dos artifícios e com o efeito de espontaneidade como
pressuposto primeiro, ainda que o processo para se chegar a ele esteja distante de
ser baseado na observação da vida em curso em seu entorno. Ela volta na quinta tem
o próprio diretor mineiro, de Contagem, como ator e personagem, assim como sua
família como família de seu personagem. A casa dos pais é a casa dos pais, a namorada no filme é a mesma da vida fora da ficção, mas a ficção se impõe. Todos atendem
pelo mesmo nome da vida fora das telas, como em O céu de Sueli e Mutum, mas a fusão
ficção/vida é mais radical. O cinema da afetividade e da economia encontra nesse pequeno e comovente filme talvez uma de suas mais autênticas expressões, com uma
representação das relações familiares sem estereótipos e negatividade, colocando-se no lado contrário de representações da família como as de Contra todos, A casa de
Alice e Feliz Natal, para ficarmos em poucos exemplos de anos anteriores.
Se não existe idealismo nas relações domésticas em Ela volta na quinta, há um
sentido de conciliação e reconciliação, colocando-se em linha de diálogo parcial
com O céu de Sueli e Mutum, também obras conciliadoras e discretas em seus dramas, mas nas quais os protagonistas deslocados movem-se de seus lugares de origens ao final, mesmo que essas rupturas com os espaços não sejam fraturas, e sim
aberturas de possibilidades novas em novos espaços. Ela volta na quinta propõe o
enraizamento na família e na geografia, no caso, na cidade de Contagem (grande
BH), preservando a união familiar acima das ameaças à sua fragmentação. É um
filme herdeiro de um olhar de negociação e de afastamento dos conflitos explosivos, perceptível entre 2005 e 2010 no segmento autoral.
A família voltou a estar presente, de outros modos, sem a condenação de filmes anteriores, mas sem adesão afetiva de Ela volta na quinta, em três filmes
também empenhados em, pela circunscrição física nas cidades (São Paulo, Rio,
Recife), representar algo mais amplo da sociedade. Foram os casos de Que horas
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ela volta?, Casa grande (Felipe Barbosa, 2014) e O som ao redor, com suas narrativas centradas na classe média e média alta, cada um deles com boa repercussão
internacional, algo raro quando não se busca o espetáculo da violência como chamariz para uma imagem possível do Brasil.
Que horas ela volta?, premiado no Sundance, tem Regina Casé no centro de tudo.
Ela é a empregada doméstica, cuja visita da filha, vinda do Nordeste para prestar
vestibular concorrido, promove distúrbio na ordem afetiva, social e trabalhista na
casa dos patrões ricos. Sem abrir mão dos apelos cômicos, alguns em cima da simplicidade da empregada doméstica e de seus trejeitos, o filme de Muylaert, depois
de semear o conflito, dribla sua explosão ao final. Nesse sentido, faz o inverso de
Durval discos, seu filme de estreia no começo dos 2000, que termina em morte e
casa arruinada. Tata Amaral e Laís Bodanzky viveram nesse período o movimento
de atenuação dramática na comparação com os longas de estreia. Em Hoje (2011),
de Amaral, apesar da mesma circunscrição de um acerto de contas conjugal em
um único lugar (como em sua estreia com Um céu de estrelas nos anos 1990), o
homem agora é um fantasma, não o algoz a ser eliminado para a mulher respirar.
Em As melhores coisas do mundo (2009), Bodanzky, apesar de retornar aos conflitos familiares entre pais e filhos, encontra reconciliação ao final, ao contrário de
seu primeiro longa, Bicho de 7 cabeças, que termina com uma carta de rompimento
familiar. Muylaert adota uma estratégia minimamente próxima de Casa grande,
estreia na ficção do carioca Felipe Barbosa, também amplamente circulado por
festivais internacionais, que, porém, passa-se todo pelo olhar e percepção de um
adolescente pós-rico, com o pai falido, que vê a decadência financeira afastar de
suas relações afetivas os antigos funcionários. Casa grande nem chega, contudo,
a inseminar a crise entre classes, nem sequer entre poderes, como Que horas ela
volta?, optando por uma busca de conciliação mais emocional, não sem a carga
de poderes investida nessas emoções, como a descoberta sexual do adolescente
com a ex-empregada doméstica em uma favela carioca. O som ao redor, apesar de
se manter distante de qualquer conflito mais palpável, na maior parte do tempo
insemina a expectativa tensa, sem informar de onde pode partir uma explosão. Ela
surge ao final, como operação de vingança, mas fica fora de quadro, sem mostrar
os efeitos do confronto anunciado entre os polos opostos das relações de poder.
A família como síntese ou como reflexo de uma configuração social desajustada está no norte desses filmes, mas O som ao redor, ao contrário de Que horas ela
volta? e Casa grande, cujas figuras do poder em crise não são punidas internamente,
aponta o dedo para seu personagem mais negativado, mais poderoso e historicamente atrelado aos poderes agrários do engenho, sem permitir a essa representação a impunidade ou a manutenção de seu lugar. Se não vemos seu desfecho
por completo, somente o encaminhamento para seu final, está claro na imagem
o desejo de confronto, de embate e vingança, no caso, não somente pessoal, mas
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de estímulos históricos e sociais, como se os seguranças assumissem um lugar de
vingadores de uma contingência injusta.
Talvez apenas outro filme dessa segunda década tenha tido a mesma ênfase de
colocar as classes e as geografias em conflito limítrofe, no sentido de confronto,
embate e recusa à conciliação. Branco sai, preto fica, segundo longa de Adirley
Queirós, depois do documentário híbrido A cidade é uma só? (2011), é uma ficção
científica B, que, apesar de flertar com o cinema de gênero, funda-se em uma dramaturgia do ressentimento, com um fato e um contexto real a estimulá-lo: um
massacre policial de negros em um baile funk na Ceilândia, cidade satélite do Distrito Federal. Queirós é cineasta de origem abaixo da classe média e morador da
Ceilândia, onde sempre realizou seus curtas e os dois longas. Branco sai, preto fica
mostra a revanche de negros agredidos contra os brancos de poder de Brasília, da
periferia contra o centro, da cidade satélite contra o plano piloto e a praça dos Três
Poderes. O desfecho propõe um confronto frontal.
Adirley Queirós talvez seja em 2016 o cineasta mais fora do figurino cinematográfico como ponto de partida e modulação de olhar. Ex-jogador de futebol, fez uma
tardia graduação em cinema na Universidade de Brasília (UNB), sem abandonar,
por isso, seu vínculo com a cultura popular, notável em alguns de seus personagens
e em muitos diálogos, nas referências musicais e na própria relação deformadora do
filme com os gêneros cinematográficos. O cineasta não parece colocar-se em relação
formal com nenhuma vertente brasileira ou internacional recente. Talvez seja das
novidades cinematográficas desde 2005 mais abertas a fazer um cinema de substância popular e política sem receio ou recato em nenhuma das duas frentes, sem colocar a sutileza e o baixo tom como plataforma de contemporaneidade.
O cinema da década e meia do novo século, de maneira predominante em seu
segmento autoral renovado, mas também no segmento autoral mais experiente,
não gerou imagens de celebração. Houve um período de abrandamento dos tons
e de negociação, sobretudo entre 2005 e 2010, mas mesmo nesses filmes os males
existenciais e subjetivos estavam evidenciados, com menos ou mais possibilidades
de escapes. Parte desse mal-estar amplo parece ainda uma herança da má digestão
da transição entre regime militar e democrático, entre o cinema da Embrafilme e o
da Retomada, com muitas fugas, rupturas, deslocamentos e inviabilidades, muitos mortos e violência7, mesmo havendo mais dinheiro para se produzir e um
país aparentemente menos asfixiante para se viver. Parte dessa produção baixou
o tom quando justamente aumentaram as condições financeiras coletivas e da
atividade cinematográfica, respirando mesmo nos filmes muito baratos e sem
apoios de dinheiro público uma insatisfação mais pequeno-burguesa, de individualidades, cuja infelicidade independe das contingências concretas. Mesmo nesses
filmes, contudo, o mal-estar permanece, talvez não evidente e explicitado, porém
como parte constituinte de se viver na contemporaneidade.
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