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Quando, anos atrás, alugávamos filmes em locadoras de vídeo e depois de DVD, havia uma categoria singular nas 
prateleiras. Esta mesma categoria hoje encontramos nos serviços de vídeo sob demanda. É a categoria “cinema 
nacional” ou “cinema brasileiro”. Mesmo que os filmes sejam de ação, comédia, drama ou terror, eles são 
organizados nesta categoria que os vincula à nacionalidade de sua produção. Por que isso acontece?  

Por que os filmes brasileiros de comédia, por exemplo, não estão inseridos simplesmente na categoria “comédia”? 
Por que os filmes que se inserem nestas categorias de gêneros no audiovisual são, instantaneamente, naturalizadas 
sendo apenas os produtos norte-americanos?  E os filmes dos outros países, incluindo o nosso, são organizados em 
categorias que os vinculam às suas nacionalidades?

A própria televisão aberta, o meio de comunicação mais assistido no Brasil, geralmente, promove uma semana de 
exibição dedicada aos filmes brasileiros, marcando esta categoria. Muito porque a grande parte dos filmes exibidos 
nas televisões não são brasileiros. Ainda assim, a televisão produz e exibe um grande número de audiovisual 
brasileiro, como as telenovelas, por exemplo, o gênero mais popular no país. Hoje em dia, temos as séries nas 
televisões abertas, a cabo e nos serviços de vídeo sob demanda.

Para as salas de cinema, temos uma condição peculiar. Há um decreto, publicado anualmente, chamado, 
comumente, de “Cota de Tela”. O Estado firma um número de dias que as salas de cinema são obrigadas a exibir 
filmes brasileiros. 

Assim como em todo o mundo, o Brasil possui diversas questões com o audiovisual que estão relacionadas com o 
mercado e o Estado. A França, por exemplo, é um dos países que possui mais políticas para a produção e exibição 
do cinema francês, tanto nas salas de cinema quanto nas televisões. O próprio audiovisual norte-americano, 

Introdução
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hegemônico em quase todo o mundo, em todas as plataformas, em 
diversos momentos de sua história se relacionou com o Estado, seja para 
subsídios financeiros ou para isenção de impostos que impulsionariam 
sua produção, formando Hollywood.

A condição de produção e consumo audiovisual que temos no Brasil, que 
não é peculiar, mas similar a que há em todos os mercados ocupados 
pelo produto estrangeiro no mundo, nos revela diversas dimensões que 
o audiovisual possui em nossas vidas.

Nesta disciplina, conheceremos um pouco mais da história do audiovisual 
no Brasil: os principais momentos do cinema brasileiro, a chegada da 
televisão e seus novos produtos audiovisuais, a importância do vídeo e 
da internet.

Mas para além destes suportes ou plataformas: a sala de cinema, a 
televisão, o vídeo sob demanda, a internet, os celulares, os espaços os 
quais fruímos audiovisual, possuímos diversas dimensões que confluem 
a este consumo.

A produção e o consumo de audiovisual produzido no Brasil possuem 
aspectos políticos, econômicos, estéticos, culturais que não são passíveis 
de serem vistos distintamente. 

Assim como as relações entre o mercado e o Estado. Como se comportou 
o Estado brasileiro, em seus diversos períodos, perante as práticas do 
mercado? Um mercado, ao menos nas salas de cinema, sempre ocupado 
pelo produto estrangeiro. E a televisão? Como este modelo de televisão 
aberta construiu, historicamente, sua hegemonia na exibição? Se Grande Otelo e Oscarito em “A Dupla do Barulho” (1953). 
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pudermos afirmar que há uma indústria audiovisual no país, não é no cinema que ela se firmou, mas na televisão 
aberta. E como esta televisão construiu suas imagens do Brasil?

Esteticamente falando, como o cinema e o audiovisual brasileiros mostraram e pensaram o país? O que as imagens 
produzidas em nossa história dizem sobre nós, nascidos no Brasil? Como, cada período histórico, obteve suas 
próprias impressões sobre o que é este conceito, não natural, mas construído historicamente, que é a “identidade 
nacional”? Como, ao longo da história, se constroem, se apresentam, se pensam, se forjam as “imagens do 
Brasil”? E, desta forma, como nós nos vemos nessas imagens?

A qualidade e a diversidade do audiovisual produzido no Brasil são imensos e teremos a oportunidade de 
conhecermos um pouco mais desta história. O Brasil é um país rico e complexo, contraditório e heterogêneo. Por 
mais que, em muitos momentos, nossa relação com o nosso próprio país seja difícil e paradoxal, há algo que, 
inevitavelmente, nos une. A língua? O comportamento? O tempo histórico? Uma estética própria? Cada filme, 
série, minissérie, telenovela, videoclipe, vídeo-arte, produto cinematográfico, televisivo ou realizado para a 
internet, apresentará suas próprias respostas sobre estas questões.

Porém, a questão sobre o que é o Brasil e o que são estas imagens que falam sobre nós, esta nos é incontornável. 
Podemos ignorá-la, criticá-la, até esquecê-la, mas, de alguma forma, é parte constituinte do que somos.  

A oportunidade de estudarmos a história do cinema e do audiovisual brasileiros é a de compreendermos melhor 
a coletividade que nos formou. Como disse o escritor modernista Mário de Andrade: “O passado é lição para se 
meditar, não para se reproduzir”.
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As primeiras décadas 
do cinema no Brasil
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1.1. O mito do “nascimento” do cinema brasileiro

A história da humanidade, da pintura à fotografia e ao cinema sempre foi um processo 
histórico de busca por um grau de realismo na representação do mundo por imagens. O 
Renascimento com a perspectiva na pintura, a fotografia e os brinquedos ópticos foram 
etapas deste processo que culminou no cinematógrafo.

Assim, nos utilizamos de uma data específica, 28 de dezembro de 1895, como a 
da primeira exibição realizada pelo cinematógrafo dos irmãos Lumière. Esta data 
contém uma implícita ideia de se pensar a história do cinema a partir do contato dos 
filmes com o público. Esta é considerada a primeira exibição, realizada com sucesso, 
de filmes em um espaço, cujos espectadores compraram um ingresso e assistiram a este 
novo espetáculo.

Nos manuais que versam sobre a história do cinema brasileiro, contudo, temos uma situação 
um pouco distinta. O que é considerado o “nascimento” do cinema realizado no Brasil não 
foi uma exibição, mas o que seria a produção de um filme. 

As primeiras décadas do cinema 
no Brasil
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Se você pesquisar nos calendários as datas comemorativas que temos no Brasil, encontrará o dia 19 de junho. 

Neste dia se comemora o “Dia do Cinema Brasileiro”. Segundo pesquisas historiográficas, esta seria a data que o 

imigrante italiano, Afonso Segreto, registrou as primeiras imagens em território nacional, a bordo de um navio, 

filmando a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

A questão é que não se sabe se este filme realmente existiu e, muito menos, se foi exibido. A data oficial do 

“nascimento” do cinema brasileiro é a produção de um filme que nem se quer há fontes históricas de que o 

público o tenha assistido.

Esta estranha “data de nascimento” pode ser considerada uma metáfora da relação que os espectadores brasileiros 

possuem com a produção audiovisual realizada em seu próprio país, a despeito da relação com a televisão aberta 

e, em alguns momentos específicos, da história do cinema. Uma relação complexa, desigual, contraditória como 

a que temos com nosso próprio país. As imagens do Brasil são imagens de nós mesmos, mesmo as mais precárias. 

Mesmo assim, o desejo de se fazer cinema no Brasil e a luta pela constituição de uma indústria audiovisual 

nacional, sempre foi recorrente desde os seus primórdios. 

Ao mesmo tempo, pelo fato de termos, em relação ao cinema, um mercado sempre ocupado pelo produto 

estrangeiro, fez com que o Estado, em suas diversas configurações históricas, fosse um agente importante no 

Brasil, no sentido de regular e fomentar esta atividade. 

Estas dimensões políticas, econômicas, estéticas que perpassam a cadeia produtiva do audiovisual: de sua 

produção à sua exibição, farão parte de nossos temas no caminho que tomaremos para conhecer um pouco mais 

das questões históricas desta atividade que agora você está se inserindo. 

O cinema chegou ao Brasil!
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1.2. As primeiras décadas do cinema no Brasil no século XX. O cinema mudo brasileiro. Os pioneiros 
do cinema no Brasil.

O movimento da exibição de filmes no Brasil acompanhou, de certa forma, o processo que se deu na Europa e nos 
Estados Unidos. O Rio de Janeiro, então a capital do país, recebia as principais novidades tecnológicas vindas do 
exterior e o cinema era uma delas. 

Assim como no início da exibição na Europa 
e nos Estados Unidos, os filmes no Brasil 
eram exibidos em salões improvisados com 
espetáculos itinerantes, teatros adaptados. O 
subdesenvolvimento tecnológico que o Brasil 
vivia, ainda resquício de sua fase  colônia, foi 
modificado, na capital, pelo menos em 1907, 
quando a eletricidade chega à cidade e passa a 
iluminar comércios, casas e ruas, sendo essencial 
para a  expansão da exibição cinematográfica.

Com a eletricidade, as salas exclusivas de cinema 
proliferaram. As produções, por sua vez, sempre 
existiram, o problema é o acesso que temos 
ao cinema mudo brasileiro. Segundo o censo 
realizado pela Cinemateca Brasileira em 2010, 
instituição que preserva a memória do audiovisual 
no país, temos preservados, hoje, apenas 6% da 
produção de filmes produzidos entre 1897 e 1925, 
no Brasil.

Afonso Segreto, Disponível em: <http://bit.
ly/2tVSjDt >. Acesso em: 14 de mar.2018.
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Este descaso com a nossa memória e que reflete tanto nossas diversas 
práticas cotidianas e a maneira como lidamos com nosso passado é 
sintomático na demonstração da importância de estudarmos nossa 
própria história.

Mas temos nossas imagens. O filme brasileiro mais antigo preservado 
foi produzido em Pelotas – RS, em 1913, e chama-se “Os óculos do 
vovô”, de Francisco Santos. Vejamos as mais antigas imagens em 
movimento preservadas no Brasil: https://youtu.be/Zk6g1jCpIuY.

Ao longo da década de 10, o cinema se estabelece como o principal 
entretenimento popular, não apenas no Brasil, como em todo o 
mundo. Alguns filmes brasileiros tornaram-se, nesta década, 
sucessos de público. Filmes como “O Crime da Mala” (1908), que 
possuiu diversas versões, “Os Estranguladores” (1908), de Francisco 
Marzullo, e o que é considerado o primeiro longa-metragem de 
ficção brasileiro, o filme “Nhô Anastácio chegou de viagem” (1908). 
Todos estes filmes hoje estão perdidos e os conhecemos através dos 
materiais de divulgação, como os encontrados nos jornais da época. 
Estes filmes eram reconstituições de crimes famosos da época e, 
esta identificação com o cotidiano, levava o público às salas. 

A diversidade de gêneros produzidos neste período é enorme. Há os 
filmes de reconstituição de crimes, como estes que citamos, filmes 
de adaptações da literatura, como os realizados a partir dos romances 
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Sala de cinema no Rio de Janeiro em 1910 Disponível em 
http://bit.ly/2IryCXc  Acesso em: 14 de mar.2018

de José de Alencar, A moreninha, Inocência, O 
guarani. Havia, também, uma grande produção 
de filmes religiosos e um gênero único no Brasil: 
os filmes cantantes. 

Os filmes cantantes, ou falantes, foram a 
invenção de um gênero particular. Os filmes 
mudos exibiam cantores e cantoras em óperas 
e operetas. Filmes curtos de, no máximo, dez 
minutos. Atrás da tela, posicionava-se o cantor 
que havia sido filmado e agora estava sendo 
exibido na sala. O cantor sincronizava sua voz 
com sua imagem na tela e o filme que era mudo 
torna-se um filme falado. 

Nestes anos 10, as grandes salas de cinema se 
consolidam no país. No Rio de Janeiro, temos o 
complexo de salas nas ruas no centro da cidade 

que foi chamado de Cinelândia. O cinema populariza-se enormemente. Após o fim da Primeira Guerra mundial, 
nos anos 20, a indústria cinematográfica hollywoodiana se consolida e a narrativa do cinema clássico se impõe 
como a hegemônica.

Revistas de cinema surgem e o debate sobre o que é o cinema brasileiro, qual sua particularidade e como este 
pode se tornar uma indústria, tomam as discussões intelectuais dos agitados anos 20.
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1.3. As revistas de cinema. A busca por uma indústria de cinema brasileira. As primeiras políticas 
públicas

As novas salas de cinema, agora grandes palácios de exibição, já na virada dos anos 20, aumentaram o interesse 
das pessoas na cultura cinematográfica. O cinema já influía na moda, nos costumes, nos hábitos sociais. O 
sistema hollywoodiano se normatiza e se expande, distribuído em todo o mundo. 

A estética da narrativa clássica dos grandes estúdios, os atores e as atrizes transformados em “estrelas de 
cinema” e a maciça exibição desta produção no país faz surgir inúmeras revistas, como a Scena Muda, Palcos e 
Telas, Para Todos, A Selecta, Cinearte. 

Veja algumas das capas destas revistas que possuíam diversas características em comum: aglutinavam os fãs, 
fortaleciam o cinema como entretenimento popular, aumentavam o interesse em filmes, debatiam a produção 
nacional.

Revista "A Scena Muda"
Disponível em <http://bit.ly/2FJQivc 

> Acesso em: 14 de mar.2018.

Revista "Para Todos"
Disponível em <http://bit.ly/2DsCsvs >. 
Acesso em: 14 de mar.2018.
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Uma das mais importantes foi a revista Cinearte. Um de seus fundadores, Adhemar Gonzaga, foi um dos principais 
pioneiros do cinema no país. Jornalista, cineasta, empresário do cinema, Gonzaga foi responsável pela criação em 
1930, já à época do cinema falado, de uma das principais produtoras e estúdios de cinema no Brasil, a Cinédia. 

Porém, ainda durante os anos 20, Gonzaga era um jornalista entusiasta do cinema brasileiro. Ele e Pedro Lima, 
outro jornalista importante da época, escreviam colunas na revista “Para Todos”, divulgando e defendendo a 
criação de uma indústria de cinema nacional. Neste período, já vemos uma atividade significativa de técnicos, 
cineastas e até amadores criando imagens em movimento e refletindo sobre qual seria a particularidade do 
cinema brasileiro.

Esta movimentação intelectual fez com que Gonzaga criasse a revista Cinearte, em 1926. 

Cinearte era uma mistura dos principais temas sobre o mundo do cinema, como as outras revistas que vimos 
acima, porém, dava um grande destaque e defendia as produções nacionais. A revista buscava, a seu modo, até 
criar um star system à brasileira, alçando jovens atores e atrizes, ainda com poucos filmes realizados, à condição 
de astros e estrelas do cinema nacional. Ao mesmo tempo, poderíamos dizer que este trabalho de Gonzaga e Lima 
acabou criando uma certa “consciência cinematográfica brasileira”.

Vejamos um pequeno trecho de uma coluna de Pedro Lima na revista Cinearte:  

“Aproxima-se o fim do ano e com ele o resultado do nosso concurso a premio de um medalhão, do melhor filme 
brasileiro da temporada. Não seria melhor que marcássemos uma data e fizéssemos uma grande “Convenção” no 
Rio ou em S. Paulo para desfilar na tela todos os filmes concorrentes? Assim todos os elementos se reuniriam para 
combinações gerais, conhecimento mútuo e vantagens inumeráveis. 

Mostrar-se-ia que a nossa indústria já tem alguma força e com isso haveria maior razão de qualquer providência 
do Governo para o melhor veículo de propaganda do mundo, de que o Brasil tanto precisa.” (LIMA, Pedro. 
Filmagem brasileira. Cinearte, Rio de Janeiro, v. II, n. 77, 17 ago. 1927). 
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Revista "Cinearte"
Disponível em <http://bit.ly/2tQr39g >. 
Acesso em: 14 de mar.2018.

Coluna “Cinema Brasileiro” de Pedro Lima em “Cinearte”
Disponível em <http://bit.ly/2tQr39g >. 

Acesso em: 14 de mar.2018.
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Aqui neste trecho, temos um indicativo de um tema importante quando estudamos 
audiovisual no Brasil e que é constante em toda sua trajetória: a relação com o Estado.

Como se vivia – e ainda se vive – sob a hegemonia do produto norte-americano, 
produtores, cineastas, intelectuais que lutavam pela construção de uma indústria 
cinematográfica nacional, exigiam do governo mecanismos de apoio e proteção ao 
produto nacional, pois era preciso que o governo compreendesse e fomentasse, 
como diz Pedro Lima, “o maior veículo de propaganda do mundo”. 

Esta busca por uma indústria nacional, assim como a de Hollywood, era 
baseada no filme de ficção de longa-metragem, que era o principal produto 
do mercado. 

No Brasil, com o crescimento da atividade e o aumento no número de compra de 
câmeras, inúmeros técnicos foram sendo formados pela prática, muito pela produção 
não de filmes de ficção, mas de “naturais”.

 Os naturais seriam como hoje chamamos os documentários, mas também muitos eram 
filmes de propaganda. Governos, empresas, famílias da elite, todos queriam se promover 
através deste tão poderoso novo veículo. A questão é que havia tanto profissionais quanto 
amadores ou mesmo pessoas que recebiam o dinheiro e não devolviam o produto final, 
aplicando golpes nos clientes e muitas vezes a atividade cinematográfica comercial 
era caso de polícia. Havia até um nome para este tipo de não-profissional, eram os 
“cavadores”, uma expressão pejorativa que servia para designar as pessoas deste tipo 
de atividade.
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Logo, Cinearte e seus jornalistas, na busca da construção de uma indústria cinematográfica, na ânsia ainda 
de ver o cinema legitimado socialmente, excluíam, obviamente, este tipo de produção como parte do meio 
audiovisual. Havia, inclusive, campanhas moralizantes que buscavam aderir ao cinema brasileiro apenas pessoas 
de comprovada boa índole, pois uma indústria séria não poderia aceitar a atividade dos “cavadores”. Tampouco 
das produções “naturais”. Filmes educativos, de propaganda de governo ou empresas, ou filmes de família, tão 
comuns nos grupos da elite, mesmo aceitos socialmente, não poderiam ser a base de uma indústria.

Uma indústria cinematográfica se faz como se faz em Hollywood, o grande e imposto exemplo. Por isso, na revista, 
havia uma série de estratégias para promover o cinema nacional: reportagens sobre bastidores de filmagens; 
sobre atores e atrizes brasileiros que eram alçados a estrelas; além da afirmação do filme de ficção, ou como era 
chamado, o filme de enredo.

Dentre estes filmes de enredo, temos os dirigidos por um dos mais importantes diretores brasileiros do período, 
Luiz (Lulu) de Barros, com “Hei de Vencer” (1924), além de inúmeros outros, muitos perdidos. Outro diretor 
importante é José Medina, com “Exemplo regenerador” (1919) e “Fragmentos da vida” (1929). Este último, com 
seu teor moralizante, mas irônico, conta sobre um ladrão que quer voltar para a cadeia e não consegue;  este 
marca a produção de São Paulo. Veremos, aqui, um trecho de “Fragmentos da vida”, uma das principais produções 
do cinema mudo brasileiro: https://youtu.be/xFyokabaa6E. 

Outra pessoa importantíssima para o cinema brasileiro e que está na capa de Cinearte, na foto acima, é Carmen 
Santos. Atriz, diretora e produtora, Santos é uma das principais referências do cinema brasileiro. Atuou nos 
filmes de Humberto Mauro, durante o ciclo de Cataguases e que veremos a seguir. Dirigiu o filme “Inconfidência 
Mineira” em 1948. Como empresária, criou a Film Artístico Brasileiro (FAB) no período mudo e depois a Brasil Vita 
Filmes que se tornou uma das maiores produtoras de cinema falado do país.  Em 2013, o Ministério da Cultura 
criou o “Prêmio Carmen Santos”, que fomenta produções escritas, dirigidas, fotografadas por mulheres.

Outra pioneira importante deste período é Cleo de Verberena, pseudônimo de Jacyra Martins Silveira, a primeira 
mulher que foi diretora de um filme no Brasil, em 1930, com “O mistério do dominó preto”, infelizmente, hoje 
perdido.
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Neste momento, o Brasil está sob a Revolução de 30. Era o início da Era Vargas, 
marcada por períodos autoritários, como este, e por períodos democráticos, quando 
Vargas volta depois eleito pelo voto. Estas ambiguidades do período Vargas são 
como marcas que constituem nossa política até nossos dias, entre o autoritarismo 
e o nacionalismo.

A Era Vargas é caracterizada por ser, senão a fundadora, a consolidadora de uma 
ideia de “identidade nacional”. Ele funda importantes empresas estatais e cria leis 
de proteção aos trabalhadores. Em seu governo foram criados os Correios (1931), 
a Carteira de trabalho (1932), as companhias estatais, como a Petrobrás (1953), a 
Vale do Rio Doce (1942), a Companhia Siderúrgica Nacional (1941), o BNDES (1952). 
No campo da cultura, criou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
o IPHAN (1937). É neste momento que, institucionalmente, através das propagandas 
promovidas pelo governo Vargas, que o samba, o carnaval e o futebol tornam-se 
características da brasilidade.

Neste contexto, Adhemar Gonzaga, Pedro Lima e toda a recente e iniciante “classe 
cinematográfica”, lutava e pressionava por leis de proteção e fomento ao cinema 
nacional. Em 1932, Vargas assina o primeiro decreto que inicia a relação do Estado com 
o cinema. Este decreto cria o INCE – Instituto Nacional do Cinema Educativo e institui a 
Cota de Tela, decreto presencial que existe até hoje e que tem como função destacar 
números de dias ao ano que os exibidores das salas de cinema são obrigados a exibir 
filmes brasileiros. Você pode ler este decreto, de 1932, aqui: http://bit.ly/2GhM6UP.

Esta cota de tela era apenas para os filmes educativos e de propaganda do governo 
que o INCE produzia. Apenas em 1939, haveria outro decreto para filmes de ficção 
brasileiros e que veremos na próxima unidade. De qualquer forma, a relação entre 
mercado, Estado e produtores e diretores brasileiros havia se iniciado.
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Você Sabia?

Os ciclos regionais

Este princípio de democratização dos equipamentos de cinema no início dos anos 
20, junto ao desejo de se produzir cinema no país, levou a pequenos surtos de produção, que 
costumamos chamar de “os ciclos regionais”. Para além do Rio de Janeiro e São Paulo, há produções 
de “filmes de enredo”, ou seja, filmes de ficção, em Campinas, Recife, Porto Alegre, Pelotas, Belo 
Horizonte, Pouso Alegre, Cataguases.
Surtos ou não, a atividade cinematográfica nunca deixou de ser produzida fora dos grandes centros. 
A própria ideia de ciclo nos transmite algo com começo, meio e fim, o que não é, necessariamente, 
o caso.  

O amadorismo técnico, o subdesenvolvimento tecnológico e o referencial hollywoodiano, 
parcamente copiado, não deixam de dignificar produções, que mesmo amadoras, tinham o desejo 
de se inserir no mercado de produções de filmes. Entre o sonho de se produzir ficção e, ao mesmo 
tempo, se utilizar das técnicas dos “naturais”, para que haja imagens de uma representação 
local, estes filmes marcaram geração de “amadores” que, nos anos 20, se lançaram à tarefa de se 
produzir filmes no Brasil fora dos grandes centros.
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Filmes como os de Campinas, “João da Mata” (1923), dirigido por Amilar Alves e “Sofrer para 
gozar” (1923), de Eugênio Kerrigan. Em Recife, dentre os treze longas-metragens produzidos entre 
1923 e 1931, temos os filmes produzidos pela Aurora-Film, “Aitaré da praia” (1925) e “A filha do 
advogado” (1926).
Entre estas produções regionais também, temos uma que lançou um dos cineastas mais importantes 
de nossa história e que veremos a seguir, Humberto Mauro.

Aitaré da Paria (1925)
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1.4. Humberto Mauro e o Ciclo de Cataguases

Humberto Mauro merece um capítulo próprio. É um dos grandes pioneiros, um dos principais cineastas  do 
Brasil. Ele é o principal nome do Ciclo de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. Lá, Mauro produziu 
diversos filmes, sendo os principais três longas-metragens de ficção: Tesouro Perdido (1927), Braza Dormida 
(1928) e Sangue Mineiro (1930). Nestes filmes de Mauro, vemos a nítida influência do cinema hollywoodiano, 
principalmente nos dois primeiros, filmes de aventura, com cenas 
de ação que, aqui, são alocadas em cenários naturais, mostrando 
a natureza da região. 

Esta mistura entre a influência dos gêneros norte-americanos 
com as paisagens brasileiras foi um dos fatores que fez Adhemar 
Gonzaga e Pedro Lima, então ainda jornalistas de Cinearte, elevar 
Mauro a um dos principais diretores do Brasil. O centro cultural do 
país era então o Rio de Janeiro, a capital. Os ciclos regionais não 
trocavam informações entre si, muitos nem sabiam da existência do 
outro. A revista Cinearte, portanto, tornara-se o foco informativo, 
propagandístico e de articulação política dos grupos que produziam 
cinema no Brasil.

Mauro vai para o Rio de Janeiro e quando Gonzaga deixa a Cinearte 
para criar a Cinédia, Mauro produz o que é considerado sua obra-
prima, o drama “Ganga Bruta” (1933), que foi um fracasso de público 
e, anos depois, foi considerado por críticos e cineastas, uma das 
grandes obras do cinema brasileiro. Há recursos cinematográficos 
pouco utilizados no cinema brasileiro até então (excetuando o caso 
“Limite” que veremos a seguir): narrativas em flashback, ângulos e 
planos inusitados, cortes rápidos. Vejamos uma pequena sequência 

Humberto Mauro
Disponível em http://bit.ly/2GsuJAy 

Acesso em: 14 de mar.2018
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deste clássico do cinema brasileiro, 
justamente uma das principais 
cenas do filme, que uma canção, 
tocada ao violão, faz o personagem 
se remeter a seu passado: https://
youtu.be/lL69NViAdBk. 

O cineasta ainda dirigiu para 
Cinédia, “Lábios sem beijos” 
(1930) e seu primeiro filme musical 
“A voz do carnaval” (1933), hoje 
perdido. Mauro deixa a Cinédia e 
começa produzir filmes na Brasil 
Vita Filmes, de Carmen Santos. 
Ele produz um de seus grandes 
sucessos de público, “Favela dos 
meus amores” (1935) e “Cidade 
mulher” (1936), infelizmente, 
estes filmes não foram preservados e, hoje, não há mais cópias deles.

Neste período, a carreira de Mauro toma outro rumo. Como vimos, em 1932, Getúlio Vargas criara o primeiro decreto 
que buscava fomentar a produção cinematográfica nacional, no caso, a de filmes educativos e de propaganda. 
Ele havia criado o Instituto Nacional do Cinema Educativo, o INCE, cuja direção era de Edgar Roquette-Pinto, que 
convidou Mauro a ser o principal cineasta do Instituto.

Segundo dados da pesquisa de Sheila Schvarzman, “Humberto Mauro e as imagens do Brasil”, durante o período 
como diretor contratado pelo INCE, entre 1936 e 1967, Mauro dirigiu 357 filmes. Como o próprio nome da pesquisa 
diz, são “imagens do Brasil”.  O projeto propagandístico do INCE possuía em seu cerne a formação de uma 

Ganga Bruta (1933)
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“consciência nacional” que remetesse tanto a seu passado, construído para afirmar a brasilidade do presente, 
quanto como uma forma de preservação da cultura popular, folclórica, de todo o país.

A sempre presente função de propaganda do governo não engessou, no entanto, totalmente as ambições técnicas 
e artísticas de Mauro. Dentro centenas de curtas-metragens, a maioria mais clássicos e educativos, havia o desejo 
de Mauro, desde o ciclo de Cataguases, de descobrir a “alma nacional”, seja a partir das canções populares, das 
características da vida no campo ou das formas de se falar e viver nos diversos territórios do Brasil.

Dentre eles, finalizaremos este capítulo com um grande clássico. Um filme que consegue ser, ao mesmo tempo, 
educativo e inovador em sua linguagem. “A velha a fiar”, produzido já em 1964, é considerado um dos primeiros 
videoclipes da história do cinema. Mauro se utiliza de uma conhecida canção popular e usa efeitos de montagem 
rápidos, que dialogam com a letra da canção e cria um curta-metragem que marcou a sua cinematografia. 
Vejamos, aqui, o clássico “A Velha a Fiar”: https://youtu.be/mvYC7-cX4FY.
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1.5. Chaplin Club, a revista “O Fan”, o filme “Limite” de Mário Peixoto e o fim da era muda

Esta foto ao lado é a primeira página da primeira 
edição da revista “O Fan”, órgão oficial do cineclube 
“Chaplin Club”. O Chaplin Club, criado no Rio 
de Janeiro, é considerado o primeiro cineclube 
brasileiro. Antes deste, há o chamado “Clube do 
Paredão”, em 1917, no qual participavam Adhemar 
Gonzaga e Pedro Lima, que consistia em assistir 
filmes e debatê-los depois, sem, no entanto, 
haver um espaço próprio de exibição, como depois 
constituiu-se o “Chaplin Club”, em 1928.

Os integrantes, Octávio de Faria, Plínio Sussekind 
Rocha, Almir Castro e Claudio Mello, editaram a 
revista “O Fan”, entre 1928 e 1930, com 9 volumes. 
Esta revista tornou-se um dos principais veículos de 
debate sobre a linguagem cinematográfica no país. 
Diferente das outras revistas que já citamos, “O Fan” 
se propunha a um debate intelectual sobre as questões artísticas e estéticas que o cinema já vinha elaborando. 

A Cinemateca Brasileira digitalizou os 9 números da revista e você pode lê-los aqui:http://bit.ly/2pbKx3m. 

Estes jovens intelectuais eram partidários do cinema mudo. O fato de escolherem o nome de Chaplin para a 
revista não se dá apenas pela admiração a seus filmes, mas porque Chaplin posicionou-se contra os talkies, ou os 
filmes falados, que começaram a surgir em 1927, com o filme “O Cantor de Jazz”.

Havia um debate estético sobre o cinema mudo ser um meio específico de linguagem, prescindindo das palavras, 
pois, segundo eles, o cinema falado se aproximaria, inevitavelmente, do teatro e da literatura. Desta forma, 

Revista "O Fan", Disponível em <http://bit.ly/2ItgnjV >. Acesso em: 14 de mar.2018.
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estavam sintonizados com as questões que circulavam entre as vanguardas cinematográficas e os diversos cineastas 
que pensavam a especificidade do cinema ao final dos anos 20. 

Um filme brasileiro, representante único deste debate em nossa cinematografia, foi exibido no cineclube Chaplin 
Club. O clássico “Limite” (1930), de Mário Peixoto, nunca foi exibido comercialmente, sendo exibido apenas 
neste cineclube e durante décadas não se sabia se havia cópias preservadas dele. O filme tornou-se quase mítico 
e, felizmente preservado, pôde ser assistido por novas gerações.

“Limite” é um caso raro. Hoje é considerado um dos principais filmes da história do cinema e é admirado em 
todo o mundo. “Limite” é o único filme brasileiro restaurado pela World  Foundation, entidade capitaneada pelo 
cineasta norte-americano Martin Scorsese que busca restaurar filmes importantes, produzidos em diversas partes 
do mundo e que inovaram a linguagem do cinema. 

Um “poema cinematográfico”, como muito foi chamado, o filme é narrado todo em flashbacks de três personagens 
que lembram seus passados e agora estão à deriva em um barco. A impressionante fotografia de Edgar Brasil, um 
dos mais importantes fotógrafos de nossa história, é marcada pela influência expressionista, com ângulos ousados 
e movimentos de câmera possíveis apenas pela invenção de equipamentos que ainda não havia no país.

Mário Peixoto, seu diretor, após “Limite”, iniciou diversos projetos, nunca tendo terminado algum. “Limite” 
acabou sendo seu único filme. E, definitivamente, um filme único na história de nosso cinema. 

Vejamos a sequência de abertura de “Limite”: https://youtu.be/Y0o5XFvSz7o
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Limite (1930)
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Saiba mais!

As tentativas de industrialização do cinema brasileiro ganham força com o cinema falado. A Cinédia, 
fundada em 1930, por Adhemar Gonzaga, após o trabalho em Cinearte, é uma das primeiras companhias cinematográficas 
a construírem o próprio estúdio. Gonzaga investiu em construção de estúdios, laboratórios e todo maquinário necessário 
para a produção em série de filmes, assim como o modelo a seguir, os estúdios hollywoodianos.

Desta cópia nacional do produto estrangeiro, tão comum a nosso cinema, nasceu um gênero único: as chanchadas. Na 
busca de copiar o musical norte-americano, que era o símbolo do novo cinema falado, os musicais brasileiros inventaram 
um estilo próprio. 

Hoje, remetemos as chanchadas à Atlântida e às comédias de Oscarito e Grande Otelo, 
mas foi a Cinédia a primeira companhia a construir esta relação entre a música popular 
difundida pela Rádio Nacional e o cinema. Sobre esta relação entre rádio e cinema, 
veremos na próxima na unidade, quando tratarmos dos filmes da Atlântida.

Veremos trechos de dois filmes que apresentam grandes cantoras e cantores da época, 
extremamente populares e que, personagens destes filmes, contribuíram para que 
fossem grandes sucessos de público.

Começamos a unidade com o cinema mudo e vamos terminar com música! O cinema 
falado chegou! O samba e o carnaval se solidificam na Era Vargas como os símbolos 
da identidade nacional. O cinema se conecta a este contexto, buscando, assim, uma 
maior relação com o público.

Cartaz do filme "Alô, Alô, Carnaval" (1935) 
Disponível em http://bit.ly/2HCx8rP  
Acesso: 14 de mar.2018
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No primeiro filme, “Alô, Alô, Carnaval” (1935), 

direção do próprio Gonzaga, temos uma apresentação 

musical de Carmem Miranda e sua irmã, Aurora 

Miranda, cantando a clássica “Cantoras do Rádio”: 

https://youtu.be/b7kKbUzJmQs.

Carmen Miranda se tornaria, mais tarde, atriz de 

Hollywood e um grande símbolo da nacionalidade brasileira no mundo.

Agora, com outro estilo musical, “O Ébrio” (1946), da diretora Gilda Abreu, uma importante cineasta brasileira, dirige um 

dos maiores sucessos de público da história do cinema brasileiro. Vicente Celestino, um 

dos maiores sucessos da música popular, é o protagonista deste filme, um drama que 

levou às lágrimas milhares de pessoas com a história do médico Gilberto que desce ao 

fundo do poço por um amor e canta, no filme, este clássico de outrora: https://youtu.

be/wA2tZWYNs4A. 

As grandes tentativas de industrialização do cinema brasileiro serão o grande tema da 

nossa próxima unidade. A Cinédia e Adhemar Gonzaga foram os pioneiros neste projeto de 

industrialização que passa tanto pelo diálogo com o Estado quanto pelo empreendimento 

da  burguesia nacional. Na próxima unidade veremos os filmes da Vera Cruz e da Atlântida.

Carmem Miranda
Disponível em http://bit.ly/2FXiEWs
Acesso em: 14 de mar.2018

Cartaz do filme "O Ébrio"
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As tentativas de industrialização 
do cinema brasileiro
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As tentativas de industrialização do cinema 
brasileiro

2.1. O cinema falado chega ao Brasil. A rádio e o cinema na Era Vargas

Em 1927, com o “Cantor de Jazz”, a indústria do cinema norte-americana passa por uma 
revolução tecnológica. O cinema falado torna-se inevitável. O maior grau de realismo que 
o cinema falado apresenta, pois possui o som sincronizado à imagem, o que contribuiu 
para uma maior identificação do público com as narrativas. Assim, poderíamos ouvir os 
atores e as atrizes. 

Ao final do anos 20, vemos, também, a Queda da Bolsa de Nova York, um dos principais 
eventos que abalou as economias mundiais, sendo uma das maiores crises da história do 
capitalismo. Esta crise também passa pelo cinema. A compra de novas máquinas e aparelhos para 
as produções, assim como a adaptação das salas de cinema do mudo para o sonoro, passam por 
lentos processos. Muitos filmes ainda são produzidos no formato silencioso. Grandes cineastas 
como Chaplin, por exemplo, eram contra o som sincronizado com a imagem, pois, segundo ele, 
desta forma, o cinema perderia sua essência de se comunicar apenas através das imagens. 

No Brasil, apenas em 1929, o cine Odeon, no Rio de Janeiro, exibe o primeiro filme falado no Brasil, 
o musical “Melodia da Broadway” (1929). Ao final da unidade 01, vimos que a Cinédia, de Adhemar 
Gonzaga, torna-se, neste período, a principal produtora brasileira a importar equipamentos, a 
construir estúdios e a produzir filmes falados em nossa língua.

Dois importantes fatores contribuíram, ao longo dos anos 30, para o crescimento e a popularização 
do cinema brasileiro e sua maior presença nas salas de cinema.
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1. O primeiro fator foi a criação da Rádio Nacional, em 1936, no Rio de Janeiro. Criada por uma empresa privada, a 
Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, foi estatizada, em 1940, pelo Estado Novo (1937-1946), continuação 
do período ditatorial da Era Vargas, iniciada na Revolução de 30. Hoje, a Rádio Nacional pertence à Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), do Governo Federal e continua sendo uma importante emissora pública.

A Rádio Nacional possuía alcance em todo o território brasileiro e mantinha, sob contrato, grandes artistas da música 
brasileira da época, como Orlando Silva, Francisco Alves, Araci de Almeida, Lamartine Babo, além do maestro Radamés 
Gnatalli. 

Não é à toa que os primeiros filmes da Cinédia são marcados por apresentarem narrativas cujas histórias incluíam cantores e 
cantoras popularizados pelo rádio. Havia uma íntima relação entre rádio e cinema, fortalecendo o filme musical. Inclusive, 
esta relação será depois aprofundada com os filmes da Atlântida, nos anos 50.
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 Além de “Alô, Alô, Carnaval” (1936) e “O Ébrio” (1946), produções da Cinédia que vimos na unidade anterior, um importante 
sucesso de público foi “Alô, Alô, Brasil” (1935), que continha todos os principais cantores da rádio brasileira. No elenco do 
filme, havia Francisco Alves, Ary Barroso, Carmen Miranda, Aurora Miranda e Mário Reis.

O título do filme é uma referência às primeiras palavras que as pessoas ouviram pelo rádio no Brasil. O locutor Celso 
Guimarães, ao abrir as transmissões da Rádio Nacional, disse: “Alô Alô Brasil! No ar, a Rádio Nacional!”. A comunicação 
moderna chegara ao Brasil. Um meio de comunicação conectava a nação.

E a primeira música tocada foi “Luar do Sertão”, de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco, uma das canções mais 
interpretadas na história de nossa música. 

Ouçamos a primeira música tocada em território nacional por uma rádio, este essencial meio de comunicação e informação 
até hoje em nossas vidas. Clicando no link a seguir, ouviremos a música com a interpretação de Luiz Gonzaga e Milton 
Nascimento: https://youtu.be/lAsJDTJydCQ

2. Na unidade 01, vimos que a primeira intervenção no mercado cinematográfico que o Estado brasileiro promoveu foi a 
inclusão de cotas de tela para o filme nacional nas salas de cinema, ocupadas pelo produto estrangeiro. Em 1932, Getúlio 
Vargas assinou o decreto que criou o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE), junto às cotas. Os exibidores eram 
obrigados a exibir filmes brasileiros nas salas. Mas este decreto ainda estava voltado para a produção de filmes educativos 
e governamentais produzidos, principalmente, pelo próprio INCE.

Em 1939, Vargas assina outro decreto, este mais próximo à lei de cotas de telas que temos em nossa contemporaneidade. 
Isso, porque o Decreto-Lei n. 1949, de 30 de dezembro de 1939, agora contemplava os filmes de enredo, ou, como falamos 
hoje, os filmes de ficção.

Este decreto foi fundamental para as tentativas de industrialização do cinema brasileiro que se organizaram em torno dos 
estúdios cinematográficos.
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Se há um grande complexo de estúdios que domina todo o mercado mundial,  este era Hollywood. Em face do qual, os 
empresários brasileiros do cinema construíram estúdios aos moldes do modelo norte-americano. Assim, era necessário 
construir fisicamente os estúdios, galpões enormes com grande maquinaria e produzir filmes de gêneros populares com 
grandes astros e estrelas. 

Além disso, era preciso formar técnicos para trabalhar nos filmes, o que fez com que alguns estúdios  fossem buscar diversos 
técnicos estrangeiros, pois, no Brasil, à época, não havia formação. Assim, era preciso aprimorar a cadeia produtiva, 
produzir os filmes mais profissionalmente e, claro, estabelecer a relação com o público, dentro de um mercado no qual a 
produção nacional sempre esteve à margem.

Estado, burguesia nacional e os profissionais de cinema se envolvem de diversas maneiras nesta missão. A era dos estúdios, 
compreendida entre os anos 30 e 60, é composta por diversas companhias, as quais são os primeiros grandes empreendimentos 
do cinema nacional a procurar ocupar o próprio mercado.

Luiz Gonzaga na Rádio Nacional
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2.2. As tentativas industriais: os estúdios e as companhias cinematográficas brasileiras. O caso Vera 
Cruz

O contexto descrito acima contribuiu para que grupos ligados à atividade cinematográfica 
começassem a investir mais na produção de filmes. Criam-se companhias, constroem-se 
estúdios, importam-se equipamentos e técnicos: investimentos privados que visavam à 
formação de uma indústria de cinema no Brasil.

 São Paulo, após a Segunda Guerra Mundial, passa por transformações profundas. A 
industrialização torna a cidade uma metrópole fabril, trabalhadores rurais e migrantes 
de todo o país partem para São Paulo para sustentar esta nova produção e formam uma 
imensa massa de proletários urbanos. 

 A burguesia industrial paulistana promove um complexo de investimentos no campo 
da cultura. Junto ao processo de industrialização da cidade, era preciso também uma 

legitimação social e cultural. Anteriormente, em 1922, a elite cafeeira já havia apoiado a 
Semana de Arte Moderna. A política do café-com-leite, como ficou conhecida, era o acordo entre 

as aristocracias paulistana e mineira que comandavam a economia nacional e que se alternavam 
na presidência do país. Com a queda da Bolsa de 1929 e o declínio econômico destas elites, surge 

uma burguesia industrial de imigrantes, sobretudo italianos. O principal industrial da época, Francisco 
Matarazzo Sobrinho, conhecido por Ciccilio Matarazzo, possuía um complexo fabril que envolvia indústrias 

metalúrgicas, de embalagens e alimentícias. 

 Matarazzo foi o grande mecenas das artes neste período. Para além das transformações socioeconômicas 
que mudariam a feição da cidade de São Paulo para um grande polo produtor do país, era preciso, também, 
a legitimação desta nova classe a partir da promoção de bens culturais, tendo em vista a sua democratização. 

Uma metrópole de projeção internacional não seria feita apenas com indústrias, mas com museus, teatros, 
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cinemas. Matarazzo foi responsável pela fundação do Museu de Arte Moderna de 
São Paulo (MAM), em 1949; pela criação da Bienal Internacional de Arte Moderna, 
em 1951; foi um dos fundadores do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), em 1948, 
e o fundador da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em 1949.

Aqui é a burguesia industrial, e não o Estado, o promotor de uma política cultural. 
Esta característica traduz-se, artisticamente, no modelo cinematográfico a 
seguir. Assim como a Cinédia de Adhemar Gonzaga,  próxima ao rádio e à canção 
popular, a Vera Cruz, a seu modo, também participa deste desejo de construção 
de uma indústria de cinema. O modelo é Hollywood e os gêneros clássicos que se 
estabeleceram desde o início do cinema falado, como o musical, o faroeste, o 
drama familiar.

A Vera Cruz, portanto, investe na importação de mão-de-obra qualificada, técnicos 
estrangeiros, que obtinham experiência na feitura de filmes. É convidado um 
dos principais cineastas brasileiros que residia no exterior, Alberto Cavalcanti, 
que havia participado das vanguardas europeias nos anos 20 e do importante 
movimento do documentário inglês, nos anos 30. Cavalcanti produz alguns filmes, 
mas logo se desentende com o outro fundador da Vera Cruz, Franco Zampari, e 
entra para outra companhia, a Maristela, na qual dirige o filme “Simão, o caolho” 
(1952). Cavalcanti e um grupo de empresários compram a Maristela, que se torna 
a Kino Filmes e dirige o importante filme, “O canto do mar” (1953), filmado em 
Pernambuco e que concorreu à Palma de Ouro em Cannes.
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A Vera Cruz constrói um sistema de produção industrial 
diversificado, que almeja tanto o sucesso de público 
quanto a primazia artística. Há filmes dramáticos com 
pretensões universais, típicos do desejo de inserção 
internacional que constituía o ideário estético da 
burguesia paulista, como nos filmes  “Ângela” (1951), de 
Tom Payne e Abílio Pereira de Almeida; “Apassionata” 
(1952), de Fernando de Barros e “Floradas na serra” 
(1954), de Luciano Salce. 

Outros filmes buscam a estética dramática moldada 
pelo cinema clássico europeu e norte-americano, mas 
com temáticas e personagens da cultura popular e da 
literatura, como “Caiçara” (1950); “Terra é sempre 
terra” (1951) e “Sinhá Moça” (1953), ambos de Tom 
Payne e “Tico-tico no fubá” (1952), de Adolfo Celi.

Cartaz do fime "Tico-tico no fubá" (1952)
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Entre estes filmes populares, está uma das maiores 
bilheterias do cinema brasileiro, o clássico de Lima 
Barreto, “O cangaceiro”, de 1953, inspirado na história 
de Lampião. O filme conseguiu ser um grande sucesso de 
público e crítica e ganhou como melhor filme de aventura 
e melhor trilha sonora, pela música “Mulher rendada”, 
no Festival de Cannes. O filme foi exibido em mais de 40 
países e representou, para Vera Cruz, o caminho para um 
filme moldado ao cinema clássico de gênero e a cultura 
popular brasileira. “O cangaceiro” transforma a história 
de Lampião quase em um faroeste, criando, inclusive, 
um gênero brasileiro: o “nordestern”, inaugurando uma 
série de filmes populares sobre o cangaço brasileiro e a 
história da região nordeste.

 Vejamos a sequência final de um dos filmes brasileiros 
mais visto no mundo, “O cangaceiro”: https://youtu.
be/VHhwn6sYQNA

Cartaz do filme "O cangaceiro" (1953). Dir.: Lima Barreto
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Todo este sucesso não reverteu à Vera Cruz o investimento feito na produção. O filme foi vendido para Columbia Pictures, 
estúdio norte-americano que produzia filmes, mas também tinha uma cadeia de salas de exibição. Foi assim que a empresa 
brasileira perdeu o controle sobre o filme.

A Vera Cruz, em seu movimento industrializante, não percebeu uma questão básica na cadeia produtiva audiovisual: que a 
produção de filmes é apenas uma etapa do processo.

Os principais estúdios norte-americanos: MGM, Paramount, 20th Century Fox, Columbia, Warner Brothers, desde a década 
de 1910, nos Estados Unidos, detinham toda a cadeia de produção. Estes estúdios eram, ao mesmo tempo, produtores, 
distribuidores e exibidores dos filmes. Este sistema foi a estrutura do cinema clássico hollywoodiano e contribuiu para a 
expansão e a dominação dos mercados em todo o mundo. Apenas em 1949, a Suprema Corte dos Estados Unidos considerou 
ilegal esta prática de truste, na qual a mesma empresa detém o controle de mais de uma etapa da cadeia produtiva. O 
poder dos estúdios diminuiu, mas apenas no mercado interno norte-americano, pois pelo mundo afora ainda detinham suas 
empresas de distribuição, como ocorre até hoje.

O foco majoritário da Vera Cruz apenas na produção foi um fator determinante, mas não único para o fim da empresa, em 
1954, com apenas 5 anos de atividade, tendo produzido em torno de 40 filmes. A má gestão da empresa, a produção de 
dramas estetizados que não possuíam relação com o público, apesar da produção de alguns sucessos, como “O Cangaceiro” 
e a incompreensão da burguesia paulistana da complexidade do sistema industrial cinematográfico, no qual a exibição é 
seu fator-chave, fizeram com que a Vera Cruz fosse à falência. 

A despeito disso, houve um importante legado que a Vera Cruz deixou quanto à formação de técnicos que trabalharam em 
seus filmes e que depois constituíram a base para as produções cinematográficas vindouras.

Esta questão crassa da distribuição e exibição de filmes seria melhor resolvida por outro estúdio cinematográfico brasileiro, 
a Atlântida Cinematográfica. Em outro contexto, com outra proposta e outros processos econômicos e artísticos, os filmes 
da Atlântida seriam um marco na relação do público com o cinema brasileiro.
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Você Sabia?

Amácio Mazzaropi e o cinema popular brasileiro

Não há como você nunca ter ouvido falar deste que é um dos principais atores, 
comediantes, diretores da história da cultura nacional: Amácio Mazzaropi.

A partir de sua experiência no circo, Mazzaropi trabalha no teatro e no rádio e começa na Vera 
Cruz, onde atua nos filmes, “Sai da frente” (1951), “Nadando em dinheiro” (1952) e “Candinho” 
(1954).

Ao longo dos anos 50 e 60, Mazzaropi atua e dirige diversos filmes que foram grandes sucessos 
de bilheteria, seus filmes estão no imaginário de milhares de pessoas. Ele participa da tradição 
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de comediantes populares que encontraram, no cinema, o aprimoramento da formação de tipos 
populares, formando uma profunda relação com o público. Na mesma linha de comediantes 
históricos, como Charles Chaplin e Cantinflas, Mazzaropi se encontra em um momento no qual as 
salas de cinema eram o grande entretenimento popular, ainda sem a massificação da televisão. As 
salas de cinema existiam em todos os lugares, nos interiores do país e pessoas de diversas classes 
tinham acesso.

O personagem do caipira, típico dos interiores de estados como São Paulo, Goiás, Minas Gerais, é 
esta figura popular que vive à margem da industrialização das grandes cidades, ainda conectado à 
natureza e aos valores familiares. 

Inspirado na obra de Monteiro Lobato, Mazzaropi recria, no cinema, o Jeca Tatu, em filmes como 
“Jeca Tatu” (1959), “Tristeza do Jeca” (1961) 
e “O Jeca contra o capeta” (1976), todos 
grandes sucessos de público.

Em outros filmes, ele mantém as características 
deste personagem do Jeca, mas adaptado a 
outras situações e contextos, em clássicos 
como “Chico Fumaça” (1958); “O noivo 
da girafa” (1957); “As aventuras de Pedro 
Malazartes” (1960); “O vendedor de linguiça” 
(1962); “O corinthiano” (1966). O corinthiano (1966)
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Amácio Mazzaropi é um dos mais importantes profissionais de nosso cinema popular e sua influência 
é reconhecida até hoje. Em 2006, Luiz Alberto Pereira, dirigiu “Tapete vermelho”, uma homenagem 
aos filmes populares do “Velho Mazza”, como ele era chamado pelos profissionais do cinema.

Em sua homenagem, veremos uma sequência de seu segundo filme como ator, produzido ainda pela 
Vera Cruz, “Nadando em dinheiro” (1952). Ali já se encontram as características que depois Mazzaropi 
desenvolverá em toda sua filmografia, na construção de tipos populares que dialogam com a vida 
e o imaginário do povo brasileiro. Neste filme, o pobre Isidoro (Mazzaropi) descobre-se herdeiro 

de uma grande fortuna e muda 
para uma mansão. Usufrui do 
poderio da elite, mas, ao final, 
vê-se como não pertencente a 
esta classe. Isidoro acorda e 
toda esta história era apenas 
um sonho e ele volta para a 
família, feliz  em seu casebre. 

Vejamos, então, o “velho 
Mazza” atuando: https://
youtu.be/mzuYrjDXSNk

Jeca Tatu (1959)
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2.3. A Atlântida e as chanchadas

A Atlântida Cinematográfica, fundada em 1941, pelos cineastas e produtores, Moacir Fenelon e José Carlos Burle, foi um 
dos grandes momentos da história do cinema brasileiro. 

Ainda vigorava o Estado Novo de Getúlio Vargas que só findaria após a Segunda Guerra, em 1945, quando este renuncia 
ao mandato. Era o fim da Era Vargas, ao menos, do seu período ditatorial que compreende a Revolução de 30 e o Estado 
Novo, em 1937, configurando, assim, 15 anos no poder.

A complexidade e a contradição da Era Vargas, que mistura autoritarismo, fortalecimento do Estado brasileiro moderno, 
fundação de estatais e apoio à atividade industrial nacional, fez com que Getúlio Vargas  fosse eleito democraticamente 
em 1950, tendo mandato até seu conhecido suicídio em 1954. 

Getúlio Vargas ficou 19 anos no poder no Brasil e, entre períodos autoritários e democráticos, institucionalizou os 
símbolos nacionais e uma certa ideia de uma “identidade nacional”, estes elementos que configuram o que entendemos, 
culturalmente, ser o Brasil.

Elementos estes que eram extremamente presentes na capital do país, o Rio de Janeiro. O samba e o carnaval, antes 
expressões periféricas, misturas de religiosidade, festa popular e vínculos comunitários, agora, mesmo mantendo estas 
características, eram produtos culturais, veiculados pela Rádio Nacional. Configurava-se o início de uma comunicação 
de massas constituída pelo rádio e pelo cinema. 

A institucionalização das escolas de samba e das competições entre elas e os desfiles de carnaval são os principais passos 
neste processo de readequação das culturas populares para os princípios administrativos e de controle dos governos 
sobre as novas grandes massas urbanas.

Nos anos 40 e 50, esta estrutura se consolida. No cinema, a Atlântida produz seus primeiros filmes: “Moleque Tião” 
(1943), de Fenelon, com Grande Otelo e “Tristezas não pagam dívidas” (1944), direção de Burle e primeira aparição de 
Oscarito no cinema.
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Mas, é em 1947, que há uma mudança na Atlântida, o que faz com que ela tenha uma atuação de força em relação à 
ocupação do mercado de exibição, diferente das companhias cinematográficas paulistas. Nesta data, Luiz Severiano 
Ribeiro, criador do complexo de salas de cinema Severiano Ribeiro, existente até hoje, compra a maior parte das ações 
da empresa e torna-se o dono da companhia. Em outras palavras, Ribeiro controlava tanto a produção dos filmes quanto 
a sua exibição. 

Este contexto de controle inédito da cadeia produtiva por uma única empresa brasileira, aliado ao momento sociocultural 
do país, de ufania e louvação das expressões nacionais, como o samba e o carnaval, levaram a Atlântida a ser um marco 
na relação do cinema brasileiro com o mercado interno e seu público.

A companhia buscava se moldar aos ditames do cinema clássico hollywoodiano, no caso, os musicais, um dos principais 
gêneros populares quando do advento do cinema falado. Na tentativa de se produzir uma cópia dos musicais norte-
americanos, a Atlântida acabou criando um outro gênero, já iniciado nos primeiros filmes da Cinédia e que ela consolida 
no imaginário popular: a chanchada.

Para começarmos a entender um pouco mais sobre as chanchadas, vejamos o trecho inicial do documentário “Assim era 
a Atlântida”, dirigido por Carlos Manga, em 1975, anos depois do fechamento da companhia e que conta a história destes 
filmes: https://youtu.be/PPcnoE9i7pU.

A própria palavra chanchada é um termo pejorativo que quer dizer uma obra popularesca, de baixo valor, vulgar. 
Jornalistas e intelectuais investiram duramente contra estes filmes, comédias musicais com músicas de carnaval, mas 
por fim, este termo pejorativo imputado aos filmes tornou-se o nome deste gênero que, invariavelmente aos gostos de 
uma certa elite cultural, tornou-se um dos mais populares do Brasil.

Os filmes eram lançados antes do Carnaval e as pessoas já conheciam as músicas que seriam apresentadas, sendo 
adicionadas a uma narrativa com personagens tipificados, bem demarcados. Estruturas narrativas simples e que foram 
responsáveis por apresentarem atores, atrizes, técnicos e diretores que marcaram a história do cinema popular no Brasil.

Diretores como Moacir Fenelon, José Carlos Burle, Watson Macedo e Carlos Manga. Atores e atrizes como Grande Otelo, 
Oscarito, Eliana Macedo, Anselmo Duarte, José Lewgoy, Cyll Farney, Zezé Macedo, Ankito, Wilson Grey, Eva Todor e 
muitos outros.
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Em 1950, temos um clássico, um filme peculiar, 
metalinguístico que nos diz muito sobre o projeto 
de cinema da Atlântida. “Carnaval Atlântida” de 
José Carlos Burle, com Oscarito e Grande Otelo, é 
um dos principais filmes da companhia.  

Neste filme, um diretor de cinema, Cecílio B. de 
Milho, uma paródia ao cineasta norte-americano 
de superproduções, Cecil B. DeMille, pretende 
produzir um filme épico, uma superprodução, 
como os filmes de Hollywood, baseado na história 
de Helena de Troia. Ele contrata o professor de 
história grega Xenofontes (Oscarito). Enquanto o 
produtor procurava uma beleza universal, produto 
de uma narrativa épica, os membros da companhia, 
dos atores aos faxineiros, tentam mostrar a ele 
que, no Brasil, é uma impossibilidade criar um tipo 

de filme assim. Tanto em questões de produção quanto em preferências temáticas, o povo brasileiro buscava outro tipo 
de filme, mais próximo ao cotidiano, com as músicas que se ouvia nos rádios e com o bom humor popular.

Esta sequência de diálogo do diretor dentro do filme “Carnaval Atlântida” com os faxineiros do estúdio, Grande Otelo 
e Ankito, é demonstrativo da ideia de cinema que a Atlântida estava propondo construir no Brasil: https://youtu.
be/35xvUBBEDao.

Podemos, inclusive, ler esta cena como uma crítica ao projeto industrial paulista da Vera Cruz. O filme nos diz que se 
quiséssemos ter uma indústria de cinema no país, deveríamos seguir a cultura popular. A cena final do filme, quando os 
personagens convencem o diretor de que é melhor fazer uma comédia carnavalesca, ou seja, uma chanchada, do que 
um épico sobre Helena de Troia, é paradigmática sobre o projeto de cinema brasileiro da Atlântida: https://youtu.be/
sfpZ9yHijc0.

Eliana Macedo e Anselmo Duarte em "Aviso aos navegantes" (1950). Dir.: Watson Macedo
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A paródia aos filmes de Hollywood são constantes nos filmes da Atlântida. Esta dúbia relação estabelecida pelo cinema 
realizado no Brasil, entre o desejo de cópia da matriz do cinema e a de uma criação própria, original e brasileira, nos 
filmes de Carlos Manga, tornam-se grandes exemplares. Manga dirige “Matar ou correr” (1954), comédia que ironiza o 
famoso faroeste “Matar ou morrer” (1952), dirigido por Fred Zinnemann. Também dirige o clássico “Nem Sansão nem 
Dalila” (1955), que parodia o épico bíblico “Sansão e Dalila” (1949), dirigido justamente por Cecil B. DeMille. 

Diferente dos ataques à época, hoje podemos analisar as sutis críticas que os filmes destes cineastas apresentavam, os 
diálogos maliciosos e nem tão ingênuos e as diversas camadas de leitura que uma obra pode nos apresentar.

Nesta sequência de “Nem Sansão nem Dalila”, Oscarito, um 
barbeiro de subúrbio que bate a cabeça e pensa estar na 
clássica história bíblica, assume a cabeleireira de Sansão e 
toma o poder dos filisteus e instaura uma ditadura no país. 
Oscarito, em um de seus grandes momentos, nesta cena, 
imita Getúlio Vargas, então presidente eleito pelo povo, 
mas com o conhecido histórico de atitudes autoritárias e, 
como os grandes comediantes da história, faz uma sátira ao 
poder: https://youtu.be/dQD1E9OOPRw

As chanchadas tornam-se tão populares que são criadas 
outras companhias que disputam com a Atlântida, sendo 
a principal a Herbert Richers S.A., que se tornou uma das 
principais empresas de dublagem e legendagem no país e 
seus filmes apresentam novos diretores, como J.B. Tanko e 
novos comediantes como Zé Trindade, Dercy Gonçalves e 
Ronald Golias.

O fim dos anos 50 e início dos anos 60 já são outro contexto 
da história do Brasil. A Atlântida produz ainda filmes de 

Oscarito e Grande Otelo em “Matar ou correr” (1954). Dir.: Carlos Manga
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Zé Trindade e Dercy Gonçalves em "Entrei de Gaiato" (1959). Dir.: J.B. Tanko. 
Fonte: Acervo do autor.

sucesso, como “Esse milhão é meu” (1958) e o clássico “O 
homem do Sputink” (1959), ambos de Carlos Manga.

A popularização da televisão já atingira o cinema, em um 
processo irreversível. As cidades estão mais industrializadas 
e há um clima de otimismo gerado pelos anos do governo 
Juscelino Kubitschek. A nova capital, Brasília, é inaugurada 
em 1960 e desloca o poder e a centralidade do Rio de Janeiro. 

É, também, um período de intensos processos políticos. O 
neorrealismo italiano, movimento cinematográfico do pós-
guerra, influencia, esteticamente e politicamente, os novos 
cinemas no mundo. O público das grandes cidades também 
muda, torna-se mais jovem e sensível a filmes com críticas 
sociais. 

 O período de industrialização do cinema brasileiro, do 
início do cinema falado nos anos 30 ao início dos anos 60, 
não consegue consolidar uma indústria cinematográfica no 
país, por mais que tenha havido grandes esforços e sucessos 
pontuais. A Atlântida Cinematográfica fecha as portas em 

1962 e a maioria de seus diretores, técnicos, atores e atrizes migram para a televisão que iniciara sua atividade no país 
e que, logo, viria a ser um grande exemplo da indústria audiovisual brasileira.

Jovens cineastas aparecem, críticos ao modelo industrialista dos grandes estúdios, e produzem filmes de forma 
independente e com outras propostas estéticas. Os cinemas modernos, em contraposição ao modelo do cinema clássico, 
sobretudo o hollywoodiano, começam a ter seus primeiros representantes no país.
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2.4. O fim dos estúdios e os cineastas independentes

O fim dos estúdios no Brasil causou uma mudança drástica no meio cinematográfico sobre qual modelo de industrialização 
do cinema adotar. Nos anos 50, temos os primeiros “Congressos Brasileiros de Cinema” (CBC), encontros da classe 
cinematográfica.

Com o fim da Vera Cruz e da Atlântida, vê-se como necessária uma maior intervenção do Estado na cadeia produtiva 
do cinema, incluindo financiamentos a filmes brasileiros e a diminuição da importação de filmes estrangeiros. Questões 
estas discutidas com afinco nos Congressos. Um dos lemas que começaram a ser marcados neste período era “Cinema é 
coisa de governo”.

Junto a isso, os filmes do neorrealismo italiano, como “Roma, Cidade Aberta” (1945) e “Paisá” (1946), ambos de Roberto 
Rossellini e ”Ladrões de bicicleta” (1948), de Vittorio de Sica, apresentam um novo modo de se fazer cinema, sem o 
aparato dos grandes estúdios e o modelo de narrativa do cinema clássico hollywoodiano. 

Confluem, neste momento, uma visão mais crítica das questões sociais e um novo modo de se filmar a realidade. 
Equipamentos mais ágeis que pudessem ser transportados para filmagem nas ruas buscavam uma desglamourização que o 
cinema clássico e seus estúdios impunham aos filmes. O mundo estava mudando, as questões sociais e políticas estavam 
mais latentes e o cinema respondia com filmes mais realistas, com debates políticos mais explícitos.

No Brasil, este movimento traduziu-se no Cinema Novo, nos anos 60, o que veremos na próxima unidade. Como precursores, 
temos o filme de Roberto Santos, “O grande momento” (1958), sobre a juventude proletária de São Paulo, e os primeiros 
filmes de um dos mais importantes cineastas brasileiros, Nelson Pereira dos Santos.

Santos dirige os grandes precursores do Cinema Novo, “Rio, 40 graus” (1955) e “Rio, Zona Norte” (1957). Aqui, os 
símbolos nacionais estão presentes, mas não apenas de uma maneira laudatória enquanto constituinte de uma “cultura 
brasileira”. O pensamento crítico desta nova geração mais politizada busca mostrar as chagas das contradições sociais 
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brasileiras. Em “Rio, 40 graus”, vemos diversas histórias que se entrecruzam em um Rio de Janeiro com suas evidentes 
diferenças entre classes sociais, tensionadas pelo racismo e preconceitos. A cultura popular é vista, ora como alienante, 
com o futebol, ora como potência de conscientização, como os sambas populares que são vivenciados no morro. 

A exposta contradição entre o asfalto e o morro, o branco e o negro, o poder e o povo, em imagens produzidas nas ruas 
e não nos estúdios, é o que faz de “Rio, 40 graus” um dos pontos iniciais do cinema moderno no Brasil. Vejamos aqui um 
trecho do clássico de Nelson Pereira dos Santos: https://youtu.be/WUk7a1XekQo

O Grande Momento (1958). Dir.: Roberto Santos Grande Otelo em "Rio, Zona Norte" (1957). Dir.: Nelson Pereira dos Santos
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Na Bahia, temos um ciclo de filmes que muitos consideram o início do Cinema Novo. A Bahia passava por um intenso 
movimento cultural nos anos 50 e 60. A criação da Universidade Federal da Bahia, do Museu de Arte Moderna da Bahia 
e do Clube de Cinema da Bahia, organizado por Walter da Silveira, foram marcos que formaram gerações de artistas. 
Influenciados pelo neorrealismo italiano, também produzem filmes nas ruas, sobre os conflitos do cotidiano das camadas 
mais pobres da população, em filmes como “Bahia de todos os santos” (1960) de Trigueirinho Neto; “A grande feira” 
(1961) e “Tocaia no asfalto” (1962), de Roberto Pires. 

Anterior a estes filmes, o teórico e ideólogo do Cinema Novo e historiador do cinema brasileiro, o  crítico e cineasta, 
Alex Viany, dirige “Agulha no palheiro” (1953) e “Rua sem sol” (1954). Em 1963, já no início declarado do movimento, 
dirige “Sol sobre a lama” (1963) e escreve diversos artigos sobre o Cinema Novo, incluindo-o em um panorama geral 
de transformação da cultura brasileira. O uso dos “símbolos nacionais” é agora utilizado de forma ambígua, entre a 
alienação e conscientização.

Em outra chave, mas resultante das influências do cinema moderno no Brasil, o moçambicano naturalizado brasileiro, 
Ruy Guerra, dirige um dos filmes mais polêmicos da época. “Os cafajestes”, de 1962, é conhecido por sua narrativa 
ousada, adulta, insuflada de lances imorais para o tempo, realizados por suas personagens urbanas e cínicas, como a 
dupla principal do filme, os playboys interpretados por Jece Valadão e Daniel Filho, mas causou polêmica porque o filme 
sofreu censura pelo governo federal, pois é o primeiro filme brasileiro a apresentar um nu frontal, no caso, da atriz 
Norman Bengell. 

Guerra não era apenas influenciado pelo neorrealismo italiano, como a maioria do novo cinema realizado pelos jovens 
cineastas do momento, mas também pela Nouvelle Vague francesa e seus filmes jovens, com inovações formais nas 
narrativas, com suas temáticas  contemporâneas, influenciadas pela corrente filosófica do existencialismo. 

Estes elementos formavam o contexto de um novo momento no país. Houve uma inflexão política: na vida, nas ruas, 
na arte. O cinema moderno, no Brasil, buscava confluir política e estética. Uma arte revolucionária só poderia ter uma 
forma revolucionária. Este era o verso do poeta russo Vladimir Maiakovski cantado pelos jovens esquerdistas e artistas. 
Era o início dos anos 60 e veremos seu desenvolvimento com o Cinema Novo e o Cinema Marginal na unidade 03.
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Antonio Pitanga e Luiza Maranhão em "A Grande Feira" (1961). Dir.: Roberto Pires

Norma Bengell e Jece Valadão em "Os  Cafajestes" (1962). 
Dir.: Ruy Guerra
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Você Sabia?

A obra de Anselmo Duarte

Anselmo Duarte é um dos principais atores e diretores do cinema brasileiro. Duarte 
começou como ator de radionovelas e depois, contratado pela Atlântida, tornou-

se um de seus principais atores, tendo atuado sempre no tipo galã, em filmes como os que vimos 
acima, “Carnaval Atlântida” (1952) e “Nem Sansão nem Dalila” (1954), mas também, em outros 
clássicos da companhia como “Carnaval no fogo” (1949) e “Aviso aos navegantes” (1950), ambos 
dirigidos por Watson Macedo.

A Vera Cruz o contrata e ele também participa de grandes sucessos de público, os que comentamos 
acima, “Tico-tico no fubá” (1952), “Apassionata” (1952) e “Sinhá Moça” (1953). 

Em 1957, ele dirige seu primeiro longa, “Absolutamente Certo”, um dos primeiros filmes que 
tematiza a questão da televisão que, recentemente, havia chegado ao Brasil. 

Mas foi com seu próximo filme que Anselmo Duarte marcou o cinema brasileiro. “O pagador de 
promessas”, produzido em 1962, é o primeiro e único filme brasileiro premiado com a Palma de 
Ouro no importante Festival de Cannes, na França. Duarte havia disputado com grandes cineastas 
do cinema mundial, como o italiano Michelangelo Antonioni e o espanhol Luis Buñuel. 

O filme, adaptado da obra de Dias Gomes, foi um grande sucesso de público e conta a história 
de Zé do Burro (Leonardo Villar) que faz uma promessa a Santa Bárbara para que salvasse a vida 
de seu amigo, Nicolau. Como não havia uma igreja da santa perto de sua pequena fazenda, Zé 
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promete a Iansã, em um terreiro de candomblé, pois ambas são a mesma santa. Zé percorre 7 
léguas com uma cruz nas costas até a igreja de Santa Bárbara e pretende entrar com a cruz na 
igreja para cumprir sua promessa, já que Nicolau se salvou. O padre o acolhe, mas conversando 
com Zé descobre que Nicolau, na verdade, é um burro e, por isso, as pessoas o chamavam de Zé 
do Burro. Além do mais, a promessa havia sido feita em terreiro de candomblé. O padre não deixa 
Zé do burro entrar na igreja e este é o grande conflito do filme.

“O pagador de promessas” é uma obra-
prima do cinema brasileiro. O filme lida 
com questões importantes que estão na 
formação da religiosidade brasileira: o 
sincretismo religioso; o preconceito e 
o racismo contra as religiões de matriz 
africana, muito pelo fato de ter sido a 
religião de negros escravizados; a crítica 
à autoridade da igreja, que se investe de 
poder sem argumentação; as diferenças 
entre a fé popular e a fé institucionalizada. 

Vejamos aqui o trecho que Zé do Burro e o 
padre discutem esta questão, a qual abre 
o filme: https://youtu.be/ePxIXy7kd90

O Pagador de promessas (1962). Dir.: Anselmo Duarte
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Anselmo Duarte foi muito criticado pelos cineastas do Cinema Novo. O realismo e a crítica social, 
influenciados pelo cinema moderno, que os filmes de Roberto Santos, Nelson Pereira dos Santos e 
os filmes do ciclo baiano apresentavam, estavam mais próximos de uma “estética da fome”, título 
de um manifesto de Glauber Rocha, que veremos na unidade 03.

Duarte, galã da fracassada era dos estúdios e da tentativa de industrialização do cinema brasileiro, 
ainda seguia os moldes da narrativa clássica, mas o início dos anos 60 preconizava um outro tipo 
de cinema.

Injustamente marginalizado dos sistemas 
de produção, Duarte ainda dirigira 
importantes filmes como “Vereda da 
Salvação” (1964) e “Qualé do Pajeú” 
(1969).

Independente das veleidades dos meios 
artísticos que o criticavam, Anselmo 
Duarte figura hoje como um dos principais 
atores e diretores de nossa história. Ainda 
é o único diretor de cinema no Brasil a 
conquistar a Palma de Ouro em Cannes.

Disponível em: <http://bit.ly/2IzrxDW >. Acesso em: 17 de mar. 2018.
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2.5. As primeiras transmissões da televisão. A TV Tupi

A televisão é um dos fenômenos mais importantes, complexos e multifacetados do audiovisual e da comunicação brasileira. 
Diferente do cinema, ela ainda é a nossa grande indústria audiovisual. A sua influência se dá em diversos âmbitos das 
vidas pública e privada no país. Se a Era Vargas foi um primeiro período de institucionalização da “identidade nacional”, 
com a TV Globo, a partir dos anos 70, temos um grande projeto de unificação da cultura nacional, através de suas 
telenovelas e de seu jornalismo.

Diferente da maioria dos países do mundo, exceto os Estados 
Unidos, no Brasil a radiodifusão foi gerenciada a partir da 
iniciativa privada. Por exemplo, na Inglaterra, com a BBC; 
no Japão, com NHK; em Portugal, com a RTP, a televisão foi 
inicialmente gerida pelo poder público.

É importante frisarmos uma característica que separa 
estruturalmente o cinema da televisão. A televisão, antes do 
período digital, era transmitida por ondas eletromagnéticas, 
cujas frequências eram captadas pelas antenas que havia nas 
casas. Estas frequências, que chamamos de espectro, são 
um bem público, um bem comum a todos os seres humanos, 
pois são transmitidas pelo ar. O espectro é público como 
é pública a água e todos os nossos bens comuns naturais. 
Neste sentido, foi natural para muitos países iniciar suas 
transmissões televisivas tendo como finalidade o bem público e não a exploração da iniciativa privada do espectro.

Logo, para que uma empresa possa usufruir deste espectro comercialmente, o governo promove concessões que são 
firmadas com as empresas de comunicação. Em 1962, durante o governo João Goulart, é promulgado o Código Brasileiro 
de Telecomunicações (CBT).

Disponível em <http://bit.ly/2DFCgZM >. Acesso em: 17 de mar. 2018.
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Veja o princípio do CBT, a Lei n. 4.417/62 a partir de seu primeiro artigo: “Os serviços de telecomunicações em todo o 
território do País, inclusive águas territoriais e espaço aéreo, assim como nos lugares em que princípios e convenções 
internacionais lhes reconheçam extraterritorialidade obedecerão aos preceitos da presente lei e aos regulamentos 
baixados para a sua execução”.

O CBT colocava como deveres às empresas, a sua finalidade cultural e educativa e todas as transmissoras, os canais de 
televisão, deveriam seguir estes princípios. Este decreto e toda política de telecomunicações no Brasil mudou muito ao 
longo dos anos. Veremos estes aspectos nas próximas unidades. Hoje, esta política é administrada pela Agência Nacional 
das Telecomunicações (ANATEL), o que veremos na unidade 04. 

Independente disso, a televisão no Brasil foi inaugurada pelo empreendedor, o empresário Assis Chateubriand, o Chatô. 
A TV Tupi Difusora de São Paulo iniciou sua transmissão, no Brasil, em 18 de setembro de 1950. 

A TV Tupi, em seu início, já tinha diversos formatos de programas e dramatúrgicos. Havia programas de comédia, de 
música, teleteatros e telenovelas. A televisão era feita ao vivo, o que causava inúmeros problemas e adaptações por 
parte de técnicos, diretores e atores. O videotape que permitiria gravações anteriores a sua transmissão na tevê, foi 
utilizado pela Tupi apenas em 1962. 

Diversos importantes atores do teatro iniciam suas carreiras nos teleteatros da TV Tupi, o principal programa da emissora, 
como Paulo Autran, Sérgio Britto, Nathália Timberg, Francisco Cuoco, Laura Cardoso, Fernanda Montenegro. Os teleteatros 
eram adaptações de grandes peças do teatro, de dramaturgos como Ibsen, Gogol, Pirandello, Górki. As telenovelas ainda 
não eram o principal produto dramatúrgico da televisão. Estas eram ainda adaptações das radionovelas, melodramas 
trágicos, com títulos como “Noivado nas trevas”, “Meu destino trágico”, “O homem sem passado”, telenovelas da Tupi 
nos anos 50.

O “Repórter Esso”, o programa jornalístico da emissora, já em seu nome evidencia como se organizaram as relações 
entre empresas privadas, emissoras de televisão e jornalismo. Os programas de auditório de Flávio Cavalcanti também 
foram pioneiros neste formato no Brasil.
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Outros formatos dramatúrgicos aparecem, como os seriados 
televisivos. Um dos mais importantes, o grande sucesso “O 
vigilante rodoviário”, interpretado por Carlos Miranda e 
direção de Ary Fernandes. Vejamos a abertura deste clássico 
das séries brasileiras: https://youtu.be/0bb_u0r2NJY. 

A vocação infantil da dramaturgia televisiva já se apresenta 
em um dos maiores clássicos, o programa “O sítio do pica-pau 
amarelo”, baseado na obra de Monteiro Lobato. Vamos assistir 
à abertura deste importante programa da televisão brasileira, 
produzido, primeiramente, pela TV Tupi: https://youtu.be/
p_1Hyueb0Zo. 

Os anos 60 foram um momento de mudanças significativas 
na sociedade brasileira. A política, a cultura, a economia, as 

relações sociais foram pensadas e representadas pelo audiovisual, seja pelo cinema ou pela televisão.

Segundo pesquisa publicada no livro “A história da televisão no Brasil”, organizado por Ana Paula Goulart Ribeiro, Igor 
Sacramento, Marco Roxo, no início dos anos 50, no Brasil, havia em torno de 434 mil aparelhos de televisão. Em 1966 já 
havia 2,4 milhões. 

Nos anos 60, aparecem novas emissoras, como a TV Excelsior, a TV Record e a TV Globo. Os festivais de música da Record 
e o início das telenovelas da Globo, veremos na unidade 03. A televisão toma o Brasil.

Disponível em: <http://bit.ly/2u0jJrP >. Acesso em:  17 de mar. 2018.
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Curte aí!

Walter Hugo Khouri (1929 – 2003) dirigiu 25 longas-metragens ao longo de 
sua carreira e foi um dos mais importantes cineastas de nossa história. A 
obra de Khouri caiu, de forma geral, naquele preconceito que diz respeito 
ao que se entende por um filme “brasileiro”. Vimos que, com a Era Vargas, 

esta própria noção de “identidade nacional”, de “brasilidade” foi uma construção histórica, uma 
mistura de legítimas práticas populares com a cooptação do Estado, que as transformou em símbolos 
nacionais, como o carnaval, o samba e o futebol.

A obra de Khouri destoa radicalmente desta 
simbologia. A grande influência de Khouri é o 
cineasta sueco, Ingmar Bergman, um importante 
cineasta do cinema moderno, com seus filmes sobre 
a angústia existencial do ser humano.

Os temas dos filmes de Khouri, assim como os de 
Bergman, giram em torno do absurdo da existência 
humana; da angústia existencial de personagens 
boêmios que percorrem as noites nas grandes cidades; 
da alienação da burguesia que, ao tentar fugir da 
mesmice do cotidiano, busca a transcendência no 
sexo; do cinismo e do materialismo desta classe, 
que acaba se vendo em um vazio existencial.

Noite Vazia (1964). Dir.: Walter Hugo Khouri



60

Os filmes de Khouri são soturnos, possuem uma “atmosfera” que apresenta a noite como o espaço 

em que as angústias aparecem e são explicitadas. Dentre a sua enorme obra, podemos citar os 

filmes: “Estranho encontro” (1958), “Corpo ardente” (1967), “As  amorosas” (1968), “As deusas” 

(1972), “O anjo da noite” (1974), “Eros, o Deus do amor” (1981), “Eu” (1986). 

Em um de seus principais filmes, o clássico “Noite vazia” (1964), apresenta dois amigos que levam 

duas prostitutas a um apartamento na noite de São Paulo. A mistura de sexualidade e angústia dos 

quatro personagens que passam a noite juntos é a marca dos filmes de Khouri. Neste filme, com sua 

fotografia em preto e branco, seus 

planos longos que passam pelos 

personagens, os diálogos cortantes 

e duros, descortinam personagens 

urbanos que buscam sentido para a 

existência. Vejamos uma sequência 

deste clássico existencialista do 

cinema brasileiro, que conta com 

as grandes atrizes, Norma Bengell 

e Odete Lara, “Noite vazia”: 

https://youtu.be/3xqEfILjttk. 
Estranho encontro (1958)
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Bora rever!

Nesta unidade 02, adentramos o período da comunicação moderna no Brasil. O cinema 
falado demora dois anos, mas logo chega às salas de cinema. 

Nos anos 30, temos a mudança da política do café-com-leite das aristocracias paulistana 
e mineira para a Era Vargas, primeiro com a Revolução de 30, depois com o Estado Novo, 
em 1937. Entre o autoritarismo e o nacionalismo, Vargas cria diversas empresas estatais, 
fortalece a cultura e institucionaliza os símbolos da nacionalidade brasileira. Em 1936 é 
criada pela iniciativa privada, a Rádio Nacional, primeira emissora a transmitir em todo 

o território nacional e, em 1940, Vargas a nacionaliza, sendo que esta, hoje, continua sendo um importante meio de 
comunicação público.

Em 1939, Vargas assina o decreto de cota de telas para filmes de ficção nas salas de cinema. Ele já havia assinado um 
decreto de cotas de telas em 1932, mas para filmes educativos. 

A força da música popular brasileira, veiculada pela Rádio Nacional, junto à obrigatoriedade de exibição de filmes de ficção 
brasileiros nas salas de cinema, fortaleceu a criação de estúdios cinematográficos, cujo intuito era criar um processo de 
industrialização do cinema no país.

A Vera Cruz, empreendimento cinematográfico da burguesia paulistana é um dos marcos das tentativas de industrialização 
do cinema brasileiro. Porém, por diversos motivos, como por exemplo, a falta de controle sobre a distribuição e exibição 
de seus filmes, foi à falência 05 anos após sua abertura. Entre seus filmes, muitos dramas com narrativas com pretensões 
universais, havia projetos que buscavam a cultura popular e uma maior relação com o público, como nos primeiros filmes 
de Mazzaropi e em “O cangaceiro”, de Lima Barreto, por exemplo.

A Atlântida resolveu melhor esta questão porque, simplesmente, foi comprada por Luiz Severiano Ribeiro, dono de uma 
cadeia de salas de cinema das mais importantes do país.
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Os filmes da Atlântida marcaram os anos 50, foram sucesso de público e, mesmo com as duras críticas sofridas por parte 
de intelectuais e jornalistas, foi um caso raro de encontro do cinema brasileiro com o público interno. 

As comédias carnavalescas, as chanchadas, foram o principal gênero da época. As músicas de carnaval tocadas nos 
filmes já eram conhecidas do público e os filmes apresentavam grandes comediantes, como Oscarito e Grande Otelo.

Ao final dos anos 50 e início dos anos 60, a situação já não era a mesma. A Vera Cruz já havia falido em 1954 e a 
Atlântida Cinematográfica fecha as portas em 1962. A televisão chegara ao país e, aos poucos, foi tomando o 
espaço do cinema como o grande entretenimento popular.

O início dos anos 60 é também uma época de grandes transformações culturais no mundo. Os cinemas 
modernos já influenciavam diversas cinematografias nacionais, em contraposição ao cinema clássico 
hollywoodiano, baseado no sistema de estúdios e nos gêneros. Cineastas que filmavam de forma 
independente, sem os estúdios, como Roberto Santos, Nelson Pereira dos Santos, Roberto Pires, Alex 
Viany.

Filmes que colocaram as câmeras nas ruas, filmando as contradições sociais e as mazelas do 
país, sendo importantes representantes do cinema moderno no Brasil.

Nos anos 50, a televisão já havia chegado ao Brasil, pelos esforços do empreendedor e 
empresário, Assis Chateaubriand. A TV Tupi foi a primeira transmissora de televisão 
no país e iniciou um longo processo de solidificação deste meio de comunicação tão 
presente na vida de todos os brasileiros.

A sua programação era formada por teleteatros, telenovelas, jornalismo, 
séries, minisséries e programas infantis, muitos clássicos, como “O Sítio do 
pica-pau amarelo” e o “Vigilante Rodoviário”. A televisão chegara ao país 
e sua influência é decisiva em aspectos políticos, sociais, culturais, 
econômicos e veremos estes desdobramentos nas próximas unidades.
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O cinema brasileiro moderno, as novas tentativas 
de industrialização e a massificação da televisão



O cinema brasileiro moderno, as novas tentativas 
de industrialização e a massificação da televisão

3.1. O pensamento crítico e o estudo de cinema no Brasil: Paulo Emílio Salles 
Gomes

Como as pessoas que trabalhavam no audiovisual, ou seja, no cinema e na televisão, aprenderam 
o seu ofício? Desde o início do cinema, a atividade profissional foi sendo realizada de forma 
prática, intuitiva e empírica. Apenas a partir dos anos 1950, que temos os primeiros cursos 
superiores de cinema na França e nos anos 1960 no Brasil.

O primeiro curso superior de cinema foi aberto pela Universidade de Brasília (UnB) em 1964, 
mesmo ano do Golpe Militar. Um ano após o Golpe, a ditadura militar demite 15 professores 
da UnB e 223 se solidarizam com estes e pedem demissão. O curso de cinema da UnB é fechado 
e reaberto apenas em 1970. 

Entre os idealizadores e professores deste curso, há importantes nomes do cinema brasileiro, 
como o cineasta Nelson Pereira dos Santos, o crítico Jean-Claude Bernardet e a pesquisadora 
Lucila Bernardet.

Entre eles, estava Paulo Emílio Salles Gomes, um dos principais professores, críticos, pensadores 
do cinema realizado no Brasil. Gomes foi responsável por formar gerações de pensadores, 
principalmente na pesquisa sobre cinema brasileiro. Como professor, foi um pesquisador militante 
a favor de um maior conhecimento sobre o cinema realizado no país, estimulando pesquisas as 
mais variadas sobre os aspectos estéticos, econômicos e históricos da atividade.
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Há um aforismo atribuído a ele que diz muito sobre seu pensamento e que ainda causa debate sobre seu teor. Gomes 
teria dito: “O pior filme brasileiro nos diz mais sobre o melhor estrangeiro”. A proposta deste axioma não coloca que o 
cinema brasileiro é “melhor” que o estrangeiro, longe disso; mas que por mais precário e subdesenvolvido que for um 
filme brasileiro, ele dirá mais sobre o país e sua condição periférica, ou seja, sobre nossa constituição como nação e nossa 
condição como povo, do que qualquer filme estrangeiro.

Gomes foi responsável por inúmeros artigos e estudos, como por exemplo, sua importante tese “Humberto Mauro, 
Cataguases, Cinearte”, sobre este período do cinema brasileiro que vimos na unidade 01.

Um de seus principais textos, essencial para o estudo do audiovisual brasileiro, é “Cinema: trajetória no subdesenvolvimento”. 
Este ensaio, de 1973, é um diagnóstico preciso, duro, crítico sobre a condição do subdesenvolvimento brasileiro e a relação 
estabelecida com o estrangeiro, de subserviência mas também de absorção. Gomes pensa o Brasil a partir do cinema. Para 
este estudioso,  as imagens que criamos, mesmo quando se trata de uma tentativa de cópia do produto norte-americano, 
é resultante de um processo histórico intrínseco ao nosso desenvolvimento colonial.

Um dos trechos mais famosos deste ensaio é o seguinte: “Não somos europeus, nem americanos do norte, mas destituídos 
de cultura original, nada nos é estrangeiro pois tudo o é. A penosa construção de nós mesmos se desenvolve na dialética 
rarefeita entre o não ser e o ser outro. O filme brasileiro participa do mecanismo e o altera através de nossa incompetência 
criativa em copiar” (GOMES, 1996, p. 90).   

Um exemplo disso seria a chanchada, que tentou copiar o modelo do musical hollywoodiano e acabou criando outro estilo, 
outro gênero. Recuperando o pensamento do modernismo literário de 1922, podemos dizer que nossa condição possível é 
a da antropofagia, deglutindo o estrangeiro para que se crie algo novo. Como Gomes escreve neste ensaio, nossa condição 
de colônia e as ambiguidades entre ocupante e ocupado no país, faz com que absorvamos as culturas estrangeiras como 
“coisa nossa”. Segundo o autor, “nada nos é estrangeiro, pois tudo o é” (Idem, p. 93).
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Depois da experiência da UnB, Gomes, junto a outros professores, como Bernardet, contribuiu para a formação do Curso 

de Cinema da USP, um dos mais importantes do país.

Hoje, a formação audiovisual é mais profissionalizada, há muitas universidades e faculdades públicas e privadas e cursos 

técnicos, ofertados pelos Institutos Federais, como este que você está fazendo.

O ensino de audiovisual, hoje, é mais complexo e diz respeito 

às diversas dimensões da atividade: técnica, estética, histórica, 

política. Há pesquisas sobre o audiovisual não apenas no campo 

da Comunicação, mas em todas as ciências humanas, como 

Literatura, História, Filosofia, por exemplo. Nas pesquisas nas 

áreas de ciências exatas, temos o desenvolvimento de tecnologias 

e novos equipamentos.

O audiovisual é naturalmente transversal a todas as áreas do 

conhecimento: está em nosso cotidiano, nas televisões, celulares 

e cinemas; é objeto de pesquisa e estudo; é uma expressão 

artística; apresenta o tempo e o espaço, criações e visões de 

mundo, sendo mais que premente a democratização do estudo 

de sua linguagem, de seu funcionamento, da construção de seu 

discurso e de sua história.

O audiovisual é, inevitavelmente, parte integrante e essencial da 

vida contemporânea. 

Paulo Emílio Salles Gomes
Disponível em: <http://bit.ly/2FjbxVl>. Acesso em: 20 de mar. 2018.
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3.2. Cinema Novo

A arte brasileira, nos anos 20, havia se modificado profundamente, a partir da influência das vanguardas europeias. Os 

intelectuais da Semana de 22, desta forma, buscaram uma atualização estética e conceitual das linguagens artísticas 

realizadas no país, principalmente nas artes plásticas e na literatura. Entre seus principais participantes, temos as pintoras 

Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e o pintor Di Cavalcanti; os escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel 

Bandeira; o escultor Victor Brecheret; o maestro Heitor Villa-Lobos. 

A Semana de Arte Moderna de 1922 marcou profundamente a 

arte e a cultura brasileiras. De seus desdobramentos, temos 

os Manifestos do Pau-Brasil (1924) e o Manifesto Antropofágico 

(1928), ambos de Oswald de Andrade que propunham uma arte 

brasileira nova, sem os ranços das formas copiadas da arte 

europeia, uma arte revolucionária e antropofágica. As seguintes 

gerações de escritores e artistas plásticos tomam a arte moderna 

dos anos 20 como um ponto de inflexão da cultura brasileira, 

orientam-se a partir dela. As obras de Carlos Drummond de 

Andrade, Murilo Mendes, Guimarães Rosa, Clarice Lispector 

dialogam com esta “tradição da vanguarda” no Brasil.

Poesia concreta
Fonte: Disponível em: <http://bit.ly/2a2sgA7 >. Acesso em: 20 de mar. 2018.
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Nos anos 50, temos um outro influxo no debate estético no país. O período dos anos JK, com a construção de Brasília e o 
pungente desenvolvimento econômico conflui com um período de renovações nas artes. A música popular brasileira é uma 
das principais, primeiro com a bossa-nova, depois com o tropicalismo. A poesia concreta muda o modo de se fazer poesia 
e torna-se uma referência internacional. 

O cinema, por sua vez, não se conectou, em um primeiro momento, no debate geral da cultura brasileira. Nos anos 
20, por exemplo, o grande exemplo de filme de vanguarda que temos, “Limite”, de Mário Peixoto, não foi nem exibido 
comercialmente, apenas no cineclube Chaplin Club. A própria atividade cinematográfica e o seu teor técnico-industrial 
fizeram com que estes grupos não, necessariamente, dialogassem. O cinema não se inseria no debate geral da cultura 
brasileira.

No final dos anos 1950 e início dos anos 1960, esta inflexão política e estética também atinge o cinema. O cinema moderno e 
os movimentos do neorrealismo italiano e da Nouvelle Vague francesa transformaram a forma de se fazer e pensar cinema. 
Vimos os primeiros filmes de Roberto Santos e Nelson Pereira dos Santos, independentes, fora dos estúdios, realizados 
segundo esta proposta, assim como o ciclo de filmes na Bahia, dirigidos por Trigueirinho Neto e Roberto Pires.

Neste ciclo de filmes baianos, temos o primeiro longa-metragem de um dos cineastas brasileiros mais conhecidos em todo o 
mundo e que foi um dos grandes responsáveis pela transformação conceitual, estética e política do cinema brasileiro neste 
momento. Glauber Rocha dirigiu “Barravento” em 1962, ainda na Bahia. 

O debate político e a crítica social propostos por estudantes via a União Nacional dos Estudantes (UNE) aparece no cinema 
com a produção do filme “Cinco vezes favela” (1962), produzido pelo órgão cultural da UNE, o Centro Popular de Cultura 
(CPC), conjunto de curtas-metragens dirigidos por futuros cineastas do Cinema Novo, como Joaquim Pedro de Andrade, 
Leon Hirszman e Carlos Diegues.

Após estes filmes, o Cinema Novo logo se constitui como um movimento cinematográfico. Um momento de renovação 
estética na linguagem audiovisual que não havia ainda se formado na cultura brasileira, como tivemos nas artes plásticas 
e na literatura.
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O Cinema Novo foi o primeiro movimento de cinema moderno no Brasil. Os filmes debatiam a construção de um novo 
cinema; após o neorrealismo italiano era preciso também construir um novo realismo nas imagens filmadas no Brasil. Os 
filmes dos estúdios da Atlântida, por exemplo, por mais que estabelecessem uma relação orgânica com o público, não o 
confrontavam, contribuindo para a sua passividade e não incitando à transformação, como é a característica das artes 
modernas. Uma arte de confronto, debate, crítica, como nos filmes do movimento: “Os fuzis” (1963), de Ruy Guerra, 
o clássico “Vidas Secas” (1963), de Nelson Pereira dos Santos e o 
revolucionário “Deus e o diabo na terra do sol” (1964), de Glauber 
Rocha.

Rocha, então com apenas 24 anos, fez um dos grandes filmes da 
história do cinema brasileiro. “Deus e o diabo na terra do sol” foi um 
marco. Todos os debates e as influências do cinema moderno, como a 
montagem de Sergei Eisestein, o realismo de Rossellini e as técnicas 
inovadoras de Godard se encontram no sertão nordestino e a luta do 
homem do sertão por sua sobrevivência. A alta literatura de Euclides 
da Cunha, com “Os Sertões” (1902), e a de Guimarães Rosa, com 
“Grande Sertão: Veredas” (1956), se juntam ao cordel e à música 
popular nordestina, fortalecendo a síntese de sua narrativa. 

Em “Deus e o Diabo”, os retirantes Manoel (Geraldo Del Rey) e Rosa 
(Yoná Magalhães), começam o filme fugindo porque haviam matado 
o patrão que queria roubar-lhes a partilha do gado. Assim, fogem 
pelo sertão e encontram Sebastião (Lídio Silva), uma espécie de novo 
Antonio Conselheiro, que prometia a libertação depois da morte e 

Cartaz do filme "Deus e o diabo 
na terra do sol" (1964)
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profetizava que um dia “o sertão vai virar mar e o mar virar sertão”. O profeta é assassinado e eles voltam a vagar pelo 
sertão, até começarem a seguir Corisco (Othon Bastos), cangaceiro remanescente do grupo de Lampião, que se considera um 
justiceiro do povo e, enquanto foragido, é seguido por Antônio das Mortes (Maurício do Valle), um matador de cangaceiros. 
Até que este o encontra e há um duelo ao final do filme. 

Rocha criara um cinema épico e utópico, uma ópera barroca de personagens complexos, transformando o sertão em um 
palco, ao mesmo tempo, metafísico e revolucionário.

Vamos assistir à sequência final deste filme tão importante para a cinematografia mundial: https://youtu.be/X599ysU7Qqs. 

Nesta fase, também, Rocha escreve o manifesto “Estética da fome”, que promove, conceitualmente, a busca por este 
cinema subdesenvolvido não apenas como temática, mas aceitando sua estrutura precária e criando um cinema novo,  
politicamente revolucionário e sem as amarras do cinema clássico.  

Após este período, que chamamos de a “fase heroica” do Cinema Novo, de filmes com uma estética moderna e apresentando 
críticas sociais, há um evento político no país que muda completamente o rumo das vidas e das artes brasileiras.

Em 1º de abril de 1964, militares brasileiros junto à burguesia industrial, meios de comunicação de massa e setores 
conservadores da Igreja Católica, amplamente apoiados pelas classes médias urbanas, encerraram o governo do presidente 
João Goulart e infringem um golpe de estado civil-militar no Brasil.

Neste contexto de desilusão e revolta após o golpe, Rocha cria uma das grandes obras-primas do cinema do século XX. Um 
filme-síntese como “Deus e o diabo”, porém, aqui, há uma radiografia mais precisa da estrutura social e política brasileiras. 
“Terra em transe” (1967) foi um dos grandes marcos não apenas da cultura brasileira, mas do cinema moderno no mundo.

O filme é justamente sobre um golpe de estado. Rocha pensa o subdesenvolvimento latino-americano a partir dos diversos 
atores sociais que compõem este conjunto de ex-colônias do hemisfério sul ainda dependentes economicamente dos 
Estados Unidos e da Europa. Aqui, Rocha já delineia o que seria a continuação de sua carreira: a luta política e estética dos 
povos subdesenvolvidos e explorados, seja no Brasil, na África, em Cuba, lugares que filmou posteriormente. 
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“Terra em transe” caiu como um objeto estranho naquele momento tão dividido da cultura brasileira, após o golpe. O filme 
critica tanto o populismo das esquerdas quanto o autoritarismo das direitas; critica a posição do intelectual, dilacerado 
entre a militância e o cotidiano burguês; critica a passividade do povo, em busca de uma religiosidade redentora; critica os 
meios de comunicação que ligados às empresas internacionais impõem suas vontades e discursos através de seus jornais e 
não se redimem de traições nacionais. Não há grupo social que compõe o Brasil e que sobre ileso no filme. Por isso, “Terra 
em transe” foi rechaçado por quase todos os grupos políticos. 

Eldorado – país fictício do filme – poderia ser qualquer país da América do Sul que estivesse passando por golpes militares 
nos anos 1960. Além do mais, o estilo barroco do filme, não-naturalista, com seu personagem principal, o poeta Paulo 
Martins (Jardel Filho), que declama suas falas poeticamente para a câmera, dificultou a comunicação com o público.  Se em 
“Deus e o diabo”, havia o encanto utópico de que uma revolução mudaria a situação do povo brasileiro, que “o mar vai virar 
sertão e o sertão vai virar mar”, em “Terra em transe” há o desencanto, a angústia e amargura de um país subdesenvolvido 
após um golpe. 

Veremos quatro importantes sequências do filme para que você perceba o apurado trabalho estético e a temática política 
do filme. Primeiro a abertura quando o governador populista de esquerda recebe a notícia do golpe: https://youtu.be/
qsaJLoFlZEg. Depois, um dos trechos mais impressionantes do cinema moderno brasileiro. A militante Sara (Glauce Rocha), 
em uma sequência característica deste novo cinema, olha para a câmera, quebra a quarta parede e, diretamente para o 
espectador, faz um relato da sua luta e a violência sofrida por ela. Glauce Rocha (que não era parente de Glauber) provoca 
uma das grandes atuações do cinema moderno brasileiro neste filme: https://youtu.be/uyBQVuMiW4A. Neste terceiro 
trecho, temos Porfírio Diaz (Paulo Autran) negociando o golpe com o grande controlador dos meios de comunicação de 
Eldorado, Júlio Fuentes (Paulo Gracindo): https://youtu.be/m8ZUM2bFGaU. Por fim, o final do filme, quando o representante 
da direita, Porfírio Diaz, dá o golpe em Vieira (José Lewgoy), o filme termina com uma leitura barroca, simbólica, épica da 
formação violenta, autoritária que estrutura a história do Brasil: https://youtu.be/2BOepl5c9Mw. Aqui temos uma das mais 
impressionantes interpretações do cinema moderno brasileiro. Paulo Autran, no momento do golpe, olha para a câmera e, 
em transe, demonstra a loucura e o autoritarismo da política brasileira em uma fala que poderia ter saído da boca daqueles 
que causaram o golpe militar no país. A força da obra-prima de Glauber Rocha é esta: o Brasil era – e continua sendo – uma 
terra em transe.



72

Apresentamos estes dois grandes clássicos do cinema mundial, dirigidos por Glauber Rocha, mas o Cinema Novo é composto 
por diversos diretores e filmes, cada um com suas próprias estéticas e temáticas, sendo que o que os une é uma vontade 
de interpretação da sociedade brasileira, apresentada sob novos posicionamentos estéticos, alinhados ao cinema moderno. 
A maioria destes cineastas construíram longas carreiras ao longo das décadas. Podemos citar entre eles: Paulo César 
Saraceni, com “Porto das Caixas” (1962), “O desafio” (1965), “Capitu” (1967); Carlos (Cacá) Diegues, com “Ganga Zumba” 
(1964), “A grande cidade” (1966); Leon Hirszman, com “A falecida” (1965); David Neves, com “Memória de Helena” (1969); 
Luiz Sergio Person, com “São Paulo, sociedade anônima” (1965); Domingos de Oliveira, com “Todas as mulheres do mundo” 
(1966); Gustavo Dahl, com “O bravo guerreiro” (1969).

Uma das maiores críticas ao Cinema Novo foi o distanciamento dos filmes com o público, por suas narrativas complexas e 
intelectualizadas. Ao final dos anos 60 e início dos anos 70, com a criação da Embrafilmes, no regime militar, há um maior 
desejo de comunicação com o público. 

O cineasta Joaquim Pedro de Andrade, que havia produzido “O padre e a moça” (1965), baseado no poema de Carlos 
Drummond de Andrade, realiza, em 1969, o clássico “Macunaíma”, baseado na obra do modernista Mário de Andrade. 
Este filme foi um dos grandes esforços dos cineastas do Cinema Novo de confluir as experimentações estéticas com a 

Glauber Rocha
Fonte: Disponível em: <http://bit.ly/2GbLUIY>. 

Acesso em: 20 de mar. 2018.
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comunicação com o público nas salas de cinema. Andrade traz a narrativa mítica do livro clássico de Mário de Andrade para 

o ambiente do final dos anos 60, misturando o popular com a música pop de Roberto Carlos e citando as questões da época, 

como a guerrilha urbana e as diferenças entre as classes sociais.

Para finalizarmos este capítulo importante da história do cinema nacional, o Cinema Novo, vejamos um trecho de 

“Macunaíma”: https://youtu.be/QJBM3UlMVYU.

Após o golpe militar de 1964, temos o recrudescimento do regime com o Ato Institucional n. 05 (AI-5), em 13 de dezembro 

de 1968. O Congresso foi fechado, políticos foram cassados, a censura aumentaria, o aparelho de repressão do Estado e 

a tortura a presos políticos seriam a tônica da 

atuação política da ditadura nos anos 1970.

Enquanto o Cinema Novo estava tentando 

buscar uma comunicação com o público, como 

em “Macunaíma”, aparecia outro tipo de 

cinema, ainda mais radical e que levaria as 

experimentações formais estéticas do Cinema 

Novo até o limite, sem a preocupação de uma 

ocupação de mercado ou de se inserir em um 

projeto de industrialização do cinema nacional.

 O Cinema Marginal, ou o cinema do Lixo, 

“underground”, como fora chamado, foi um 

período das experiências cinematográficas mais 

radicais já realizadas no Brasil. 

Macunaíma (1969). Dir.: Joaquim Pedro de Andrade
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Você Sabia?

Nelson Pereira dos Santos

Nelson Pereira dos Santos é um dos principais cineastas da história 

do cinema brasileiro. Ele, até hoje, é o único cineasta a ocupar 

uma cadeira na Academia Brasileira de Letras e se firmou como um dos grandes 

pensadores de nossa cultura. 

A obra de Santos sempre se colocou neste programa de apresentar as diversas faces 

do Brasil. Vimos na unidade 02, quando falamos sobre o cinema independente 

pós-estúdios, a realização de seus primeiros filmes, os clássicos “Rio, 40 graus” 

(1955) e “Rio, zona norte” (1957).

Estes filmes contribuíram para a formação 

do Cinema Novo, com suas temáticas de crítica às diferenças sociais e uma 

estética mais realista, com filmagens nas ruas, influenciada pelo neorrealismo 

italiano.

Os seus próximos filmes, a adaptação da obra de Nelson Rodrigues, “Boca de 

Ouro” (1962) e o grande clássico do cinema brasileiro, “Vidas secas” (1963) 

já são obras que configuram o primeiro período do Cinema Novo, junto aos 

filmes citados no capítulo acima.

Após o golpe militar de 1964 e o AI-5, produzir filmes com estas temáticas 

mais críticas torna-se mais difícil e Santos parte para a produção de filmes 

mais metafóricos e experimentais, que poderíamos incluir no rol de filmes 

Nelson Pereira dos Santos na Academia Brasileira de Letras
Fonte: Disponível em: <http://imdb.to/2pyf4Zj >. 
Acesso em: 20 de mar. 2018.

Nelson Pereira dos Santos filmando nos anos 60
Fonte: Disponível em: <http://imdb.to/2pyf4Zj >. 
Acesso em: 20 de mar. 2018,
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marginais, como “Fome de amor” (1968) e “Azyllo muito louco” (1970.

Após o advento da Embrafilmes, que veremos ainda nesta unidade, a empresa cinematográfica do governo, Santos 

produziu um grande filme, que debate a temática antropofágica da cultura brasileira, “Como era gostoso o meu 

francês” (1971), baseado nos diários do alemão Hans Staden que é preso pelos índios tupinambás, adeptos dos 

rituais antropofágicos.

Nos anos 70 e 80, Nelson Pereira dos Santos volta às temáticas populares, tentando buscar filmes que se 

comunicassem com o público, como “O amuleto de Ogum” (1974), com a temática da umbanda; “Tenda dos 

milagres” (1977), baseado no romance de Jorge Amado e “Na estrada da vida” (1980), que trabalha a temática 

caipira, tendo como protagonistas os famosos cantores sertanejos, Milionário e José Rico.

Ainda nos anos 80, Santos produz um filme contundente sobre a tortura e o cerceamento intelectual de uma 

ditadura, “Memórias do cárcere” (1984). Ele adapta o clássico autobiográfico de Graciliano Ramos, que relata as 

experiências do escritor preso sob a ditadura Vargas. Santos filma os anos 30 e, consequentemente, comenta os 

anos 70, período de terror, tortura e censura do regime militar.

Nos anos 90, ele adapta o conto de Guimarães Rosa, “A terceira margem do rio” (1994), e é o único brasileiro 

convidado a produzir, dentro de uma série de filmes, homenagens aos 100 anos de cinema, que havia começando 

em 1895, com os irmãos Lumière, tendo dirigido  o filme “Cinema de lágrimas” (1995).

Nos anos 2000, Santos produziu documentários sobre intelectuais e artistas que pensaram o Brasil, como a série 

para a televisão “Casa grande e senzala” (2000), baseado na obra de Gilberto Freyre; “Raízes do Brasil” (2004), 

da obra de Sérgio Buarque de Hollanda e a “Música segundo Tom Jobim” (2012).

Assim como estes pensadores e artistas, podemos dizer que a obra de Santos sempre procurou pensar o Brasil, 

suas contradições e suas potências, seus problemas e a força de sua arte. 
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A obra de Santos é vasta e passa por todos os momentos da história do cinema brasileiro dos últimos 50 anos: os 

cinemas independentes dos anos 50, o Cinema Novo nos anos 60, o Cinema Marginal nos anos 70, os filmes da 

Embrafilmes dos 70, a redemocratização dos anos 80 e o período de leis de incentivos dos anos 90 e 2000.

Os seus filmes, hoje, são amplamente estudados e pesquisados e Nelson Pereira dos Santos figura entre os grandes 

intelectuais e pensadores da cultura brasileira. A sua obra se confunde com a própria história do país, dela faz 

parte, a ela comenta, com ela se cria.

Nelson Pereira dos Santos, assim como Humberto Mauro, sempre buscou filmar as “imagens do Brasil”. Além disso, 

foi professor e mestre de muitas gerações.

Vida longa ao grande cineasta brasileiro Nelson Pereira dos Santos!

"O amuleto de Ogum" (1974) Como era gostoso o meu francês" (1971)
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3.3. Cinema Marginal

O debate político e estético ao longo dos anos 60 foi intenso. Havia um desejo de uma reformulação da arte 

brasileira. O tropicalismo foi uma importante síntese deste debate sobre o que é uma arte nacional. Não se 

deixando subjugar pelos ditames do que é uma alta ou uma baixa cultura, o tropicalismo, com Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Torquato Neto, Rogério Duprat, Os Mutantes e muitos outros, misturaram a 

cultura popular brasileira com a cultura pop mundial. Baião e rock’n’roll, bossa nova e Carmem Miranda, cultura 

de massas e cultura erudita. O tropicalismo é fruto da inserção do Brasil nos meios de comunicação modernos, 

um início de globalização, tendo a comunicação entre os países 

muito maior do que décadas antes. As influências da música, do 

cinema, da cultura de massas eram mais presentes no cotidiano 

dos brasileiros, o que a nós, em nossa contemporaneidade, 

parece ser tão comum.

O disco-manifesto “Panis et circensis”, de 1967, apresenta 

musicalmente estes novos conceitos introduzidos na cultura 

brasileira.  Ouçamos a música “Tropicália”, de Caetano Veloso. 

Esta música possui a mesma importância que grandes manifestos 

da cultura brasileira, como os de Oswald de Andrade e Glauber 

Rocha, inclusive, dialoga com eles. Procure perceber na letra e 

na melodia da música como Veloso busca criar uma síntese dos 

tão diferentes “Brasis”, projeto central tropicalista: https://

youtu.be/_KR-SKWcIys.

O disco-manifesto "Tropicalia ou panis et circensis"
Fonte: Disponível em: <http://bit.ly/2IDTXwC >. 

Acesso em: 20 de mar. 2018.
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No cinema, temos grupos cujo intuito era levar as inovações estéticas que o Cinema Novo trouxera para um 

aprofundamento de experimentação de linguagem. Em um primeiro momento, temos os filmes de Rogério 

Sganzerla, “O bandido da luz vermelha” (1967) e “A mulher de todos” (1969) e os de Júlio Bressane, “Matou a 

família e foi ao cinema” (1969) e “O anjo nasceu” (1969).

Neste contexto tropicalista, o primeiro longa-metragem de 

Sganzerla, “O bandido da luz vermelha” foi um marco. O filme 

deglutia, antropofagicamente, todas estas influências: o Cinema 

Novo; a cultura popular brasileira; as experimentações do cinema 

moderno, de Orson Welles e Jean-Luc Godard.

“É o lixo sem limites, senhoras e senhores!”, dizem os locutores 

do programa de rádio que narram o filme. “O bandido” se passa 

na Boca do lixo, conjunto de bairros no centro de São Paulo, 

que juntava as figuras da noite da metrópole, como boêmios e 

prostitutas, com diversas empresas da área de cinema, produtores 

e distribuidoras, porque estes bairros eram próximos da Estação 

Luz, estação cujos trens transportavam as latas dos filmes e que, 

pela proximidade, estas empresas começaram a se instalar nestas 

ruas. O filme é um policial de vanguarda, que usa dos clichês do 

gênero para criar uma obra inovadora, crítica e irônica, como o 

projeto estético tropicalista.
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Vejamos algumas sequências deste grande clássico do cinema brasileiro. Primeiro sua abertura, caótica e irônica: 

https://youtu.be/gh56xZNPmUM. Aqui somos apresentados ao delegado Cabeção e seu ajudante Tarzan, na busca 

por prender o bandido mascarado: https://youtu.be/ezYP-WaqoNo. O final do filme, uma bomba fragmentária 

de referências, imagens e sons, no qual tudo explode, quando o bandido é quase capturado, mas uma invasão 

alienígena acontece: https://youtu.be/y7Y7GVjwYdY

“O bandido da luz vermelha” e a obra de Sganzerla foram redescobertos nos anos 2.000 por inúmeros países. 

Hoje seus filmes passam em mostras e retrospectivas do mundo todo como um marco do cinema moderno e de 

vanguarda. Sganzerla, que ficou esquecido por muitos anos, hoje configura entre os cineastas mais inventivos e 

ousados da história do cinema. 

O filme foi produzido em 1967, ou seja, após o golpe de 1964 mas antes do AI-5, em 1968. Não por acaso, o filme 

preconiza muitas das características dos filmes pós-AI-5. O clima de desespero e angústia após o recrudescimento 

do regime militar dispersa qualquer força conjunta de resistência. Artistas são presos, exilados ou assassinados 

nos porões da ditadura. O Estado pratica a tortura. As lutas políticas tornam-se marginalizadas, as mais radicais 

partem para a  luta armada, em uma disputa suicida com o regime. 

Alguns cineastas começam a produzir filmes menores, obscuros, ousados e desesperados. A falta de saída para 

se viver produzindo arte no Brasil, após o AI-5, construiu uma série de obras que, infelizmente, tiveram pouco 

contato com o público. Isto refletia, também, o teor das obras: agressivas, sem concessões, não há pacto possível 

com a passividade do público nestes filmes.

Uma das frases de ”O bandido”,  que representa esta fase que chamamos “Cinema marginal” e que é dita pelo 

personagem principal é: “Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e se esculhamba”. 
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O Cinema Marginal pode ser lido exatamente assim: um 

cinema que, impossibilitado de proposições e questionamentos 

políticos mais totalizantes, sobre o todo do cenário social 

brasileiro, como, por exemplo, em “Terra em transe”, parte para 

a produção de filmes que não temem criticar e ridicularizar quaisquer 

princípios morais e estéticos do status quo.

Rogério Sganzerla, Julio Bressane e Helena Ignês, atriz do filme de ambos, 

montam uma produtora, a Belair, que produziu poucos filmes, mas marcou 

o cinema experimental brasileiro. Filmes como os de Sganzerla, “Copacabana, 

mon amour” (1970) e “Sem essa, Aranha” (1970) e os de Bressane, “A família do 

barulho” (1970), “Balão Olavo, o horrível” (1970) e “Cuidado madame” (1970).

Este momento de experimentação estética fez com que muitos artistas fossem realizar 

filmes, não apenas cineastas que mantiveram uma carreira no cinema, mas escritores, 

artistas plásticos, poetas. O Cinema Marginal não tem nada de unidade nem um projeto 

estético definido com manifestos, como o Cinema Novo. O  que une estes filmes experimentais 

é a busca por novas formas de se fazer cinema, sem regras ou concessões, na trajetória da arte 

moderna que busca não agradar, mas confrontar o seu público. 

Esta alcunha, Cinema Marginal, que os próprios cineastas não apreciavam, foi dada muito pelo filme 

do cineasta Ozualdo Candeias, “A margem” (1967), sobre casais que perambulam à margem do rio 

Tietê, em São Paulo. No filme, temos a configuração de outra chave estética sobre a apresentação dos 

problemas sociais, diferente do Cinema Novo e suas personagens simbólicas que servem para totalizar 
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toda uma classe social. A forma do filme de Candeias caminha entre a poesia e o “lixo”, ele não está preocupado em 

construir um filme-tese sobre as grandes questões sociais, mas em demonstrar como estas questões se entranham 

na vida das pessoas e como elas respondem de diversas maneiras, ora de forma poética, ora de forma angustiada 

e agressiva.

As lutas políticas dos anos 60; o movimento hippie e a busca por autodescobertas alucinógenas; a liberdade sexual 

e os debates sobre gênero; a desconstrução de todas as regras do cinema clássico; a ironia, a mordacidade, a 

angústia e a agressividade. Elementos estes que se estraçalham, cada um a seu modo, em uma série de filmes, 

muitos de cineastas de um filme só e muitos como momentos experimentais de cineastas com longa carreira, 

em filmes como “Hitler no 3. mundo” (1968), do importante escritor do livro “PanAmérica”, José Agrippino 

de Paula, que foi inspiração direta para o tropicalismo; “O profeta da fome” (1970), de Maurice Capovilla; 

“Caveira my friend” (1970), de Álvaro Guimarães; “Gamal, o delírio do sexo” (1970), de João Batista de Andrade; 

“O pornógrafo” (1970), de João Callegaro; “Orgia ou o homem que deu cria” (1970), do escritor João Silvério 

Trevisan; “Bang bang” (1971), de Andrea Tonacci.

Ao longo dos anos 70, temos filmes que podem ser considerados do “Cinema Marginal” como “Câncer” (1972), 

de Glauber Rocha; “Liliam M: Confissões amorosas” (1975), de Carlos Reichemback e ”Crônica de um industrial” 

(1978), de Luiz Rosemberg Filho

Grandes textos foram escritos sobre o Cinema Marginal e a estética alegórica dos filmes, que tentavam burlar 

a censura através de metáforas visuais, criando obras difíceis, complexas e inventivas. “Cinema de invenção” 

de Jairo Ferreira, crítico e cineasta e “Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo e cinema 

marginal” do professor Ismail Xavier são boas portas de entrada para este tipo de cinema tão inovador que houve 

no Brasil.



82

"A margem" (1967). Dir.: Ozualdo Candeias

Helena Ignês em "A família do barulho" (1970). Dir.: Julio Bressane

Jô Soares em "Hitler no 3º Mundo" (1968). Dir.: José Agrippino de Paula
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Você Sabia?

José Mojica Marins, o Zé do Caixão

José Mojica Marins e seu personagem, o Zé do Caixão, estão no imaginário popular brasileiro com 

seus filmes de terror, os programas de televisão e suas aparições públicas ao longo de mais de 

50 anos de carreira. Com a popularização do VHS, nos anos 80, os filmes de Mojica passaram a circular na Europa 

e nos Estados Unidos e ele se tornou um sucesso “cult”. O seu personagem foi traduzido para “Coffin Joe” e ele 

arregimentou legiões de fãs em todo o mundo.

Esta admiração toda por Mojica é pela maneira como dirige seus filmes, completamente distante dos grandes 
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orçamentos e dos sistemas de produção industriais. Mojica é um cineasta que, propositalmente, cria soluções 

estéticas com pouquíssimos recursos, trabalhando, muitas vezes, com atores amadores ou com pouca experiência. 

Os filmes de terror que criou são obras que influenciaram este gênero em todo o mundo, com seu estilo “trash”, 

com seus efeitos especiais baratos e inventivos.

Os primeiros filmes de Mojica, “À meia-noite levarei sua alma” (1963) e “Esta noite encarnarei no teu cadáver” 

(1967) já apresentam o seu grande personagem, o Zé do Caixão. 

O personagem Zé do Caixão é um ser blasfemo, que não se submete à moral religiosa ou social, sendo temido por 

onde passa. A sua grande obsessão é ter um filho para passar o seu sangue adiante, pois para Zé do Caixão, não 

existe nem Deus nem o diabo, apenas o ser humano.

Os filmes de Mojica logo foram um grande sucesso popular. Ele produziu estes filmes na chamada “Boca do Lixo”, 

complexo de empresas de cinema que havia no centro de São Paulo e que criou centenas de filmes populares dos 

gêneros mais variados, principalmente nos anos 70. Sobre a “Boca”, como era chamada, veremos mais, ainda 

nesta unidade.

Mesmo muito popular, Mojica passou por inúmeras dificuldades com a ditadura militar e a censura a seus filmes. 

Por exemplo, em seu filme “O estranho mundo de Zé do Caixão” (1968), os documentos dos censores sobre o filme 

utilizam termos como: “repulsivo”, “imoral”, “grotesco”, “pernicioso”. O filme foi interditado e só foi possível 

chegar aos cinemas após inúmeros cortes que deixaram a obra incompreensível para o público e foi um fracasso 

na bilheteria.

O preconceito e a censura do regime militar, mesmo sendo um sucesso popular, limitou a carreira de Mojica e ele 

precisou fazer filmes de diversos gêneros para continuar no cinema.
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Mesmo assim, temos ainda grandes filmes que se tornaram cultuados em todo o mundo, como o ousado e vanguardista 

filme “O ritual dos sádicos/ O despertar da besta” (1969) e os filmes “Finis hominis” (1971), “Exorcismo negro” 

(1974), “Delírios de um anormal” (1977) e “A estranha hospedaria dos prazeres” (1977).

Nos anos 80 e 90, Mojica produziu pouco para o cinema e migrou para a televisão, apresentando programas que 

exibiam filmes de terror.

Em 2008, ele finalmente termina a famosa trilogia do Zé do Caixão, que havia começado com seus dois primeiros 

filmes, com a produção de “Encarnação do demônio” (2008), adaptando o roteiro original e não filmado de 1967. 

Este filme é filme para o qual Mojica teve maior orçamento em sua carreira, sempre acostumado a criar técnicas 

inventivas para suprir a precariedade das produções.

O culto a José Mojica Marins continua presente no Brasil e no mundo. O personagem Zé do Caixão faz parte da 

cultura brasileira e seus filmes, hoje, figuram como clássicos do terror.

Nos filmes de Mojica, ele geralmente começa com uma 

“praga” que ele solta para amaldiçoar os espectadores, 

sempre com perguntas filosóficas e estranhas sobre a vida 

e o mundo.

Terminamos este capítulo sobre um dos grandes cineastas 

populares de nossa história com a praga que ele solta 

no início de seu primeiro filme, o hoje clássico “À meia-

noite levarei sua alma”, de 1963: https://youtu.be/

J5COvwKxLVY

"Encarnação do demônio" (2008)
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3.4. As novas tentativas de industrialização: a Embrafilmes

Com o fim dos estúdios, principalmente da Vera Cruz e da Atlântida, o debate sobre o nível de intervenção estatal 

na cadeia produtiva do audiovisual tornou-se mais intenso.  Em 1966, o regime militar cria o Instituto Nacional de 

Cinema (INC), cuja função era formular as políticas para o desenvolvimento da atividade cinematográfica. O INC 

assumiu a função que os cineastas brasileiros demandavam desde o fim dos estúdios: o Estado se comprometer 

com o financiamento da produção de filmes.

Em 1969, em pleno AI-5, o governo cria a Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilmes. Atuando tanto no fomento 

à produção quanto na distribuição de filmes, a Embrafilmes se situava junto ao projeto nacionalista militar com 

a intenção de ocupar um espaço maior no mercado interno com o produto nacional.

O projeto de industrialização do cinema brasileiro, que antes era composto por iniciativas privadas, formadas 

pelos estúdios, com a Embrafilmes marca, definitivamente, a entrada do Estado no mercado de filmes nas salas 

de cinema.

Neste período, o cinema brasileiro conquista o mercado de uma forma como nunca antes fora atingida. Há 

um conjunto de fatores que implicam nesta conjunção de grandes sucessos e a maior participação do cinema 

brasileiro neste mercado historicamente ocupado pelo cinema norte-americano.

A obrigatoriedade de exibição do filme de ficção nacional que iniciara no decreto de Getúlio Vargas, em 1939, nos 

anos 70, aumentou o número de dias que um filme brasileiro é obrigado a ser exibido pelas salas, a política de 

cota de tela. Havia também a “Lei da Dobra”, que obrigava um exibidor a manter um filme brasileiro em cartaz 

quando ele atingisse um patamar de bilheteria, além do recolhimento de taxas em cima do filme estrangeiro para 

o financiamento de filmes brasileiros. 
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Há também outro fator a ser considerado: o preço popular dos ingressos que os 

cinemas cobravam. Mesmo a televisão tendo se massificado nos anos 70, 

as salas de cinema ainda existiam em grande quantidade, nas cidades 

médias e pequenas, para além dos grandes centros.

Em outras palavras, uma conjunção de fatores e políticas permitiu 

que o cinema brasileiro, em seu próprio mercado interno, obtivesse 

uma ocupação única em sua história.

O maior sucesso da Embrafilmes, o filme “Dona Flor e seus dois 

maridos” (1976), dirigido por Bruno Barreto, com Sônia Braga e 

José Wilker, foi o maior sucesso de público da história do cinema 

brasileiro, atingindo mais de 10 milhões de espectadores, sendo 

alcançado apenas em 2010 com “Tropa de elite 2”. Vamos assistir à 

abertura deste filme que, durante mais de 30 anos, foi o maior sucesso do 

cinema brasileiro: https://youtu.be/i-KNPb5qFeQ.

A Embrafilmes também financiava filmes que não necessariamente tinham como premissa o sucesso de público. 

A política da estatal era ampla e incluía, inclusive, financiamento de livros sobre o cinema brasileiro, de curtas-

metragens e de cineclubes.

Entre os filmes financiados pela estatal, podemos citar os sucessos “Xica da Silva” (1976), de Carlos Diegues; 

“Aleluia Gretchen” (1976), de Silvio Bach; “A dama do lotação” (1978), de Neville D’Almeida, um dos maiores 

sucessos de público da distribuidora depois de “Dona Flor”. No início dos anos 80, temos “Pixote, a lei do mais 

fraco” (1981), de Hector Babenco; “Eu te amo” (1981), de Arnaldo Jabor; “Gaijin, caminhos da liberdade” (1980), 
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de Tizuka Yamazaki; “O homem que virou suco” (1981), de João Batista de Andrade, além da distribuição de 

filmes de ”Os Trapalhões”, sucessos de público do cinema no Brasil.

Os anos 80 já situam a Embrafilmes e a produção nacional em um outro contexto. O cartel MPA, que hoje se chama 

MPAA (Motion Picture Association of America), o qual inclui os grandes estúdios norte-americanos e defende os 

interesses do cinema hollywoodiano no exterior, sentiu a perda, mesmo que momentânea, de mercado para o 

filme nacional, através da política nacionalista que a Embrafilmes operava. 

As más gestões da empresa e a configuração 

de grupos específicos de cineastas que 

conseguiam financiamentos para seus filmes, 

também causava debates intensos sobre a 

função não-democrática da Embrafilmes. 

No setor social e econômico, temos a 

mudança do perfil do consumidor com a 

televisão tomando, definitivamente, o 

espaço das salas de cinema como grande 

entretenimento popular. As salas de cinema, 

que tiveram seu período áureo nos anos 70, 

aos poucos, começam a fechar em cidades 

médias e pequenas e nos interiores do país. 

A Embrafilmes está no contexto do chamado 

“milagre econômico” dos anos 1970, baseado 

"Dona Flor e seus dois maridos" (1976). Dir.: Bruno Barreto
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no investimento estrangeiro na economia nacional, através de linhas de crédito disponibilizadas por instituições 

financeiras internacionais. O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o aumento do poder de compra não 

diminuíram, no entanto, a desigualdade de renda. Além disso,  esta dependência do capital estrangeiro causada 

pela internacionalização da economia nacional fez o Brasil 

passar por uma das grandes crises econômicas de sua história, 

nos anos 1980.

Com o fim do regime militar em 1985 e a volta das eleições 

diretas, muito da crise econômica se devia aos planos 

econômicos heterodoxos do período ditatorial. O governo de 

Fernando Collor de Melo, eleito em 1989, o primeiro presidente 

que subiu ao poder via voto direto, desde Jânio Quadros, em 

1960, possuía como política econômica a abertura da economia 

e a diminuição da intervenção do Estado, aos moldes das 

políticas neoliberais erigidas nos anos 80 pelos Estados Unidos 

e Inglaterra.

A Embrafilmes sofria duras críticas dos jornais, por seu dispendioso custo e dos cineastas, por sua política de 

fomento concentradora. Quando Collor extinguiu a Embrafilmes em seu governo, esperava-se que haveria 

uma nova política. A questão é que Collor não possuía uma política para o cinema e a produção de filmes caiu 

vertiginosamente, retornando apenas com as leis de incentivo no governo de Itamar Franco e depois de Fernando 

Henrique Cardoso, a chamada “retomada do cinema brasileiro”, o  que veremos na unidade 04.

"Pixote - A lei do mais fraco" (1980). Dir.: Hector Babenco
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3.5. A Boca do Lixo e o cinema popular brasileiro

A “Boca do lixo” era um conjunto de empresas na área de cinema que se situava no centro de São Paulo, no bairro 

da Luz, notadamente na Rua do Triunfo. Neste bairro sempre estiveram estabelecidas produtoras e distribuidoras 

de cinema, principalmente, pelo fato de se situarem próximas à estação de trens, que transportavam as latas de 

filmes. 

O centro de São Paulo, nos anos 60, tornou-se uma área desvalorizada da cidade, que crescia sem planejamento. 

Nestes bairros encontravam-se as “figuras da noite”, como boêmios e pessoas ligadas ao cinema, também sendo 

uma conhecida área de prostituição, daí o nome “Boca do lixo”.

Este reduto de empresas produtoras de filmes nacionais cresceu enormemente, nos anos 1970 e 1980, constituindo 

um verdadeiro cinema popular brasileiro, sem incentivos estatais, como os da Embrafilmes e criando filmes 

baratos com teor erótico, as pornochanchadas.

Antes de tudo, é muito importante repararmos um preconceito histórico. As pornochanchadas não eram nem 

pornôs, muito menos, “chanchadas”. Como vimos na unidade 02, as chanchadas eram as comédias musicais 

carnavalescas, produzidas pela Cinédia e pela Atlântida, entre os anos 1930 e 1950. Este termo pejorativo que 

acabou sendo apropriado pela comédia musical foi renovado quando dos filmes populares da Boca do Lixo. 

A grande maioria dos filmes produzidos não eram comédias, mesmo que haja muitas, mas dramas, ou seja, não 

eram chanchadas; também não eram “pornôs”, mas adaptações da “comédia erótica italiana”, muito popular à 

época.

Independente disto, a pornochanchada foi estigmatizada pelos meios de comunicação e pela elite cultural, pois 

eram filmes dos mais variados que conseguiam ser sucessos populares sem incentivos estatais e conseguindo 

formar uma indústria de cinema em São Paulo. 
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Para isso, havia um rol de produtores, técnicos, diretores, atores e atrizes que se revezavam nas mais variadas 

produções. Os produtores Antônio Polo Galante, David Cardoso, Aníbal Massaini Neto, entre outros, foram 

responsáveis por grandes sucessos de público.

Os filmes “Os paqueras” (1969), de Reginaldo Faria e “A viúva virgem” (1972), de Pedro Carlos Rovai, são os 

precursores desta fórmula de filmes de baixo custo com cenas de erotismo, títulos apelativos e voltados para o 

público popular.

Os filmes da Boca beneficiaram-se, também, da lei de obrigatoriedade do 

filme brasileiro nas salas de cinema e, mesmo independentes do sistema 

de financiamento da Embrafilmes, construíram um sistema industrial de 

produção que incluía uma enorme diversidade de gêneros. Assim, como 

os filmes produzidos com recursos públicos, os filmes da Boca também 

se valeram de um período em que as salas de cinema ainda eram 

um importante entretenimento popular, com ingressos baratos e 

diversidade de filmes.

Há também uma evidente contradição, nos anos 70, sobre o 

período militar. Enquanto, nas práticas do regime, tínhamos 

uma atuação autoritária no campo político e centralizadora nas 

práticas econômicas, durante os anos 70, a sociedade passava por 

uma maior liberação de costumes e a temática da sexualidade tornou-

se mais presente na arte em geral.

A “Boca”, como era chamada pelos técnicos que trabalhavam nestas 
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produções, realizou filmes de quase todos os gêneros: comédias, dramas, terror, filmes de ação, faroestes, 

policiais. Há, inclusive, filmes mais experimentais como os primeiros de Rogério Sganzerla, cujo “O bandido da 

luz vermelha” tem como cenário a própria “Boca do Lixo”;  os filmes de Carlos Reichenbach, que se utilizavam das 

cenas eróticas, pois eram a regra das produções e introduziam questões filosóficas e formatos menos identificados 

com todas as regras do cinema de gênero, como em “A ilha dos prazeres proibidos” (1978) e “Amor, palavra 

prostituta” (1980). Além dos filmes experimentais de Ozualdo Candeias e os filmes de terror de José Mojica 

Marins, também produções realizadas segundo o sistema de produção da “Boca”. 

Os apelos à sexualidade e ao erotismo não eram exclusivos dos filmes da “Boca do lixo”. Grandes sucessos 

da Embrafilmes também eram tachados de “pornochanchadas”, como os filmes do cineasta Neville D’Almeida, 

“A dama do lotação” (1978) e “Os sete gatinhos” 

(1980), baseados na obra de Nelson Rodrigues. 

Os filmes baseados nas peças de Rodrigues, 

independente de terem sido produzidos na “Boca” 

ou na Embrafilmes ficaram estigmatizados com 

este rótulo, até de cineastas advindos do grupo do 

Cinema Novo, como Arnaldo Jabor, que produziu 

os hoje clássicos da cinematografia nacional, 

“Toda nudez será castigada” (1972) e “Eu te amo” 

(1981).

Em relação à produção da “Boca”, temos uma 

série de diretores, atores e atrizes que ficaram 
Vera Fischer em "Anjo loiro" (1973) de Alfredo Sternheim
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conhecidos do público nesta época. Dentre as centenas de filmes produzidos, 

podemos citar os filmes de Alfredo Sternheim, “Anjo loiro” (1973) e “Herança 

dos devassos” (1979); os filmes de Cláudio Cunha, “Snuff, vítimas do prazer” 

(1977), “Amada amante” (1978), “Sábado alucinante” (1979); a obra de 

Jean Garret, com os filmes “Mulher, mulher” (1979), “O fotógrafo” (1980), 

“Karina, objeto de prazer” (1982). Entre muitos outros cineastas, podemos 

citar Carlos Coimbra, Antonio Meliande, Tony Vieira, Ody Fraga, Silvio de 

Abreu, Sady Baby, 

O sistema de produção industrial da “Boca” era formado também por um “star 

system” à brasileira, com revistas de cinema que apresentavam as produção da 

“Boca”, que não eram divulgadas em outros meios cultos, como a importante 

revista “Cinema em close-up”. Há um rol de atores e atrizes que passaram a ser 

identificados com sucesso de público e compuseram este “star system” da Boca. 

Entre as atrizes podemos citar Sônia Braga, Vera Fischer, Nicole Puzzi, Aldine Müller, 

Sandra Bréa, Helena Ramos, entre muitas outras. Entre os atores, Nuno Leal Maia, 

David Cardoso (que era produtor e diretor), John Herbert, Ewerton de Castro, Walter 

Stuart, dentre muitos outros.

Muitos profissionais cumpriam mais de uma função técnica e é perceptível uma migração 

de muitos dos estúdios paulistas, como a Vera Cruz e a Maristela, para este esquema de 

produção industrial que se retroalimentava apenas dos sucessos de público.
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No início dos anos 80, temos as mudanças comportamentais do espectador, já comentadas no capítulo sobre a 

Embrafilmes, assim como a pressão dos estúdios norte-americanos que estavam perdendo espaço nas bilheterias. 

No caso da “Boca”, há um agravante: com a abertura do regime militar, a anistia e a passagem para a democracia, 

o país começou a importar filmes pornográficos estrangeiros, ocupando o espaço das pornochanchadas e suas 

comédias e dramas eróticos, que contavam apenas com insinuações às práticas sexuais.

Por fim, o cinema da “Boca do lixo”, com as pornochanchadas, com todo o preconceito da elite cultural e as 

campanhas contra esta produção nos grandes meios de comunicação, foi um período único de sucessos populares 

em um esquema de produção industrial garantidos pelas bilheterias dos filmes e sem recursos públicos. 

A redescoberta de seus filmes e dos seus aspectos de produção em âmbito acadêmico, assim como a reexibição 

destes filmes na televisão, sobretudo no Canal Brasil, via televisão a cabo, demonstra como, a partir dos anos 

2000, este tipo de produção tem despertado a curiosidade de novos públicos e o aprofundamento de pesquisas 

nas áreas de comunicação e do audiovisual.

Os livros “Boca do lixo – cinema e classes populares” de Nuno Cesar Abreu, pesquisador da Unicamp e “Cinema 

da Boca – dicionário de diretores” de Alfredo Sternheim são boas portas de entrada para a compreensão deste 

fenômeno. Em 2004, foi produzido por Alessandro Gamo e Luís Rocha, o documentário “Galante, o rei da Boca”, 

sobre o produtor Antônio Galante e, em 2011, Daniel Camargo produziu “Boca do lixo: a bollywood brasileira”, 

do qual veremos trechos para conhecermos melhor a produção da “Boca”, tão importante, neste período, para a 

história do cinema brasileiro: https://youtu.be/EV9GlPBsOgc
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3.6. O processo de massificação da televisão brasileira. A TV Record e os festivais de música nos anos 

60. A Globo e as telenovelas nos anos 70 e 80

A televisão, nos anos 1960, cresce em público e alcance. A TV Excelsior, fundada em 1960, leva ao ar a primeira 

telenovela diária: “2-5499 Ocupado”, do argentino, Alberto Migré, tendo como atores principais Tarcísio Meira e 

Glória Menezes. 

A fixação do horário em grades de programação e a exibição diária da telenovela, tornam-na o principal produto 

audiovisual brasileiro, fazendo parte do cotidiano das famílias, trazendo para as emissoras aumento de publicidade 

e profissionalizando-as.

A TV Record, nos anos 1960, dentre o variado cardápio de produções audiovisuais já existentes na televisão, como 

os programas de auditório, as telenovelas e as séries, iniciou uma série de programas musicais sobre a música 

popular brasileira, marcando época na televisão brasileira. 

Em 1965, foi ao ar o programa “Fino da Bossa”, 

apresentado por Jair Rodrigues e Elis Regina, 

com músicos da bossa-nova e do samba popular, 

sem a intervenção de instrumentos estrangeiros, 

como a guitarra elétrica. No mesmo ano, foi ao 

ar o programa “Jovem Guarda”, com os recentes 

músicos do movimento do mesmo nome, trazendo 

a música jovem e o rock’n roll, com Roberto Carlos, 

Erasmo Carlos e Wanderlea. 

Programa "Festival da Música Popular Brasileira" da TV Record
Fonte: Disponível em: <https://glo.bo/2Gaaabj>. Acesso em: 21 de mar. 2018.
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Esta diferença entre os programas evidenciava o clima de cisão que havia na cultura brasileira naquele momento, 

pós-Golpe de 64, com parte dos artistas buscando retomar as raízes da música brasileira e outra parte, criando 

modelos nacionais do gênero estrangeiro. Quando o Tropicalismo apareceu, tentando criar uma síntese destas 

linhas, os programas “Festival de Música Popular Brasileira” e “Festival da Canção” já eram uns dos principais 

programas da televisão brasileira, ao final dos anos 1960. 

O documentário “Uma noite em 1967” (2010), de Renato Terra e Ricardo Calil, conta a história do “III Festival de 

Música Popular Brasileira”, que era transmitido ao vivo de um teatro em São Paulo.

Os acirramentos ideológicos, as relações entre indústria fonográfica e a televisão e a importância deste programa 

para a história da televisão brasileira são apresentados neste documentário, do qual veremos aqui o trailer: 

https://youtu.be/WqX8TK61UWU. 

Os anos 1970 são marcados pela hegemonia da TV Globo como líder de audiência. A TV Excelsior, que havia 

profissionalizado o sistema de produção da televisão e iniciado o sistema de grade, se opôs ao regime militar e, 

depois de perder espaço com a nova concorrência, foi cassada em 1970 pelo ditador Emílio Garrastazu Médici. 

A TV Globo, criada em 1965, por Roberto Marinho, cresceu através do acordo financeiro com o grupo de 

telecomunicações estrangeiro, Time-Life, que contratou o diretor-geral Walter Clark e este, o diretor de 

programação, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Eles foram responsáveis pelo remanejamento da grade 

horária da emissora e a sua divisão de horários para diferentes públicos. 

Em 1965, a Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) é criada pelo regime militar, criando uma 

infraestrutura de transmissão via micro-ondas que permitiu a emissão de sinais em território nacional. Havia, por 

parte dos militares, um projeto de integração nacional via cultura que não seria construído pelo cinema, mas sim 

pela televisão.
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A TV Globo beneficiou-se desta infraestrutura e, em 1969, estreou o “Jornal Nacional”, transmitindo notícias 

diariamente, mudando a linguagem do jornalismo para um tom mais coloquial e sendo o principal programa 

jornalístico do país, desbancando o “Repórter Esso”, da TV Tupi. 

No início dos anos 1970, a programação da maioria das emissoras, incluindo a TV Globo, era desigual e sofria 

diversas críticas pelo considerado baixo valor cultural de seus programas. Os programas que exploravam a pobreza 

popular e os de auditório já eram de grande sucesso. 

Alinhada ao projeto cultural do regime militar, a TV Globo inova sua teledramaturgia, paradoxalmente, contratando 

diversos escritores, dramaturgos, atores, atrizes e técnicos advindos do teatro e do cinema, geralmente ligados 

aos grupos de esquerda. 

O “padrão Globo de qualidade” tão propagado 

pela própria emissora tem, neste momento, a 

constituição de seus formatos, tanto no jornalismo 

quanto na teledramaturgia. 

O “Globo Repórter” inova contratando diversos 

cineastas que eram ligados ao grupo do Cinema 

Novo, dirigindo documentários para a televisão 

que marcaram o jornalismo televisivo, pela 

sua inventividade e experimentação. Cineastas 

como Paulo Gil Soares, João Batista de Andrade, 

Maurice Capovilla, Eduardo Coutinho, Geraldo 

Sarno dirigiram documentários que conseguiram 

ser líderes de audiência e produtos de inovação 

Fonte: Disponível em: <https://bit.ly/2upkFGr >. Acesso em: 21 de mar. 2018.
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estética para o jornalismo televisivo, como o documentário “Theodorico, o imperador de sertão” (1978), dirigido 

por Eduardo Coutinho.

Mas é na telenovela diária, dividida por horários, de acordo com cada público, que a TV Globo imporá sua 

hegemonia na televisão e no audiovisual brasileiros. Escritores e dramaturgos como Dias Gomes, Janete Clair, 

Oduvado Vianna Filho, Gianfrancesco Guarnieri contribuem com a mudança de padrão na dramaturgia televisiva, 

tanto nas telenovelas como nas séries.

As telenovelas da TV Globo eram, ainda nos anos 1960, tramas folhetinescas passadas em países exóticos, como 

“O sheik de Agadir” (1966). A TV Tupi foi a primeira a inovar a telenovela com “Beto Rockefeller”, exibida 

entre 1968 e 1969, trazendo um tom mais coloquial e com narrativas do cotidiano mais realistas e próximas 

aos espectadores. Após a modernização de sua 

dramaturgia e o alcance de seu sinal em território 

nacional, a TV Globo passa a dominar o mercado e 

suas telenovelas tornam-se campeãs absolutas de 

audiência, construindo uma liderança na televisão 

brasileira que só foi abalada nos anos 1990. 

Novelas hoje consideras clássicos da nossa 

dramaturgia televisiva como “Irmãos coragem” 

(1970), “Selva de pedra” (1972), “Pecado capital” 

(1975) e “O astro” (1977), todas de Janete Clair. 

Em 1973, Dias Gomes escreve a primeira telenovela 

em cores da televisão, “O Bem amado”. Ao final 

dos anos 70, surge um importante dramaturgo da 

Telenovela "Dancing Days" (1978-79) de Gilberto Braga 
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televisão, Gilberto Braga, com o sucesso de audiência, “Dancing Days” 

(1978-79), aproveitando o clima das discotecas. 

Nos anos 1980 e 1990, temos uma renovação dramatúrgica, através 

do núcleo de Guel Arraes, com os humorísticos e programas para 

a juventude e através do realismo e da maturidade política das 

telenovelas de Gilberto Braga, que veremos na unidade 04.

Antes, é preciso situar a importância dos programas de auditório para 

a televisão brasileira. Desde Flávio de Carvalho, na TV Tupi, emissora 

onde também começou um dos maiores comunicadores da televisão 

brasileiro, Abelardo Barbosa, o Chacrinha e o apresentador Sílvio 

Santos, que iniciou na TV Globo. Santos conseguiu uma concessão no 

período militar para a abertura da TVS em 1975 e depois para o atual 

Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, em 1981.

Sílvio Santos baseou a grade de programação do SBT em programas de game-show, inspirados em programas 

televisivos norte-americanos, em humorísticos populares como “A praça é nossa” e em programas infantis como 

“Bozo”.

O período da redemocratização, no início dos anos 1980, traz junto à popularização da televisão, uma ainda 

leve mas presente diversidade de programas, formatos e emissoras. A nova juventude e as experimentações na 

televisão em emissoras alternativas, junto à renovação estética dos programas da TV Globo, serão assuntos de 

nossa unidade 04. 

Para finalizar, vejamos uma cena clássica da telenovela “O bem amado” de Dias Gomes, com o ator Paulo Gracindo 

e o famoso personagem, o político Odorico Paraguassu: https://youtu.be/E_m5REb_iNI

Abelardo Barbosa, o Chacrinha
Fonte: Disponível em: <https://bit.ly/2G2V2Av >. 
Acesso em: 20 de mar. 2018.
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Você Sabia?

Os Trapalhões

Um dos grupos de humor mais populares da história do audiovisual brasileiro e que foi assistido 

por décadas, no cinema e na televisão, por diversas gerações é “Os Trapalhões”. 

Didi Mocó (Renato Aragão), Dedé (Dedé Santana), Mussum (Antônio Carlos Bernardes Gomes) e Zacarias (Mauro 

Faccio Gonçalves) foram responsáveis, por muitos anos, pelas maiores bilheterias do cinema brasileiro e pelos 

programas mais famosos da televisão.

Entre as 15 maiores bilheterias do cinema 

produzido no país, em todos os tempos, há 6 

filmes de “Os Trapalhões”. Entre as 30, são 14 

filmes, quase a metade.

Os filmes do quarteto arregimentaram milhões 

de espectadores para os cinemas, em clássicos 

como “O Trapalhão nas minas do Rei Salomão” 

(1977), “Os saltimbancos Trapalhões” 

(1981), “O cinderelo Trapalhão” (1979), “O 

casamento dos Trapalhões” (1988). Há ainda 

o filme produzido junto com a apresentadora 

de televisão, Xuxa Meneghel, o sucesso “A 

princesa Xuxa e os Trapalhões” (1989).
"Os saltimbancos Trapalhões" (1981)
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Na televisão, começaram na TV Excelsior em 1966, depois passaram para a TV Tupi e, finalmente, na TV Globo, 

na qual criaram programas de grande audiências. O primeiro programa ”Os Trapalhões” na TV Globo foi ao ar 

em 1977 e, com diversos formatos, os quatro continuaram até 1990, quando faleceu Zacarias e 1994, quando 

faleceu Mussum. Renato Aragão continua até hoje na TV Globo com o programa “A turma do Didi”.

Importante citarmos o rol de grandes coadjuvantes que ficaram marcados pelo programa e pelos filmes, como 

Tião Macalé, Jorge Lafond, os vilões de Carlos Kurt e o famoso Sargento Pincel, interpretado por Roberto 

Guilherme.

Os Trapalhões são legítimos herdeiros da comédia popular, influenciados pelos filmes da Atlântida, de Oscarito e 

Grande Otelo, além da influência dos grandes comediantes da era muda, como Charles Chaplin e Buster Keaton.

Esse humor ora ingênuo, ora malicioso, conseguiu 

conquistar todas as faixas etárias e os Trapalhões são os 

grandes representantes da comédia popular e infantil 

do audiovisual brasileiro.

Vamos relembrar os programas ”Os Trapalhões” 

na televisão e, com muito humor, assistiremos 

a uma famosa esquete com o Pinça, o Sargento 

Pincel e “Os Trapalhões” no quartel: https://youtu.

be/leRCmWemjMU
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O documentário brasileiro, ou o cinema de não-ficção, inicia-se junto com a chegada do cinema ao Brasil. O filme 

de Afonso Segreto que teria sido o “nascimento” do cinema no Brasil era um documentário, às vistas da Baía 

de Guanabara. Ao longo das décadas de 10 e 20, os “naturais”, como eram chamados os documentários, eram 

financiados pela elite, empresários e famílias que queriam apresentar as imagens de seus empreendimentos e 

de seus grupos sociais. Os cine-jornais, que se mantiveram uma fonte de informação popular até a chegada do 

telejornal, também eram produções financiadas pelos governos, com o intuito de promover as ações do Estado. 

Esta produção teve grande atividade nos anos 30 e 40, quando Getúlio Vargas criou o Instituto do Cinema 

Educativo (INCE) e assinou o decreto de cota de tela em 1932, obrigando as salas de cinema a exibirem filmes 

educativos, de caráter científico e turístico, principalmente os produzidos pelo INCE, como vimos no capítulo 

sobre Humberto Mauro, na unidade 01. O documentário neste momento, portanto, veicula-se às “imagens do 

poder”, ou seja, às imagens cuja função era a propagação da ideologia governamental oficial.

Esta produção ainda se comprazia de algumas questões tecnológicas, como a impossibilidade de se captar som 

direto. Por isso, também, esteticamente, estes “filmes oficiais” possuem uma linguagem formal, geralmente, 

com uma voz off narrando em tom oficial, os acontecimentos e sem entrevistas.

Nos anos 60, chega ao Brasil, o gravador Nagra, o primeiro a captar o som direto, podendo ser sincronizado 

CURTE AÍ!
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com as imagens. Esta questão técnica possui profundas implicações estéticas, permitindo maior mobilidade 

na captação das imagens e uma mais profunda relação com o “real”, permitindo uma estética mais realista, 

menos oficialesca e mais crítica.

Ao mesmo tempo, vivia-se um período de questionamentos sociais profundos. No cinema, passávamos pelas 

inovações do cinema moderno, com o neorrealismo italiano e a 

Nouvelle Vague, cujos questionamentos se debatiam neste possível 

choque entre ficção e documentário, permitindo uma leitura mais 

complexa da realidade e da apresentação da mesma pelos meios 

cinematográficos.

No Brasil, era o início do Cinema Novo e alguns documentários que 

retratavam as questões sociais tornaram-se marcos do movimento, 

como “Aruanda” (1960), de Linduarte Noronha e “Arraial do cabo” 

(1960), de Paulo César Saraceni e Mário Carneiro.

Já com o Cinema Novo em curso, o documentário foi importante 

enquanto evolução técnica e temática, em filmes como “Garrincha, 

alegria do povo” (1963), de Joaquim Pedro de Andrade; “Viramundo” 

(1965), de Geraldo Sarno; “A opinião pública” (1965), de Arnaldo 

Jabor; “Liberdade de imprensa” (1967), de João Batista de Andrade. Importantes também são os documentários 

realizados pela Caravana Farkas, conjunto de cineastas que, ligados ao fotógrafo Thomas Farkas, produziram 

filmes sobre as tradições populares, a cultura, os modos de vida, as linguagens artísticas e as religiosidades 

populares. Documentaristas importantes para a cinematografia nacional, como Sérgio Muniz, Geraldo Sarno, 

Maurice Capovilla, Paulo Gil Soares e Eduardo Escorel.

Estes documentários que o crítico Jean-Claude Bernardet categorizou como “modelo sociológico”, tinham 

Aruanda (1960). Dir.: Linduarte Noronha
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como intenção a apresentação das diversas dimensões da vida do povo brasileiro, apartadas, segundo eles, do 

cinema e da televisão, até então. Bernardet lê, no entanto, estas imagens como uma mistura de uma atitude 

paternalista dos intelectuais de esquerda na produção das “imagens do povo”, como escreve em seu profundo 

estudo sobre os documentários brasileiros: “Cineastas e imagens do povo” (1985). 

O abalo do golpe de 64 e do AI-5, em 1968, traria, no entanto, a busca de uma outra estética no documentário 

brasileiro, mais vanguardista, agressiva, quebrando as regras dos documentários tradicionais e do “modelo 

sociológico”. Nesta linha podemos citar as obras inovadoras do multiartista, Arthur Omar, com “Congo” 

(1972) e “Triste trópico” (1974); além de “Lavrador” (1968), de Paulo Rufino. Nesta linha, podemos colocar o 

contundente filme de Glauber Rocha, “Di-Glauber ou Ninguém assistiu ao formidável enterro de sua quimera, 

somente a ingratidão esta pantera, foi sua companheira inseparável” (1977), no qual Rocha filma o enterro do 

pintor Di Cavalcanti como se fosse um carnaval antropofágico. 

Uma obra única que ficou interditada por mais de 20 anos por 

causa de um processo dos familiares.

Outra importantíssima obra do período é o clássico “Iracema – 

Uma transa amazônica” (1976), de Jorge Bodanzky e Orlando 

Senna, misturando documentário e ficção, em um estilo de 

docudrama ou semi-documental, juntando atores profissionais 

e personagens reais. O filme foi censurado por ser uma dura 

crítica ao modelo desenvolvimentista do regime militar, cujo 

um dos símbolos era a construção da “obra faraônica”, a rodovia 

Transamazônica, até os dias de hoje tendo grande parte da obra 

ainda não pavimentada.

Iracema - Uma transa amazônica (1974). Dir.: Jorge Bodanzki e Orlando Senna
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Nos anos 80, com a abertura e com o lento processo de redemocratização do país, temos uma série de 

documentários sobre as greves operárias do ABC, em São Paulo, que contribuiriam para o bojo das manifestações 

gerais da população brasileira contra a política econômica do regime militar, o arrocho salarial e a repressão 

aos trabalhadores, em filmes como “A greve” (1979), de João Batista de Andrade; “ABC da greve” (1980), de 

Leon Hirszman e “Linha de montagem” (1982), de Renato Tapajós. É também um período de revisão do recente 

passado brasileiro, principalmente com os documentários do cineasta Silvio Tendler, que obtiveram sucesso de 

público nos cinema, com os filmes “Os anos JK” (1980) e “Jango” (1984).

Em 1986, é criado o projeto “Vídeo nas aldeias”, que contribuiu para a formação de cineastas oriundos das 

diversas etnias indígenas brasileiras, como Zezinho Yube, Takumã Kuikuro, Divino Tserewahú, Marika Kuikuro, 

dentro muitos outros. Entre as dezenas de obras realizadas pelo “Vídeo nas Aldeias”, podemos citar: “Prîara 

Jõ, depois do ovo, a guerra” (2008), de Komoi Panará; “Nguné Elü – O dia em que a lua menstruou” (2004), de 

Takumã Kuikuro e Maricá Kuikuro; “Pi’õnhitsi – Mulheres xavantes sem nome” (2009), de Divino Tserewahú; “As 

hiper-mulheres” (2011), de Takumã Kuikuro, Carlos Fausto e Leonardo Sette.

Nos anos 1990 e 2000, o documentário já está bem adaptado aos produtos televisivos e jornalísticos no audiovisual 

brasileiro. A TV Globo, com o “Globo Repórter”, nos anos 1970, e a TV Cultura de São Paulo, com os “Cultura.

doc” foram importantes espaços para a veiculação dos documentários.

A partir de 2003, há uma política pública da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura para o fomento e 

a difusão do documentário, o projeto “DOCTV”, que consistia em parcerias com as televisões públicas estaduais 

para a produção e veiculação de documentários produzidos em todos os estados brasileiros. O DOCTV foi uma 

importante política de fomento, oportunizando uma maior diversidade na produção de documentários, em 

filmes como “Preto contra Branco” (2004), de Wagner Morales (SP); “As vilas volantes – o verbo contra o vento” 

(2005), de Alexandre Veras (CE); “Acidente” (2005), de Cao Guimarães e Pablo Lobato (MG); “Mapulawache: 

Festa do pequi” (2007), de Aiuruá Meinako (DF); “Quilombagem” (2007), de Jurandir Costa e Fernanda Kopanakis 
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(RO); “Fora de campo” (2009), de Thiago Mendonça e Adirley Queirós (DF); “Avenida 

Brasília Formosa” (2009), de Gabriel Mascaro (PE); “Sangue de Barro” (RN), de Mary Land 

Brito; “Morro do Céu” (2009), de Gustavo Spolidoro (RS), e muitos outros, documentários 

realizados em todos os estados brasileiros.

No campo de debates estético-conceituais, temos diversas mudanças de paradigma 

sobre o documentário, qual sua essência, a relação com a realidade e a ética entre 

quem produz as imagens e quem é objeto destas. Há uma busca por documentários 

mais “pessoais”, subjetivos, que investigam a própria vida dos cineastas, uma linha que 

poderíamos categorizar como “documentários performativos” e que foram responsáveis 

por uma mudança estética e conceitual dentro documentário brasileiro, em filmes como 

“33” (2004), de Kiko Goifman; “Um passaporte húngaro” (2001), de Sandra Kogut e 

“Santiago” (2007), de João Moreira Salles, um dos principais documentaristas brasileiros.

A diversidade estética e temática do documentário brasileiro é enorme e, entre os mais 

recentes, podemos citar as obras da documentarista Maria Augusta Ramos, “Justiça” 

(2004) e “Juízo” (2007), assim como o importante filme de Maria Clara Escobar, que 

mistura o documentário pessoal e afetivo com o político e a história da ditadura militar 

brasileira, em “Os dias com ele” (2014).

Assim, deixamos por último aquele que é, provavelmente, o maior documentarista de 

nossa história audiovisual, Eduardo Coutinho.

Em 1960, Coutinho fazia parte do Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), que produziu “Cinco vezes favela” (1962), conjunto de filmes de ficção 

sobre as questões sociais brasileiras. Coutinho foi para a Paraíba em 1962 para fazer um 

filme semidocumental sobre o assassinato do líder camponês, João Pedro Teixeira. Com 
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o golpe militar de 1964, as filmagens foram interrompidas e parte 

da equipe presa. 

Coutinho passa por outras experiências no cinema, como os 

documentários que faz para o “Globo Repórter”, nos anos 70, e, 

no início dos anos 80, retorna à Paraíba para retomar o projeto do 

“Cabra”. Ele reencontra Elizabeth Teixeira, viúva do líder camponês 

e refaz o documentário contando a trajetória de vida e luta de 

Elizabeth e de seus filhos. “Cabra marcado para morrer” (1984) 

foi um marco na história do documentário brasileiro e configura 

hoje como um dos principais filmes de nossa cinematografia, tendo 

ganhado diversos prêmios no exterior e sendo objeto de pesquisa estético-histórica sobre o período do regime 

militar e suas desastrosas consequências para a vida do povo brasileiro. 

Após o sucesso de “Cabra”, Coutinho construiu uma intensa filmografia, criando documentários os mais diversos, 

sempre tensionando esta relação entre o real e o imaginário, em como um entrevistado se reinventa para a 

câmera fazendo de si próprio, um personagem, tendo, em seus filmes, a alteridade e a incessante descoberta 

por este outro que é filmado, não como simples objeto, mas como a potência de um encontro do ser humano 

com a câmera. Encontro que pode revelar nuances das histórias de vidas das pessoas que as mesmas nem 

haviam dimensionado em suas próprias trajetórias.

Coutinho realizou, a partir dos anos 2000, grandes filmes, que problematizaram e complexificaram o documentário 

brasileiro, como em “Babilônia 2000” (2000), que trata do tema das diversas religiosidades brasileiras; “Edifício 

Master” (2002), que lida com as vidas íntimas e solitárias de moradores de um edifício em Copacabana; “Peões” 

(2004), sobre os remanescentes das lutas operárias no ABC, às vésperas das eleições presidenciais de 2002; “O 

fim e o princípio” (2005), que resgata as memórias de uma comunidade no interior do Paraíba.

Cabra Marcado para Morrer (1984). Dir.: Eduardo Coutinho
Disponível em: <https://bit.ly/2G6O5yw >. Acesso em: 22 de mar. 2018.



108

Em 2007, Coutinho realiza, provavelmente, 

seu grande filme depois do “Cabra”, 

o documentário “Jogo de cena” é um 

marco em sua obra. Nesta obra, Coutinho 

sintetiza todas as técnicas de entrevistas 

e de relações intersubjetivas e pessoais 

que se condicionam quando uma pessoa 

fala para uma câmera. Ele mistura pessoas 

reais, contando fatos de suas vidas; atores 

e atrizes relatando histórias reais de 

outras pessoas; os mesmos atores e atrizes 

narrando suas próprias histórias reais. O 

tensionamento e a eliminação das barreiras 

entre documentário e ficção chegam a 

um nível de aprimoramento estético e 

narrativo, que Coutinho consegue elaborar com sutileza e simplicidade. “Jogo de cena”, junto com toda sua 

filmografia, colocou, definitivamente, Eduardo Coutinho como um dos mais importantes cineastas de nossa 

filmografia, com grande repercussão e reconhecimento internacionais.

Após “Jogo de cena”, Coutinho ainda realizou “Moscou” (2009), “As canções” (2011), deixando, postumamente, 

o trabalho “Últimas conversas” 2015). 

Vamos assistir a abertura do clássico “Cabra marcado para morrer” deste grande documentarista brasileiro, 

Eduardo Coutinho: https://youtu.be/JRA9nr7n0-U

Eduardo Coutinho Disponível em: <https://bit.ly/2pEr37T >. Acesso em: 22 de mar. 2018.
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Bora rever!

Nesta unidade 03, vimos diversos momentos muito importantes para a história do audiovisual 
brasileiro! Abarcamos um longo período, do final dos anos 1950 ao início dos anos 1980.

No final dos anos 50, acompanhamos o crescimento dos “cinemas independentes”, no bojo 
dos debates sobre o fim da empreitada dos estúdios no Brasil, notadamente, a Vera Cruz e 
a Atlântida. O debate sobre a ocupação do cinema brasileiro de seu mercado interno era 
sobre qual o nível de intervenção estatal seria necessário à atividade para que o cinema 
brasileiro saísse de sua condição subdesenvolvida e pudesse se reposicionar como uma 

atividade industrial, agora, em outros termos.

Era o início dos anos 1960 e o cinema incluía-se no debate geral da cultura brasileira, que vinha se modernizando desde 
a Semana de Arte de 1922. O Cinema Novo foi o primeiro movimento cinematográfico brasileiro de Cinema Moderno, 
influenciado pelo neorrealismo italiano e pela Nouvelle Vague francesa, buscando pensar criticamente as questões sociais 
ao mesmo tempo que inventava uma nova estética para apresentar estes problemas: era a “Estética da fome”, manifesto 
escrito por Glauber Rocha, em 1965.

Os filmes de Nelson Pereira dos Santos, “Vidas Secas” (1963); Ruy Guerra, “Os fuzis” (1963) e Glauber Rocha, “Deus e 
o diabo na terra do sol” (1964), apresentam esta nova proposta e firmam o Cinema Novo como o principal movimento 
cinematográfico do país. 

Após o Golpe militar de 1964, Rocha dirige “Terra em transe” (1967), uma das obras-primas do cinema, já refletindo os 
impasses políticos e estéticos do cinema brasileiro que, após o AI-5, só teriam saída em produções mais marginalizadas, 
experimentais e agressivas.

O Cinema Marginal foi um período de obras únicas, que quase não foram exibidas nas salas de cinema. Dialogando com a 
estética tropicalista, os filmes de Rogério Sganzerla e Júlio Bressane aprofundaram as inovações estéticas do Cinema Novo, 
criando obras ousadas, criativas, como o clássico “O bandido da luz vermelha” (1968), de Sganzerla.
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Após o AI-5, o terror de Estado e a censura tornam mais difícil a produção crítica e os filmes começam a ser ainda mais 
obscuros, experimentais, radicais, agressivos, transmitindo um clima de desespero, avacalhação e desesperança, como os 
filmes da produtora Belair, de Sganzer, Bressane e Helena Ignês, assim como os filmes de Ozualdo Candeiras, José Agrippino 
de Paula e muitos outros.

Ao mesmo tempo, temos as contradições do regime militar, um regime autoritário e nacionalista, que contribuiu para o 
fortalecimento da economia em alguns setores, criando estatais como a Embrafilmes, produtora e distribuidora de filmes 
brasileiros, responsável pelo momento de maior ocupação de mercado de nossa história, como, por exemplo, com o sucesso 
de bilheteria, “Dona Flor e seus dois maridos” (1976), de Bruno Barreto.

É o período também dos filmes populares da “Boca do lixo”, complexo de produtoras e empresas de cinema no centro de 
São Paulo. As populares “pornochanchadas” eram produzidas sem os apoios estatais que figuravam nos filmes financiados 
pela Embrafilmes, no entanto, contribuíram para uma escalada industrial do cinema brasileiro.

Nos anos 1980, tanto os filmes da Embrafilmes quanto os da Boca do lixo perderam espaço pelas diversas mudanças sociais, 
culturais e econômicas que passava o país.

Dentre diversos destes aspectos, temos a ascensão da televisão como o grande entretenimento popular do povo brasileiro. 
Desde os anos 1960, com os programas musicais da TV Record até as telenovelas da TV Globo, temos a hegemonia do 
formato televisivo no audiovisual brasileiro. O “padrão Globo de qualidade” transforma-a em líder de audiência, tanto 
no jornalismo quanto na dramaturgia. Nos programas de auditório, temos a Globo como líder quando contrata Abelardo 
Barbosa, o Chacrinha; e nos programas infantis, com os sucessos ”Os Trapalhões”. Neste momento, também há a criação 
de novas emissoras, como o SBT, de Sílvio Santos.

Por fim, vimos uma breve história do documentário brasileiro, dos naturais aos filmes do Cinema Novo à produção 
contemporânea.

Entre tantos momentos da história do documentário, destacamos a obra de Eduardo Coutinho, principalmente com “Cabra 
marcado para morrer” (1984), clássico da cinematografia nacional.
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Novas mídias, novos formatos, novas estéticas: 
o audiovisual brasileiro na contemporaneidade

4.1. O cinema jovem dos anos 80 e a experimentação audiovisual: 

o Super-8, o vídeo, a nova televisão e a videoarte

O início dos anos 1980 marca o processo lento e gradual da redemocratização 

da política brasileira. Este período é marcado por uma intensa atividade da 

sociedade civil em diversas áreas, reprimida que estava durante quase duas décadas 

de ditadura militar. 

Em 28 de agosto de 1979, o ditador João Batista Figueiredo assina a Lei da 

Anistia, decorrente das amplas mobilizações que existiam pelo fim do regime e a 

redemocratização. A lei promulgada contribuiu para que diversos artistas, militantes 

e intelectuais pudessem voltar ao país, como os políticos Leonel Brizola, Miguel Arraes, 

Luiz Carlos Prestes; o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho e o jornalista Fernando 

Gabeira. 

O país passava por intensas transformações. Partidos políticos começaram a ser criados, 

movimentos sociais fortalecidos, linguagens artísticas experimentadas. O movimento 

LGBT, como era chamado à época, sai da clandestinidade em publicações como 
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o jornal alternativo “O Lampião da Esquina”. O movimento feminista atua pela Lei do Divórcio, promulgada 

apenas em 1979 e participa da luta política com o “Movimento Feminino pela Anistia”, criado em 1975. Em 

1978, vários movimentos negros que militavam contra o racismo, criam o “Movimento Negro Unificado”. Rádios 

e televisões comunitárias reivindicam o direito à comunicação, historicamente apropriadas pelos grandes meios 

de comunicação, ao alcance de poucas famílias da elite brasileira.

O período da redemocratização da política brasileira é rico e intenso em organizações sociais das mais diversas 

e em lutas pela democracia. O movimento das “Diretas Já” toma proporções nacionais e tem como principal 

reivindicação a votação da “Emenda Constitucional Dante de Oliveira”, que levava o nome do deputado federal 

que propunha reinstaurar as eleições diretas para presidente no país.

No campo das artes, é um período de grandes experimentações. Na música, temos o punk, a new wave, 

o gótico, o funk, o rap. Na literatura há a criação de importantes editoras como a “Editora Brasiliense”, 

publicando livros que antes eram censurados, como os dos movimento beatnik. No audiovisual, desde os anos 

1970, há uma profusão de novas bitolas, que são os formatos físicos dos filmes. O cinema profissional usava 

a bitola 35mm, que é o filme exibido nas salas dos cinemas e surgem outros formatos mais baratos, usados, 

primeiramente, de forma “amadora”, que são apropriados por diversos artistas, como o 16mm e o 8mm. As 

câmeras são mais leves e ágeis e não é necessário um grande esquema de produção para produzir filmes. Muitos 

filmes foram produzidos nos anos 1970 e 1980 nestas bitolas. Um dos clássicos underground do cinema brasileiro 

é “Nosferatu no Brasil” (1971), produzido em 8mm, do diretor Ivan Cardoso, realizador de curtas experimentais 

e que se tornou mestre de um gênero criado por ele, o “terrir”, com filmes de grande bilheteria nos anos 1980, 

como “O segredo da múmia” (1982) e “As sete vampiras” (1986).

Em outras regiões do país, jovens realizadores, fora do eixo Rio-São Paulo, começam produzir e a apresentar 

seus filmes. As temáticas, mesmo quando politizadas, não possuem o “peso sociológico” que se via nos filmes 

do Cinema Novo, por exemplo. Os filmes refletem mais o cotidiano das juventudes dos centros urbanos e 
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suas questões afetivas e angústias existenciais. Mesmo não falando 

necessariamente de política, estes filmes refletiam um novo cenário 

político no país, mais livre e sem censuras. 

Dentre estes filmes, há as produções do Rio Grande do Sul, os hoje 

clássicos do cinema jovem brasileiro dos anos 1980: “Deu pra ti, anos 

70” (1981), de Giba Assis Brasil e Nelson Nadotti e “Verdes anos” (1984), 

de Carlos Gerbase e Giba Assis Brasil. Filmes coletivos realizados com 

pouquíssimos recursos e que resultariam na formação da importante 

produtora “Casa de Cinema de Porto Alegre”, que depois produziria os 

curtas e longas do diretor e roteirista Jorge Furtado.

Estes filmes produzidos em Super-8 fazem parte do contexto de diversos 

grupos de jovens realizadores em diversos estados, como Paraíba, 

Pernambuco, Bahia. O início dos anos 1980 é o boom do Super-8 e reflete 

um processo de democratização que as novas tecnologias estavam 

trazendo ao cinema. 

O rock brasileiro faz parte deste momento de renovação das artes 

brasileiras. A mudança de comportamento das juventudes passa pelo 

chamado “Rock Br” e o surgimento de bandas como Legião Urbana, 

Paralamas do Sucesso, Blitz!, Titãs, RPM, Barão Vermelho, dentre muitas 

outras.
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Uma música do Barão Vermelho torna-se a temática de um filme de sucesso à época. “Bete Balanço” (1984), 

de Lael Rodrigues, que também dirigiu “Rock Estrela” (1985) e “Rádio Pirata” (1987), sendo um dos principais 

representantes do novo cinema jovem brasileiro.

Outros filmes importantes deste momento de rejuvenescimento das temáticas fílmicas é “Menino do Rio” 

(1982) e “Garota dourada” (1984), ambos de Antônio Calmon. 

Vamos assistir a um trecho do filme “Bete Balanço” que foi um grande sucesso do início dos anos 1980: https://

youtu.be/GVYX5gkqLuI. 

Estes formatos mais experimentais de filmes já conviviam nos anos 1970 com a chegada do vídeo no Brasil. Diversos 

artistas plásticos se utilizavam do Super-8 e do vídeo 

como suporte para suas obras. As artes plásticas 

tinham se “libertado” do quadro, nos anos 1960 e 

1970, utilizando-se dos suportes os mais diversos 

para transmitir sensações, ideias, conceitos. Hélio 

Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape, representantes 

do movimento neoconcretista, já se utilizavam do 

suporte audiovisual para suas proposições artísticas.

Uma nova geração composta por diversos artistas 

plásticos representam a videoarte no país, 

utilizando o audiovisual em instalações, happenings, 

performances, como nas obras de Letícia Parente, 

Julio Plaza, José Roberto Aguilar, Antonio Dias. 

Como representante do uso do audiovisual nas artes 

plásticas, a videoarte, vejamos o vídeo “Marca 

"Marca Registrada" (1975). Vídeo-arte de Letícia Parente
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registrada” (1975), de Letícia Parente, que promove uma performance em 

frente à câmera, tricotando no próprio pé a expressão “made in Brazil”: 

https://youtu.be/I0d3VkAmDvs.

A ousadia estética da videoarte influencia novas gerações de produtoras 

que se utilizam das novas câmeras que chegam no país, nos formatos VHS 

e U-Matic, como as produtoras TVDO e Olhar Eletrônico. Esta última, um 

coletivo formado por Fernando Meirelles, Marcelo Tas, Paulo Morelli e Beto 

Salatini, foi responsável pela renovação da televisão brasileira. 

A hegemonia da TV Globo e das telenovelas ainda era a realidade, mas 

diversas novas emissoras e programas começavam a surgir e a experimentar 

a linguagem audiovisual na televisão. A Olhar Eletrônica criou um repórter, 

interpretado por Marcelo Tas, o irônico e impertinente “Ernesto Varela”. 

Este programa, que era veiculado na TV CNT-Gazeta, experimentava o 

formato do telejornalismo, sendo crítico, com bom humor e não seguindo 

as regras técnicas do formato. 

Em 1984, houve um fato que marcou a comunicação brasileira. Os meios 

de comunicação hegemônicos, tendo a TV Globo à frente, ignoraram as passeatas que levaram milhares de 

pessoas às ruas, manifestando a favor das eleições diretas. Em 25 de janeiro de 1984, mais de 300 mil pessoas 

foram à Praça da Sé, em São Paulo e a manifestação foi ignorada pela televisão. Mas não para o intrépido 

Ernesto Varela. Vamos assistir a uma reportagem deste programa que renovou a estética da televisão brasileira: 

https://youtu.be/XXUeK6Zpwlc. 

Esta renovação da linguagem televisiva também chegou à TV Globo, principalmente em torno das produções do 

diretor e roteirista, Guel Arraes. Em 1985, ele dirigiu o seriado “Armação Ilimitada” e depois foi responsável 

Disponível em: <https://bit.ly/2I60O0N >. 
Acesso em: 22 de mar. 2018.
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pelo programa de humor “TV Pirata”. Estes programas 
renovaram a dramaturgia da TV Globo e os programas 
de humor na televisão brasileira. O tom coloquial, a 
edição inovadora, a quebra das regras clássicas da 
dramaturgia da telenovela são características destes 
programas cuja influência é vista até hoje em diversos 
programas da televisão, resultado de uma síntese de 
influências estéticas no audiovisual, que surgiram na 
contracultura e nas experimentações marginais e foram 
absorvidas pela televisão.  

Vamos assistir a um trecho da “TV Pirata”, de 1989, 
com seu humor ácido e crítico: https://youtu.be/uk-
QsvdplN0. 

Os “filhos da ditadura” criaram novas imagens do Brasil.

"Menino do Rio" (1982). Dir.: Antônio Calmon
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Você Sabia?

O neon realismo

Uma tendência das artes e do pensamento filosófico, nos anos 1980, é o 
pós-modernismo, na esteira da crise das “metanarrativas”, ou seja, a 
impossibilidade de se pensar a sociedade de forma totalizante, como nas 

ideologias de esquerda dos anos 1960 e 1970. Você pode se aprofundar nesta teoria através do livro 
do filósofo francês Jean-François Lyotard, “A condição pós-moderna” (1979) e do crítico literário 
Fredric Jameson, “Pós-modernismo, ou a lógica cultural do capitalismo tardio” (1984).

Os filmes identificados com o pós-modernismo não se preocupam com a “apresentação do real” de 
um cinema mais realista ou a estética de intervenção política, como nos diversos cinemas modernos. 
A linguagem da citação, da colagem, da nostalgia, 
do simulacro são as estratégias narrativas dos 
filmes pós-modernos, mais identificados com a 
vida fragmentada da vida nas grandes cidades.

Por isto, os filmes brasileiros identificados com esta 
tendência foram chamados de “neon realismo”, 
uma ironia com “neorrealismo”, utilizando-se 
da palavra “neon”, luminoso de propagandas 
nas noites nas cidades, ou seja, o  contrário do 
realismo crítico do neorrealismo. "A dama do Cine Shangai" (1987). Dir.: Guilherme de Almeida Prado
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Um grupo de cineastas de São Paulo que dirigiram um conjunto de filmes com esta “estética da 
citação”, ao recriar os gêneros clássicos, como o noir e o policial. Filmes como “Cidade oculta” 
(1986), de Francisco Botelho; “Anjos da noite” (1987), de Wilson Barros; “A dama do Cine Shangai” 
(1988), de Guilherme de Almeida Prado.

A paródia, o artificialismo, o efêmero tornam-se valores estéticos, tomando outro rumo estético 
no cinema, diferente da politização do Cinema Novo e da experimentação agressiva do Cinema 
Marginal.

O aspecto urbano e os personagens da noite são apresentados em narrativas antinaturalistas, 
não-realistas, propositadamente em busca de uma estética “não-autêntica”, que se duplica em 

citações de filmes antigos, de forma 
hipertextual e híbrida.

Os filmes do “neon realismo” não 
se alinharam à tradição realista 
da  cinematografia brasileira e 
construíram uma outra estética que 
reverberava os principais debates 
teóricos sobre as possibilidades da 
arte nos anos 1980.

"Cidade oculta" (1986). Dir.: Francisco Botelho
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4.2. A “Retomada” do cinema brasileiro. As leis de incentivo e as novas configurações do mercado 

exibidor. As produções regionais

No ano de 1975, havia em torno de 3.276 salas de cinema no país. O cinema era um entretenimento popular e 

participava da vida social da população nas cidades médias e pequenas e nos interiores do país. 

No início dos anos 1980, houve um grande fechamento de salas de cinema no Brasil e uma série de fatores 

contribuíram para a diminuição do parque exibidor no Brasil, tais como: a chegada do home video, pois as 

pessoas poderiam ver filmes em casa; a avalanche de filmes pornográficos, que antes eram relegados a salas 

específicas, agora eram exibidos em diversas salas de cinema de rua; o aumento da violência nas grandes 

cidades e a grave crise econômica dos anos 1980.

"Carlota Joaquina, Princesa do Brazil" (1995). Dir.: Carla Camurati.
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As crises econômicas e políticas causadas pelo considerado 

“inchaço” do Estado, em razão do regime militar e das 

políticas neoliberais que estavam sendo implementadas 

pelos Estados nos anos 1980, fez com que Fernando Collor de 

Melo criasse o Programa Nacional de Desestatização, no qual 

a Embrafilmes foi incluída. 

O fim da Embrafilme se conjuga com o fim do modelo 

de exibição baseado apenas nas salas de cinema e de 

financiamentos diretos do Estado para a produção de filmes. O 

governo Collor, ao extinguir a Embrafilme, não criou nenhum 

órgão formulador de políticas públicas para o audiovisual. 

Em decorrência disso, os primeiros anos da década de 1990 

foram os com menos produções de longas-metragens de 

ficção no país. Havia, no entanto, produções de curtas-metragens e documentários, porém, de filmes de ficção 

que buscassem ocupar o mercado exibidor, a produção foi quase nula. Em 1992, apenas dois filmes brasileiros 

foram lançados no mercado. Uma das maiores crises da história do cinema brasileiro.

Após o impeachment de Collor, os governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso consolidam um modelo 

de políticas públicas para o setor cultural baseado em leis de incentivo.

A Lei Rouanet, criada em 1991 e a Lei do Audiovisual, em 1993, foram responsáveis pela retomada da produção 

e das atividades culturais. Diferente do modelo fomentador e centralizador que a atuação do Estado promovia 

no período anterior, agora o Estado apenas intermediava a relação entre produtores culturais e o mercado.

A lógica das leis de incentivo é a da administração privada de recursos públicos. Tanto a Lei Rouanet como 

a Lei do Audiovisual são recursos advindos de renúncias fiscais que o Estado apenas valida, de acordo com 

"O que é isso, companheiro?" (1997). Dir.: Bruno Barreto



122

uma série de critérios, para que projetos culturais possam 

captar diretamente com as empresas que já pagariam esses 

recursos ao Estado, via impostos.

Assim, em vez de o Estado se utilizar de um montante 

para financiar diretamente projetos, o que era o ponto 

nevrálgico das críticas anteriores sobre a centralização e 

o dirigismo da Embrafilme, agora era legado das empresas 

escolherem em quais projetos elas aportariam um recurso 

que, de qualquer forma, já não era investimento delas.

As leis de incentivo foram responsáveis por uma dúbia 

situação no financiamento às atividades culturais no Brasil 

e do cinema, em particular. Se, por um lado, permitiram 

uma retomada da produção de filmes, reconfigurando o 

mercado e a cadeia produtiva do audiovisual no país; por outro, a política pública audiovisual era direcionada, 

não mais pelo Estado, mas pelas empresas e com recursos que eram públicos.

Esta prática gerou distorções que se configuram até nossos dias. Por exemplo, uma empresa que pagaria 

ao governo seu imposto de renda de qualquer forma, começou a utilizar esse recurso, que já não era dela, 

para financiar filmes, escolhendo quais exporiam melhor sua própria marca. Em outras palavras, as empresas 

aumentavam o seu capital simbólico financiando filmes com recursos que eram do Estado. O chamado “balcão” 

que a Embrafilme promovia e que era duramente criticado por não explicitar os critérios das seleções de 

financiamento, se transformaram nos “balcões” dos departamentos de marketing das empresas. 

Obviamente, isto fortaleceu a concentração já histórica nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e, mesmo 

nestes, nas grandes produções e não nas independentes. 

"Central do Brasil" (1998). Dir.: Walter Salles
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De qualquer forma, as leis de incentivo foram responsáveis por esta fase do cinema brasileiro chamada justamente 
“Retomada”. 

A “Retomada do cinema brasileiro” não é um movimento cultural, social, político, como foram, por exemplo, o 
Cinema Novo, ou mesmo o Cinema Marginal. A “Retomada” é um novo formato de financiamento de filmes em 
um novo contexto, no qual o Estado pretendia ser menos centralizador e criar parcerias com o mercado. Tanto 
que o projeto inicial era que estas leis de incentivo funcionassem durante apenas dez anos. Acreditava-se que 
após a retomada da produção e de as empresas adentrarem ao sistema de financiamento, estas iriam começar a 
financiar os produtos culturais sem, necessariamente, utilizar-se dos recursos devidos ao Estado. Obviamente, isto 
não aconteceu e estas distorções seriam, se não sanadas, ao menos diminuídas, com a criação da Agência Nacional 
do Cinema (ANCINE), que veremos ainda nesta unidade.

Há um outro fator importante de transformação no consumo de filmes nos anos 1990. Com o intenso fechamento das 
salas de rua e o crescimento do consumo privado de produtos audiovisuais, o mercado exibidor, acompanhando a 
tendência internacional, se reconfigura em sistemas de multiplex, concentrados em shoppings centers, principalmente, 
nos grandes centros urbanos. 

Isto eleva, consideravelmente, o preço dos ingressos, elitizando a exibição cinematográfica e diminuindo a diversidade 
de filmes que havia anteriormente. Há mais filmes disputando menos salas, situadas, majoritariamente, em grandes 
cidades, com ingressos mais caros. Ou seja, o considerado “público histórico” do cinema brasileiro, o público 
popular, com menos renda e menos oferta de atividades culturais, migra, definitivamente, para a televisão. 

Ao mesmo tempo, a atividade cinematográfica, duramente criticada nos anos 1980 pelos meios de comunicação 
e pela elite cultural, tanto por causa da Embrafilme quanto pelas “pornochanchadas” da Boca do Lixo, passa a 

ser legitimada socialmente e culturalmente de novo. A produção de filmes, mesmo com uma imensa diversidade 

de temas e estéticas, adequa-se a um certo padrão narrativo clássico, muito influenciado pela dramaturgia 

televisiva, mesmo que com “temáticas nacionais”.
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Filmes importantes na “Retomada do cinema brasileiro” foram “Carlota Joaquina, Princesa do Brazil” (1995), 

de Carla Camurati; “Lamarca” (1994), de Sérgio Rezende; “O Quatrilho” (1995), de Fábio Barreto; “O que é 

isso, companheiro?” (1997), de Bruno Barreto; “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles.

Esta legitimação passa pelo recebimento de prêmios em festivais no exterior e pela concorrência de filmes 

brasileiros ao “Oscar de Melhor Filme Estrangeiro”, um sonho nacional. “O Quatrilho” e “O que é isso, 

companheiro?” disputaram a estatueta e o filme “Central do Brasil” ganhou o Urso de Ouro no Festival de 

Berlim. “O Quatrilho”, por exemplo, foi o segundo filme brasileiro a concorrer a este Oscar, sendo o primeiro 

“O pagador de promessas”, em 1963.

“Central do Brasil” de Walter Salles é o filme que melhor 

resolve os diversos impasses do cinema brasileiro do 

momento. Salles conseguiu, ao mesmo tempo, criar um 

filme que dialogasse com a tradição cinematográfica 

nacional, o realismo e as críticas sociais, advindas desde 

o Cinema Novo, em uma estética contemporânea que 

dialogasse com este novo público das salas de cinema. 

O filme foi um enorme sucesso de público e crítica. 

Além de ganhar o prêmio em Berlim, disputou o Oscar 

de Melhor Filme Estrangeiro e Fernanda Montenegro o 

de Melhor Atriz. Montenegro, neste filme, cria uma das 

grandes interpretações de sua enorme e reconhecida 

carreira, transformando “Central do Brasil” em um 

grande marco do cinema da “Retomada”.

"Baile Perfumado" (1997). Dir.: Lírio Ferreira e Paulo Caldas
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Paralelamente às leis federais, há a criação de diversas leis estaduais, pretendendo fomentar as produções 

locais. Notadamente, os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pernambuco, criam políticas de fomento 

que contribuem na produção audiovisual, buscando equilibrar a maciça concentração de recursos federais nos 

estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

Pernambuco é um dos principais estados a criar políticas de fomento, o que resultou em uma renovação do 

cinema pernambucano. O estado passava por uma intensa produção cultural em todas as linguagens artísticas, 

principalmente a partir do movimento Mangue Beat, iniciado com as bandas “Chico Science e Nação Zumbi” e 

“Mundo Livre S.A”. Filmes importantes para a cinematografia nacional como “Baile perfumado” (1997), de Lírio 

Ferreira e Paulo Caldas; “O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas” (2000), de Paulo Caldas e Marcelo 

Luna; “Amarelo manga” (2002), de Cláudio Assis;  “Cinema, aspirinas e urubus” (2005), de Marcelo Gomes; 

além dos curtas do diretor Kleber Mendonça Filho, que se tornará um importante diretor de longas-metragens, 

a partir dos anos 2010.

Para finalizar, vamos assistir a um trecho do importante “Baile perfumado”, com trilha sonora de Chico Science 

e Nação Zumbi. Neste filme, a história de Lampião encontra o contemporâneo Mangue Beat: https://youtu.be/

nxItuRsT_2o
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Você Sabia?

Festivais, cineclubes e cinematecas

As mudanças no mercado exibidor e o fechamento de salas de cinemas nos interiores 

do Brasil tiveram como consequência o crescimento e o fortalecimento dos festivais de 

cinema e dos cineclubes no Brasil.

Já havia festivais importantes como o “Festival de Brasília do Cinema Brasileiro”, a “Mostra Internacional de 

Filmes de São Paulo” e o “Festival do Rio”. Durante os anos 1990, foram surgindo diversos festivais e mostras 

em outros estados e nas cidades médias e pequenas, que haviam perdido a oportunidade de exibição coletiva de 

cinema, com o fechamento das salas de rua.

Ao longo dos anos 1990, foram sendo criados muitos festivais e mostras específicos, por exemplo, com foco 

no formato de filmes (curtas ou longas-metragens), ou em um gênero cinematográfico, ou em filmes de uma 

determinada região ou temática. 

Os cineclubes também são estes espaços de exibição públicos que fortalecem o montante de filmes que não 

chegam às salas de cinema. Os cineclubes são espaços livres e comunitários e sempre tiveram diversos formatos 

de atuação, desde cineclubes de cinéfilos, que discutem questões estéticas, até cineclubes que se utilizam do 

cinema para organizar comunidades ou pautas específicas. Há cineclubes em escolas, universidades, comunidades 

de bairro, sindicatos e em quaisquer lugares que o público se organize em torno do audiovisual.

No Brasil, há um órgão que orienta e organiza a atividade cineclubista: o Conselho Nacional de Cineclubes (CNC), 

fundado em 1961. Você pode conhecer melhor o CNC aqui: https://cncbrasil.wordpress.com/ 
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Os festivais se organizaram em torno da entidade: “Fórum dos festivais”, que organiza o setor e busca conquistar 

melhores políticas públicas para a atividade. Você pode conhecer mais o “Fórum dos Festivais” através de seu 

sítio: http://www.forumdosfestivais.com.br/. 

Um dos grandes problemas da exibição do filme brasileiro nos anos 1990 é que os filmes não conseguiam entrar 

em cartaz nos multiplex, com cada vez menos filmes conseguiriam ser exibidos, pois as salas eram ocupadas, em 

sua maioria, pelos blockbusters hollywoodianos. Isto implica em pouquíssimos ingressos vendidos para o filme 

nacional, apesar de sucessos esporádicos. A maioria dos filmes produzidos não consegue se manter e possuir uma 

larga entrada no circuito de salas de cinema, após sua reconfiguração nos multiplex.

Os festivais e os cineclubes se tornaram espaços essenciais para o escoamento desta produção e, no fim, o público 

de um filme acabou não se limitando a ingressos vendidos em salas de cinema, que chamamos de borderô. 

A luta dos cineclubes e dos festivais era – e continua 

sendo – de buscar mecanismos de validação de 

público para um filme, mesmo que em exibições 

gratuitas, como são a maioria destas exibições 

alternativas. A confluência desses públicos com os 

da sala de cinema transformaria os dados relativos 

à exibição do filme nacional, compreendendo 

um novo momento da exibição, cujas salas de 

cinema comerciais se tornaram espaços escassos 

e concentrados nas grandes cidades.

Há inúmeros exemplos de filmes brasileiros que 

foram vistos por milhares de pessoas a mais do 
Festival Taguatinga de Cinema (DF)

Disponível em: <https://bit.ly/2IUpMRT >. Acesso em: 23 de mar. 2018.
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que você encontrará como bilheteria do filme, 

pois apenas as salas de cinema comerciais são 

contabilizadas. O documentário “Terra deu, terra 

come” (2010) de Rodrigo Siqueira, ganhador do 

festival “É Tudo Verdade”, fez uma campanha entre 

os cineclubes e contabilizou estes públicos. 

Segundo os dados de exibição do filme, no circuito 

de cineclubes, 11.727 pessoas assistiram ao filme. 

No circuito comercial, foram 2.389.

Ou seja, caso estes dados fossem contabilizados, o 

filme teria um público de 14.116 pessoas. Entre os 

filmes nacionais mais vistos em 2010, “Terra deu, 

terra come” ficou, segundo os dados das salas de 

cinema, na 14a. posição. Caso os dados de exibição das mostras, festivais e cineclubes fossem computados, o 

filme seria o 7o. mais visto, dentre as produções nacionais.

Em suma, os cineclubes e os festivais são espaços de democratização do acesso ao audiovisual, possuindo uma 

maior diversidade de programações e sendo um essencial espaço de exibição para o cinema brasileiro.

Em relação à preservação, temos a Cinemateca Brasileira cuja fundação remete ao Clube de Cinema de São 

Paulo, fundado, dentre outros, por Paulo Emílio Salles Gomes e Décio de Almeida Prado. 

A Cinemateca Brasileira é a responsável pela guarda, preservação e difusão do audiovisual brasileiro, sendo um 

órgão vinculado à Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. 

Cineclube Kinofogo - Núcleo Rural do Urubu (DF)
Disponível em: <https://bit.ly/2GhY8N9 >. Acesso em: 23 de mar. 2018.
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A política de preservação é um dos elos da cadeia do audiovisual com menos atenção dos poderes públicos, 

focados, principalmente, no financiamento à produção. Vimos na unidade 01, que, segundo dados da Cinemateca, 

apenas 6% da nossa produção do período mudo foi preservada. Hoje, a Cinemateca cuida e mantém cerca de 30 

mil títulos.

Na era digital, quando os suportes não são físicos como quando eram usadas películas, as dificuldades de 

preservação tornam-se mais complexas. Os suportes digitais se modificam rapidamente e necessitam, também, 

de novas tecnologias para preservá-los.

No sítio da Cinemateca Brasileira, você pode conhecer os acervos cinematográfico e televisivo brasileiros: http://

cinemateca.gov.br/.

Diversas outras instituições 

brasileiras também se preocupam 

com a preservação. O Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN) possui a Cinemateca 

Potiguar que preserva o audiovisual 

produzido no Estado, que você pode 

conhecer aqui:  http://portal.ifrn.

edu.br/campus/natalcidadealta/

cinemateca-potiguar

Depósito de filmes da Cinemateca Brasileira
Disponível em: <https://bit.ly/2Gym8yM>. 

Acesso em: 23 de mar. 2018.
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4.3. A televisão brasileira nos anos 1990. A chegada da televisão por assinatura. As emissoras 

alternativas

A década de 1990, no Brasil, começou com um profundo anseio de se pensar os rumos do país. A teledramaturgia 

torna-se mais madura e crítica, principalmente nas telenovelas e minisséries de Gilberto Braga. Ainda em 1989, 

ele é o autor de “Vale tudo”, um marco da televisão brasileira. Braga destila todos os preconceitos enraizados 

da elite brasileira em uma personagem como a famosa Odete Roitman, interpretada por Beatriz Segall. 

“Vale tudo” discute as corrupções políticas e cotidianas, como no último capítulo da novela, quando o personagem 

Marco Aurélio (Reginaldo Faria), um empresário inescrupuloso que, após se envolver com corrupção e, enquanto 

os seus “laranjas” são presos, foge em seu jatinho para fora do Brasil. Já em voo, Marco Aurélio vira para a 

janela e faz o gesto de “uma banana” para o país. 

Gilberto Braga já havia renovado a telenovela 

brasileira ao final dos anos 1970 com “Dancing 

Days” (1979). Após a redemocratização e as 

eleições de 1989, suas telenovelas e minisséries 

sempre mostraram um lado crítico sobre a 

situação do país. Em 1992, pleno período do 

impeachment do ex-presidente Collor, Braga 

escreve “Anos rebeldes” (1992), sendo a primeira 

vez que a dramaturgia televisiva trata de temas 

caros à história recente do país, como a repressão 

da ditadura militar, a luta armada, a tortura e a 

censura. Vejamos uma das cenas mais fortes da 

"Vale tudo" (1989), de Gilberto Braga
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minissérie, quando Heloísa (Cláudia Abreu), militante 

política, sai da prisão e encontra seu pai, o banqueiro 

Fábio (José Wilker) e apresenta as marcas da tortura 

realizada pelo regime militar. A dramaturgia televisiva 

chega a um ponto alto, maduro,  com potenciais de 

debater as principais questões históricas do país. Vejamos 

esta sequência aqui: https://youtu.be/9wIseywC3e8. 

Os anos 1990 marcam o início de processo de globalização 

econômica e cultural que vivemos. Com o fim da Guerra 

Fria no mundo e a estabilização da economia pelo Plano 

Real, no Brasil, a economia brasileira passa a incorporar os movimentos mundiais do capitalismo transnacional.

A televisão por assinatura chega ao Brasil, apresentando um rol de possibilidades para filmes, séries, jornalismo, 

esportes e variedades. A lei n. 8977/1995, a chamada Lei do Cabo, regulamenta o setor e exige das operadoras 

a disponibilização de seis canais de utilidade 

pública, sendo três legislativos: um da Câmara 

dos Deputados, um do Senado e outro partilhado 

entre as Assembleias Legislativas e as Câmaras 

de Vereadores. Os outros três são: um cultural, 

ligado ao executivo; um universitário e um 

comunitário, sem fins lucrativos.

"Pantanal" (1990), de Benedito Ruy Barbosa

"Castelo Rá-Tim-Bum" (1994-97) - TV Cultura
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Esta lei permitiu a entrada de agentes públicos no mercado de televisão por assinatura, promovendo 

multiplicidade e o uso para  serviços públicos.

Neste campo das televisões públicas, vale destacar o papel da TV Cultura, de São Paulo. Emissora pública de 

caráter educativo, a TV Cultura é mantida pela Fundação Padre Anchieta, do Governo do Estado de São Paulo, 

desde 1969.

A TV Cultura inovou em diversos formatos televisivos, no jornalismo, nos esportes, na teledramaturgia e nos 

programas infantis, um importante nicho da emissora nos anos 1980 e 1990. Dentre os programas da TV Cultura 

que contribuíram para renovar a dramaturgia infantil e infanto-juvenil há “Bambalalão” (1977-1990); “Rá-Tim-

Bum” (1990-1994); “Mundo da lua” (1992); “Castelo Rá-Tim-Bum” (1994-1997); “Cocoricó” (1996-2002).

Vamos assistir a famosa abertura do clássico infantil “Rá-Tim-Bum”: https://youtu.be/9c6w3wdFQpg. 

Nas televisões abertas, é um período de diminuição de hegemonia da TV Globo. A novela “Pantanal” (1990), 

veiculada pela extinta Rede Manchete, escrita por Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Jayme Monjardim, foi 

a primeira telenovela a superar a TV Globo no horário nobre com sua trama cheia de erotismo e paisagens do 

interior do país. 

Os anos 1990 também são marcados pela crescimento de audiência do chamado “jornalismo cão”, composto 

por reportagens sensacionalistas que exploram a violência cotidiana das grandes cidades, em programas como 

“Aqui agora” (1991-97) do SBT; junto a programas de auditório apelativos como “Ratinho livre” (1997-98) da 

Rede Record.

No campo da televisão segmentada, temos uma que contribuiu para a renovação dos formatos audiovisuais 

televisivos, a MTV Brasil. A MTV (Music Television) surgiu em 1981, nos Estados Unidos, veiculando videoclipes 
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e programas sobre música. Logo se espalhou por diversos países do mundo. A MTV Brasil, ligado ao Grupo Abril, 

surgiu em 1990 e, durante esta década, foi uma das principais televisões voltadas ao público jovem.

Os seus programas de debates, como o “Barraco MTV”, as vinhetas criativas, os programas de videoclipes 

nacionais e internacionais nos mais diversos gêneros, contribuíram para uma reaproximação da indústria 

fonográfica com a televisão. 

O formato do videoclipe ganhou força como produto audiovisual, tanto para contribuir com a veiculação 

mercadológica das músicas, quanto também com inovações nas narrativas audiovisuais. 

A MTV Brasil também foi pioneira em debates sobre a AIDS na adolescência, quebrando tabus sobre sexualidade 

e apresentando programas sobre diversidade de gênero. A emissora foi a primeira a mostrar um beijo gay da 

televisão aberta brasileira, no programa “Fica comigo” (2001), apresentado por Fernanda Lima. 

A inovação que o suporte do videoclipe nos 

anos 1990 apresentou, teve na MTV Brasil o 

seu espaço de veiculação. Anteriormente, os 

videoclipes eram apresentados na televisão 

no programa da TV Globo, “Fantástico” 

e com a MTV, este formato teve seu auge 

criativo nos mais diversos ritmos musicais.

Para finalizar o debate sobre a televisão nos 

anos 1990, vamos assistir a um dos videoclipes 

mais famosos da década: “Diário de um 

detento” (1998) do grupo de rap Racionais 

MC’s: https://youtu.be/1WYfMDwPnfA

MTV Brasil. Disponível em: <https://i.ytimg.com/vi/sF6FXjQk7T4/maxresdefault.jpg>. 
Acesso em: 23 de mar. 2018.
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4.4. ANCINE, Secretaria do Audiovisual e as novas políticas públicas para o audiovisual brasileiro. O 

cinema brasileiro dos anos 2.000

As leis de incentivo que foram responsáveis, nos anos 1990, pela retomada do cinema brasileiro, chegam, ao 

fim da década, mostrando suas limitações. Havia, também, um grande debate no campo cinematográfico sobre 

a importância de se criar um órgão que atendesse às demandas de industrialização do cinema brasileiro de 

forma mais sistêmica, com uma política global da cadeia produtiva audiovisual. 

No bojo da criação de agências reguladoras, no mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é 

criada, em 2001, a Agência Nacional do Cinema (ANCINE). Em 2003, a agência é vinculada ao Ministério da 

Cultura e o audiovisual torna-se a única linguagem a possuir duas instâncias de formulação de políticas públicas, 

a Secretaria do Audiovisual (Sav) do Ministério da Cultura, que atuava desde os anos 1990 na aprovação de 

projetos para a Lei do Audiovisual, e a própria ANCINE.

Os anos que seguem durante os dois mandatos do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, com o Ministério da 

Cultura sob o comando de Gilberto Gil, tornam a Secretaria do Audiovisual um campo de políticas de acesso ao 

audiovisual mais abrangente e complexo.

Sob a administração do secretário do audiovisual, Orlando Senna, são criadas um conjunto de políticas que 

visavam a democratização do audiovisual e ao fortalecimento de sua função cultural: o programa “Cine Mais 

Cultura”, contemplando a criação de cineclubes; a “Programadora Brasil”, distribuindo filmes brasileiros em 

DVD para exibições públicas em cineclubes e espaços alternativos; o “Revelando os Brasis”, política de formação 

de novos realizadores em municípios de até 20 mil habitantes. Além da essencial contribuição para a formação 

da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que hoje centraliza o debate sobre o campo público de televisão, a 

partir da criação da TV Brasil em 2007.
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No campo da produção, a Sav apoiou curtas-metragens, 

produção de pilotos de séries de televisão, audiovisual 

infantil e documentários, com o programa de sucesso 

“DOC.TV”, que comentamos na unidade 03, apoiando a 

produção de documentários em parceria com as televisões 

públicas estaduais. 

A ANCINE, por outro lado, buscou fortalecer o “filme 

de mercado”, a produção de longas-metragens, 

principalmente, ficcionais, para ocupar o mercado de 

salas de cinema. 

O cinema brasileiro do início dos anos 2000 é um período 

de grandes sucessos de bilheteria do cinema brasileiro, como “Cidade de Deus” (2002), de Fernando Meirelles; 

“Carandiru” (2003), de Hector Babenco; “Cazuza – O tempo não para” (2004), de “Olga” (2004), de Jayme 

Monjardim; “2 filhos de Francisco” (2005), de Breno Silveira; “Tropa de elite” (2007), de José Padilha e sua 

continuação “Tropa de elite 2: o inimigo agora é outro” (2010), que, depois de mais de 30 anos, ultrapassou 

“Dona Flor e seus dois maridos” e tornou-se o filme brasileiro com a maior bilheteria da história, atingindo 11 

milhões de espectadores.

Vamos assistir a um trecho de um dos filmes mais importantes deste período, que causou enormes discussões e 

reabriu um filão de filmes sobre a realidade social brasileira, porém, diferente, por exemplo, do Cinema Novo, 

com uma roupagem moderna e uma linguagem próxima das novas mídias. “Cidade de Deus” causa debates até 

hoje e é um marco do cinema brasileiro dos anos 2000: https://youtu.be/BH2z3Bcg0n0. 

"Tropa de elite 2 - O inimigo agora é outro" (2010). Dir.: José Padilha



136

Há um outro filão de sucesso nos cinemas, os filmes religiosos,  

com “Maria – Mãe do filho de Deus” (2003), de Moacyr Góes; 

“Chico Xavier” (2010), de Daniel Filho e “Nosso lar” (2010), de 

Wagner de Assis.

Conjuntamente, diversos filmes brasileiros conquistam 

importantes prêmios em festivais internacionais e muitos são 

aclamados pela crítica. “Cidade de Deus” é indicado a 4 Oscars; 

“Tropa de elite” ganha o Urso de Ouro em Berlim; o filme 

pernambucano “Cinema, aspirinas e urubus” (2005), de Marcelo 

Gomes, faz sucesso de crítica no Festival de Cannes; “Lavoura 

arcaica” (2001), de Luiz Fernando Carvalho, ganha inúmeros prêmios no exterior e é considerado uma das obras 

mais ousadas esteticamente do recente cinema brasileiro; “Madame Satã” (2002), de Karim Aïnouz, ganha 

diversos prêmios no Brasil e no exterior.

Filmes brasileiros se destacam pela ousadia temática e de 

linguagem em festivais nacionais e são destacados pela crítica, 

como “Bicho de sete cabeças” (2001), de Laís Bodanzky; 

“Cidade baixa” (2005), de Sérgio Machado; “Durval Discos” 

(2002), de Anna Muylaert; “Serras da desordem” (2006), de 

Andrea Tonacci.

Com o fim da Embrafilme na gestão Collor e o surgimento das 

leis de incentivo nos anos 1990, percebeu-se que o mercado 

para o filme brasileiro precisa, necessariamente, da regulação 

"Chico Xavier" (2010). Dir.: Daniel Filho.

"Lavoura arcaica" (2001). Dir.: Luiz Fernando Carvalho
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e do fomento do Estado, assim como em todos os países do mundo ocidental que possuem seus mercados 

ocupados por filmes hollywoodianos. A ANCINE e a Secretaria do Audiovisual assumiram, nos anos 2000, esta 

função de uma política pública ampla, que direcionasse as multidimensões do audiovisual: os seus aspectos 

econômicos e culturais. 

Em 2006, a ANCINE implementa o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), que equilibra o fomento à produção 

audiovisual quando deixado apenas nas mãos das empresas, via leis de incentivo. O FSA é a principal política 

de fomento da ANCINE e seus recursos são advindos, dentre diversas fontes, principalmente de uma taxa, 

a “CONDECINE - Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Audiovisual”. Esta taxa 

é cobrada de toda atividade econômica envolvendo o audiovisual no Brasil, seja de empresas nacionais ou 

estrangeiras. A partir desta receita, a ANCINE promove editais para a produção de filmes, séries, minisséries, 

assim como financia infraestrutura e apoio à abertura das salas de cinema.

O circuito de exibição cinematográfica acompanhou o movimento deste mercado no mundo. As salas organizadas 

em multiplex, em shoppings centers, são o modelo e, ao longo das últimas décadas, o número de salas tem 

aumentado no país. Porém, o sistema de distribuição das principais companhias norte-americanas e a pouca 

diversidade de filmes exibidos nas salas, limitam o espaço para as cinematografias não-norte-americanas, como 

a própria brasileira.

A configuração atual do cinema brasileiro passa por estes problemas que são gargalos estruturais sofridos 

durante toda sua história, com mudanças pontuais.

A maioria dos filmes financiados não conseguem entrar em exibição nas salas de cinema ou, quando entram, não 

se mantêm muitas semanas em cartaz. O modelo de exibição das salas de cinema, cada vez mais concentrado 

e com a concorrência de outras formas de entretenimento audiovisual, como as televisões por assinatura e o 

streaming, acabam se mostrando insuficientes para uma carteira de filmes com diversidade de produções. 
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O tipo de filme brasileiro produzido durante décadas, que chamamos de “filme médio”, que não é nem aquele 

blockbuster nem o filme de autor que é exibido em festivais, praticamente se torna inexistente. O que temos é 

que mesmo com o avanço das políticas públicas e a diversidade da produção, alguns filmes conseguem competir 

no mercado com os blockbusters hollywoodianos e a imensa maioria das produções acaba sendo escoada para 

festivais, mostras e muitos quase não são exibidos.

Estas distorções não são a realidade apenas do Brasil, mas estão sendo colocadas e debatidas em todo o mundo.
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Você Sabia?

Os novos cinemas independentes e os debates identitários. A questão da acessibilidade.

Ao longo de toda nossa trajetória em torno da história do audiovisual no Brasil, você 

reparou em quantas mulheres citamos? Ou quantos dos diretores de cinema e televisão 

são negros ou negras? Ou ainda quais destes são provenientes das nossas diversas etnias 

indígenas? E quantos filmes possuem temáticas e personagens gays, lésbicas ou transexuais? 

Um dos debates mais prementes de nossa contemporaneidade é a desigualdade histórica que temos nos campos de 

trabalho no audiovisual. Junto a isso, em como não devemos “naturalizar” estas desigualdades e, sim, entendê-

las como processos históricos, que foram formadas segundo certas conjugações e contextos e que podem ser 

modificadas, para que tenhamos um mundo mais diverso, que as diferenças sejam tratadas como diferenças e 

não homogeneizadas. 

Você já parou para refletir o quanto a falta de diversidade implica na própria história dos filmes, séries, minisséries 

e telenovelas? O quanto a falta de mulheres na direção e nos cargos de chefia (fotografia, som, edição, arte) 

implica na falta de um outro tipo de olhar sobre o mundo? E sobre as questões raciais, com o racismo tão presente 

em nosso cotidiano. Se diretores e roteiristas não forem negros ou negras, como estas questões serão expostas e 

pensadas?
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4.5. Cinema e televisão e as narrativas transmídia. Os novos formatos e plataformas: o streaming  e 

o vídeo sob demanda. A internet e a mudança do espectador. As séries brasileiras

Uma das principais modificações no mercado de cinema no início dos anos 2000 é a criação do braço cinematográfico 

da TV Globo, a Globo Filmes. A Globo passa a trabalhar em torno de narrativas transmidiáticas, tão comuns no 

audiovisual norte-americano, utilizando-se de histórias contadas em diversas plataformas, desdobrando tanto seu 

poder mercadológica quanto a possibilidade das diversas dimensões possíveis destas narrativas.

A estratégia da Globo, inicialmente, passa por transformar em filmes, as séries e minisséries da televisão. Mesmo com 

sua hegemonia abalada nos anos 1990, a Globo continua sendo a principal indústria audiovisual no país. Os filmes da 

Globo Filmes tomaram o mercado cinematográfico nacional 

e muito da volta à ocupação das salas de cinema pelo filme 

brasileiro passa por suas produções e co-produções.

Em relação a seus produtos televisivos, temos os filmes 

derivados das séries e minisséries, “A grande família – o 

filme” (2007); “Cidade dos homens – o filme” (2007); “Os 

normais” (2003) e sua continuação, “Os normais 2 – o filme” 

(2009); “Caramuru – a invenção do Brasil” (2001); “Lisbela 

e o prisioneiro” (2003); além dos filmes do programa de 

humor “Casseta & Planeta”: “Casseta & Planeta: a taça 

do mundo é nossa” (2003) e “Casseta & Planeta: seus 

problemas acabaram!” (2006).

"De pernas para o ar 2" (2012). Dir.: Roberto Santucci. 
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Provavelmente, o grande sucesso de público e crítica desta 

estratégia transmidiática dos produtos audiovisuais da Globo, 

é a minissérie “O Auto da Compadecida” (1999), que, depois, 

foi exibida no cinema com o mesmo título em 2000.

“O Auto” foi um sucesso de audiência na televisão e de 

bilheteria no cinema. O texto do dramaturgo Ariano Suassuna, 

a direção de Guel Arraes, as grandes interpretações e o seu 

bom humor popular, foram as principais características deste 

marco da televisão e do cinema brasileiros. 

Vamos assistir a um trecho de “O Auto da Compadecida”: 

https://youtu.be/arEiueJSXLA. 

O humor e as comédias sempre foram bem recebidos pelo 

público brasileiro, desde os sucessos de Oscarito e Grande 

Otelo com as chanchadas da Atlântida. As comédias da Globo 

Filmes, durante os anos 2000 e 2010, foram os grandes sucessos 

de público do cinema brasileiro, com os filmes “De pernas para 

o ar” (2010) e sua continuação “De pernas para o ar 2” (2012); “Se eu fosse você” (2006) e a continuação “Se 

eu fosse você 2” (2009); “Minha mãe é uma peça: o filme” (2013); “Até que a sorte nos separe” (2012) e a 

continuação “Até que a sorte nos separe 2” (2013).

A Globo Filmes apostou, nesta fase, em comédias com roteiros originais e contou com a participação de 

atores e atrizes conhecidos de suas telenovelas, séries e minisséries. A TV Globo se utiliza dos espaços em 

sua programação para promover os filmes de seu braço cinematográfico, em programas de entrevistas e 

"O auto da compadecida" (2000). Dir.: Guel Arraes
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variedades. Estes espaços, que seriam caríssimos para 

outras produções, encontram na grade de programação da 

televisão, o seu poder de propaganda. Desse modo,  este 

conjunto de fatores fez com que as comédias da Globo 

Filmes fossem os maiores sucessos de público do cinema 

brasileiro dos anos 2010.

Neste período, houve uma importante mudança na Lei 

do Cabo, que foi substituída pela Lei 12.485/2011, a Lei 

da TV por assinatura. Esta lei, debatida por toda classe 

audiovisual durante anos, consiste em obrigar os canais por 

assinatura a exibirem produções independentes nacionais 

por 3 horas e 30 minutos semanais. Esta lei acompanha o 

debate nas regulações audiovisuais em todo o mundo. Em alguns países da Europa, por exemplo, a obrigação é 

de quase 50% da programação dos canais por assinatura. 

Além de maior diversidade e acesso às produções nacionais, esta lei foi responsável por aquecer o mercado de 

produtoras audiovisuais, criando empregos e oportunidades de narrativas variadas nos canais por assinatura. Se 

você quiser saber mais sobre o funcionamento desta lei, leia sobre suas principais características e funções no 

mercado audiovisual de televisão por assinatura nesta página do sítio da ANCINE: https://www.ancine.gov.br/

pt-br/faq-lei-da-tv-paga. 

Muitas séries brasileiras foram criadas, acompanhando, também, o consumo audiovisual mundial, que, cada 

vez mais, tem focado a sua produção em séries e minisséries para a televisão. Produções como “3 Terezas”, 

“Sessão de terapia” do canal GNT; “O negócio”, “Psi”, “Magnífica 70”, da HBO, dentre muitas outras.

"Magnífica 70" (2015) - Produção HBO
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Este foco nas séries e minisséries advém, também, da 

mudança do consumo audiovisual quando da entrada, 

no mercado das plataformas de streaming de vídeo 

sob demanda, como das empresas Netflix e Amazon.

O modo de assistirmos ao audiovisual está mudando 

completamente. Durante décadas, as televisões, 

tanto abertas quanto fechadas, detinham o controle 

sobre suas grades de programação. Com a entrada da 

televisão digital, que ainda caminha no Brasil perante 

suas potencialidades mercadológicas e dramatúrgicas, 

as plataformas de streaming têm modificado a forma 

como lidamos com o consumo audiovisual. Mais 

conectadas com a mudança de perfil que a internet 

trouxe, a partir de plataformas como o Youtube e o 

Vimeo, estas plataformas permitem ao consumidor escolher o momento de fruí-las, apresentando mais liberdade 

de escolha para este consumo, diferente do formato das televisões abertas e fechadas.

A empresa norte-americana Netflix tem criado produções nacionais, como a série “3%”, um drama de ficção 

científica aos moldes das narrativas contemporâneas. 

O audiovisual tem em sua essência a transformação de formatos e modos de consumo a cada mudança tecnológica 

que surge. Destas mudanças, novas narrativas são criadas, novas estéticas experimentadas. O audiovisual 

acompanha seu tempo e apresenta como pensamos com imagens e sons em movimento o nosso próprio tempo.

 

"3%" (2015) - Produção Netflix
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Você Sabia?

O trabalho no audiovisual, no século XXI, no Brasil

O trabalho no audiovisual que já foi somente intuitivo e empírico, hoje não se desvencilha 

destas qualidades, importantes para a prática profissional. Porém, no mundo do trabalho, 

tornou-se necessário o estudo especializado, condizente com a fragmentação das áreas 

e com os diversos postos de trabalho que o audiovisual oferece.

As profissões no Brasil são organizadas segundo o Catálogo Brasileiro de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho 

e Emprego e para a prática das profissões técnicas é necessário, como se diz popularmente, “tirar o DRT”. 

DRT significa “Delegacia Regional do Trabalho”. Esta expressão significa que você tem um registro profissional e 

está habilitado a exercer esta profissão. Para “tirá-lo” é necessário que você passe por um curso que lhe qualifique.

A complexidade do mundo do trabalho, hoje, exige um 

profissional técnico que possua uma visão ampla de 

sua prática, de suas questões históricas, estéticas, de 

linguagem, além, óbvio, das especificidades técnicas da 

área que você está se qualificando para atuar.

Estas profissões são organizadas em torno de sindicatos. 

No Distrito Federal, temos o Sindicato dos Radialistas 

do Distrito Federal (SINRAD – DF) que abrigam as 

profissões de operador de áudio e operador de câmera, 

por exemplo, e que você pode conhecer aqui: http://
Set de filmagem do filme "Somos tão jovens" (2013)

Disponível em: <https://bit.ly/2pKTakI>. Acesso em: 23 de mar. 2018.
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www.radialistasdf.com.br/views/sinrad. Há também o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica 

(SINDICINE), que abarca trabalhadores da área de cinema de diversos estados, incluindo o Distrito Federal e que 

você pode conhecer aqui: http://www.sindcine.com.br/site/Inicio. 

Os sindicatos contribuem no debate sobre a organização das classes de trabalho, nas tabelas de preço para as 

práticas profissionais, na construção de parcerias com instituições de ensino para a diplomação de profissionais 

para que “tirem o DRT” e para a exigência de demandas de governos e empresas em torno da valorização do 

trabalhador, por melhores condições de trabalho, pelo estabelecimento de questões éticas e contra os assédios.

O mundo do trabalho audiovisual, no Brasil 

no século XXI, é complexo e diversificado. A 

necessidade de profissionais conscientes do 

todo da cadeia produtiva, de suas questões 

históricas, estéticas e econômicas, como esta 

e as outras disciplinas que você está cursando. 

A história do audiovisual no Brasil, nos muitos 

cursos em diversos níveis e graus formativos, 

pauta-se, sobretudo, na história dos filmes, 

das séries e telenovelas, ou seja, nos produtos 

e formatos audiovisuais praticados, o que é, 

obviamente, extremamente necessário. É 

essencial que conheçamos a história da prática 

que estamos atuando, isto dá sentido a nossas 

vidas e a nossas profissões.
Fonte: Disponível em: <https://bit.ly/2IX0K4B >. Acesso em: 23 de mar. 2018
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Porém, cada vez mais, há a necessidade de perscrutarmos outras histórias, as diversas histórias. Há ainda uma 

sobrecarga muito grande nos estudos de história do audiovisual em torno dos trabalhos dos “cargos de direção”, 

que são as áreas responsáveis pelos produtos audiovisuais, como a produção e a direção.

Um exemplo desta necessidade e diversas histórias é o trabalho que o cineasta paulista Ugo Giorgetti dirigiu com 

a produção da Spcine, que é a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. A série de entrevistas “Cinema 

por quem o faz” traz a história e a trajetória de diversos técnicos que são essenciais para o trabalho audiovisual: 

câmeras, operadores de áudio, editores, maquinistas, maquiadores, fotógrafos, gaffers, assistentes, diretores 

de arte, eletricistas, em suma, técnicos que tornam viáveis quaisquer produções audiovisuais. Este conjunto de 

entrevistas você pode assistir aqui: https://bit.ly/2GCawLi. Estas, em questão, são de profissionais de São Paulo. 

É necessário que conheçamos as histórias dos profissionais e técnicos das mais diversas áreas que compõem o 

audiovisual, das mais diversas regiões do país.

A valorização da história da técnica no Brasil é a compreensão da importância de todos os setores profissionais 

que são responsáveis pelo audiovisual brasileiro e que você fará parte. É a sua e a nossa história.
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A produção audiovisual no Distrito Federal nasce com as imagens realizadas sobre a construção da capital do 

país, Brasília.

Para além destas imagens documentais e da cidade como cenário para a produção de diversos filmes, temos 

a criação do curso de cinema da Universidade de Brasília, que comentamos quando apresentamos um de seus 

fundadores, o crítico e professor Paulo Emílio Salles Gomes.

Gomes, junto a outros professores, como Jean-

Claude Bernardet, criou, em 1965, a “Semana 

do Cinema Brasileiro”, que depois chamaria 

“Festival  de Brasília do Cinema Brasileiro”, 

um dos mais importantes espaços de exibição, 

fórum de debates e encontro com a nova 

produção cinematográfica nacional. 

O festival foi um espaço de resistência cultural 

durante a ditadura, tanto que, entre 1972 e 

CURTE AÍ!

"Branco sai, preto fica" (2014). Dir.: Adirley Queirós
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1974, suas atividades foram suspensas. Ao retornar 

as exibições, o festival foi responsável por apresentar 

novos cineastas e reunir os principais debates sobre 

cinema no país, além de fomentar a produção local.

Um dos mais importantes, dentre estes realizadores, 

é o paraibano Vladimir Carvalho, oriundo do Cinema 

Novo, que é convidado a residir e a trabalhar em 

Brasília no final dos anos 1960. Carvalho realizou 

diversos documentários importantes para a 

cinematografia nacional, como o clássico “O país 

de São Saruê” (1971), “Brasília segundo Feldman” 

(1979), “O Evangelho segundo Teotônio” (1984) e o 

grande clássico sobre a dura história dos candangos que construíram a capital do país, “Conterrâneos velhos de 

guerra” (1991). Vamos assistir a este que é um dos mais importantes documentários brasileiros, vencedor do 

Festival de Brasília: https://youtu.be/j36zqDpzCHs 

Carvalho foi professor do curso de cinema da UnB, assim como Geraldo Moraes, outro importante cineasta 

radicado no Distrito. Ele dirigiu os filmes “A semente do pão” (1973) e “Os mensageiros da aldeia” (1976), antes 

de dirigir os longas, “A difícil viagem” (1980), “Círculo do fogo” (1990) e “No coração dos deuses” (1999).

Outras produções são “Brasiliários” (1986), de Zuleica Porto e Sérgio Bazi, baseado na obra de Clarice Lispector 

de Brasília; “Mínima cidade” (1984), de João Lanari; assim como “Brasília, última utopia” (1987), longa em 

episódios dirigidos por Geraldo Moraes, Vladimir Carvalho, Moacir Oliveira, Pedro Anísio, Roberto Pires e Pedro 

Jorge.

"Conterrâneos velhos de guerra" (1991). Dir.: Vladimir Carvalho
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A formação da seção regional da Associação 

Brasileira de Documentaristas (que depois seria 

acrescida de “e Curtas-Metragistas), a entidade 

nacional ABD, em 1978, foi fundamental na 

organização dos profissionais da área e das 

demandas de setor por políticas públicas.

Malgrado o projeto do “Polo de Cinema”, 

parque audiovisual que tinha como função ser 

base para uma produção industrial audiovisual 

brasiliense, no qual foram investidos milhões, 

e foi desativado, o audiovisual no DF cresceu 

com a instituição, em 1991, do Fundo de Apoio 

à Cultura (FAC), promovendo uma nova geração 

de cineastas locais.

Dentre eles, podemos citar o cineasta do período do Cinema Marginal, André Luiz Oliveira, que dirigiu neste 

período, “Meteorango Kid – O herói intergaláctico” (1969). Este cineasta radicou-se em Brasília nos anos 1990 

e dirigiu o premiado “Louco por cinema” (1994).

Os documentários realizados pela cineasta e professora do curso de audiovisual da UnB, Dácia Ibiapina, com 

“Palestina do norte: o Araguaia passa por aqui” (1998), “Vladimir Carvalho: conterrâneo velho de guerra” 

(2004), “Ressurgentes: um filme de ação direta” (2014); assim como a também professora e cineasta Erika 

Bauer, com o premiado “Dom Hélder – O santo rebelde” (2006) e “Flor do moinho” (2017).

"Don Hélder Câmara - O santo rebelde" (2004). Dir.: Erika Bauer
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No campo da ficção, temos os filmes de José Eduardo Belmonte, o iconoclasta “A concepção” (2005) e 

“Subterrâneos” (2003).

Mais recentemente, temos a obra de Adirley Queirós, filmes inventivos e críticos, que se colocam entre o 

documentário e a ficção, como “A cidade é uma só?” (2011) e “Branco sai, preto fica” (2014). A obra de 

Queirós coloca em debate a segregação de Brasília, entre o Plano Piloto e as Regiões Administrativas (RAs) que, 

anteriormente, eram chamadas de cidades-satélites. 

A história do audiovisual no Distrito Federal é longa, rica e diversa e aqui apenas tecemos algumas aproximações. 

Há produções, cineclubes, festivais e mostras, ao longo de toda a sua história.

Caso você se interesse, há o livro “Cinema: apontamentos para uma história”, de Sérgio Moriconi, que relata e 

ilustra com detalhes toda esta trajetória.

Por fim, vamos assistir a um trecho de “A cidade 

é uma só?”, filme de Adirley Queirós, que lida 

de forma crítica, irônica e inventiva com as 

desigualdades históricas do Distrito Federal: 

https://youtu.be/J-oSeF_aJbs

"A concepção" (2005). Dir.: José Eduardo Belmonte
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Bora rever!

Nesta unidade 04, começamos contextualizando o processo de redemocratização da 
política brasileira no início dos anos 1980. Um período também de renovações de formatos 
audiovisuais, com suportes mais leves, como o Super-8 e a chegada do vídeo, que foi usado 
no cinema, nas artes plásticas e na televisão. 

 A renovação também é temática, com narrativas mais sobre o universo dos jovens 
brasileiros, uma linguagem mais despojada, com uma edição dinâmica com cortes rápidos. 

Eram “os filhos da ditadura”, uma geração que nasceu e tornou-se adulta durante o regime 
militar e que trazia novas linguagens audiovisuais, com outras referências e novos formatos.

No fim dos anos 1980, temos o fim da Embrafilme e o cinema brasileiro passa por uma das maiores crises de sua história. 
A retomada da produção se dá com a nova política cultural, baseada nas leis de incentivo, com a Lei Rouanet e a Lei do 
Audiovisual.

Há também uma mudança na exibição, agora com menos salas e concentradas em multiplex, em shopping centers, nas 
grandes cidades. Há os primeiros sucessos da retomada e o cinema brasileiro volta a ser prestígio cultural, perdido no 
fim dos anos 1980, com as duras críticas à Embrafilme e à Boca do Lixo. Além destas produções que ganham prêmios 
internacionais, temos produções regionais, com o aumento das políticas públicas culturais estaduais.

Os anos 1990 marcam o início de processo de globalização que vivemos intensamente hoje. As televisões por assinatura 
chegam ao país e novas emissoras e novos formatos são experimentados, como, por exemplo, o videoclipe.

No final dos anos 1990, temos a criação da Agência Nacional do Cinema e, após 2002, a política audiovisual torna-se mais 
abrangente, com as políticas da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura.
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Em 2006, com o Fundo Setorial do Audiovisual, a ANCINE passa a intervir mais no fomento à produção e os anos 2000 e 2010 
são marcados por diversos sucessos de público.

Nossa contemporaneidade marca a diversidade cultural e cada vez mais os debates sobre a questão das mulheres, das negras 
e negros, indígenas e de pessoas portadoras de necessidades especiais, tornam-se a tônica das produções independentes.

As narrativas transmídia da TV Globo e da Globo filmes nos mostram uma nova forma de se produzir audiovisual no Brasil, 
quando a Globo começa a ocupar massivamente o espaço do cinema brasileiro nas salas de cinema.

Nossa contemporaneidade é marcada pela internet, o streaming, o vídeo sob demanda e as novas maneiras de se consumir 
e produzir audiovisual. 
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A história do audiovisual brasileiro é riquíssima, como você pode ver nesta diversa trajetória que caminhamos. 

A relação do audiovisual produzido no Brasil com o público é complexa, diversa, há momentos de aproximação 

e distanciamento. Nossa educação audiovisual se dá, ainda, desde crianças, quando somos inundados pelo 

audiovisual norte-americano. 

Uma maior diversidade de formatos, temáticas e nacionalidades é necessária em um mundo cada vez mais 

complexo. O cinema e a televisão são linguagens artísticas, produtos de consumo, transmitem ideias, falam 

sobre a constituição de nossas vidas em comunidade.

O conhecimento desta história é o conhecimento de nossas vidas, de nossos passados e a reflexão sobre nossos 

futuros. Uma imagem, quando produzida, está fincada na história, no seu contexto de produção, no seu tempo.

Compreender esta relação entre o tempo histórico e a produção audiovisual é uma forma de entendermos um 

pouco mais esta questão que é tão premente para nossas vidas: o que é o Brasil, como nos formamos enquanto 

cultura, quais as relações com outras culturas, o que é ser brasileiro ou brasileira, inclusive, podendo ter a 

possibilidade de criticar estas categorias.

Esperamos que você tenha apreciado esta jornada. É a nossa história e a maneira como, deste nosso tempo 

histórico, olhamos para o passado, buscamos compreender o presente, inventamos o nosso futuro.

As futuras imagens do Brasil e do mundo serão as imagens que nós produziremos e, quando as futuras gerações 

olharem para estas imagens, elas também compreenderão um pouco mais do que foi o Brasil.

CONCLUSÃO


